
2/2015  niin & näin   13 

H
an

na
 K

an
to

, S
na

g 
(2

01
4)

, ö
ljy

 k
an

ka
al

le
, 2

50
 x

 2
00

 c
m

E räänä päivänä mestari oleili Baolin-temp-
pelissä2 ja Shaozhoun3 prefekti Wei sekä 
joukko muita virkamiehiä saapui paikalle 
ja pyysi mestaria opettamaan heitä. Mestari 
matkusti kaupungissa sijainneeseen Dafan-

temppeliin4, jonka buddhasalissa hän opetti kuulijoitaan.
Saavuttuaan paikalle mestari nousi korokkeelle is-

tumaan. Wein lisäksi paikalla oli yli kolmekymmentä vir-
kamiestä, yli kolmekymmentä kungfutselaista oppinutta, 
munkkeja ja nunnia, taolaisia sekä maallikoita yhteensä yli 
tuhat henkeä. Yhdessä he kumarsivat mestarille ja halusivat 
kuulla tämän opettavan Dharmaa5.

Mestari sanoi: ”Kunnianarvoisat viisaat! Valaistunut 
mieli on jokaisen todellinen olemus, alusta lähtien puhdas 
ja kirkas. Jos käytät tätä viisautta, sinusta tulee välittömästi 
Buddha. Kunnianarvoisat viisaat! Tulkaa kuulemaan, kun 
kerron teille, miten itse löysin Dharman.”

Ankaraluontoinen isäni oli kotoisin Fanyangista6. 
Epäonnisten sattumusten vuoksi hänet kuitenkin ero-
tettiin virastaan ja karkotettiin Lingnaniin7, jossa hän 
eli tavallisen rahvaan jäsenenä Xinzhoun8 kaupungissa. 
Minun ollessani vielä pieni isäni kuitenkin sairastui ja 
kuoli. Leskeksi jäänyt äitini muutti kanssani Nanhaihin9, 
jossa elimme köyhyydessä ja puutteessa ja elätimme it-
seämme myymällä polttopuita. 

Eräänä päivänä yksi paikallisista kauppiaista osti 
meiltä polttopuita ja pyysi toimittamaan ne kauppaansa. 
Kuljetin ostetut polttopuut kauppaan, sain rahani ja 
astuin ovesta ulos lähteäkseni takaisin. Oven ulko-
puolella törmäsin mieheen, joka lausui ääneen jotakin 
tekstiä. Kuultuani miehen sanat mieleni koki välittö-
mästi syvän avautumisen. Kysyin mieheltä, mitä tekstiä 
tämä oli lausunut, ja hän kertoi lausuneensa Timantti-
sutraa. Kysyin, mistä mies oli tullut ja miksi hän lausui 
ääneen tätä sutraa. 

Mies vastasi: ”Tulen Qizhou-nimisestä kaupungista, 
Huangmein piirikunnasta10, jossa sijaitsee Dongchan-
temppeli11. Tuossa temppelissä asuu chanin12 viides pat-
riarkka, mestari Hongren13, jolla on yli tuhat oppilasta. 
Käyn usein hänen luonaan osoittamassa kunnioitustani 
ja kuulemassa hänen opetustaan. Mestari opastaa mie-
lellään sekä munkkeja että maallikoita. Hän opettaa ai-
noastaan Timanttisutraa, jonka mukaan jokainen voi itse 
nähdä oman perimmäisen olemuksensa ja siten välittö-
mästi tulla Buddhaksi.” 

Ymmärsin, että olin törmännyt tähän opetukseen 
edellisissä elämissäni keräämäni hyvän karman ansiosta 
ja että minun täytyi lähteä Huangmeihin tapaamaan 

viidettä patriarkkaa. Eräs toinen mies antoi minulle 
kymmenen liangia14 hopeaa matkaa varten. Ensin var-
mistin, että äidilläni oli tarpeeksi vaatteita ja ruokaa. 
Sitten lähdin kohti Huangmeita viidettä patriarkkaa ta-
paamaan.

Noin kuukauden kuluttua viimein saavuin Huang-
meihin. Menin viidennen patriarkan luokse ja kumarsin 
syvään.

Patriarkka kysyi: ”Kuka olet ja millä asialla liikut?”
Vastasin: ”Oppilaasi on tavallinen kansanihminen 

Xinzhousta, Fengnanin kylästä, ja matkustanut pitkän 
matkan tullakseen tapaamaan mestaria. Haluan tulla 
buddhaksi. Mitään muuta pyrkimystä minulla ei ole.”

Patriarkka vastasi: ”Tulet etelästä Fengnanin kylästä, 
olet siis ihka oikea maalaistollo15. Ja sinä muka haluat 
tulla buddhaksi?”

Vastasin: ”Vaikka ihmiset tulevat etelästä ja pohjoi-
sesta, buddhaluonnolle ei ole olemassa ilmansuuntia. 
Vaikka olenkin maalaistollo enkä kunnianarvoisa 
munkki, onko meidän perimmäisillä olemuksillamme 
mitään eroa?” 

Viides patriarkka oli aikeissa sanoa jotakin, mutta 
nähdessään muut oppilaansa hän vaikeni. Hän käski 
minun mennä auttamaan muita työnteossa.

Sanoin: ”Voin kertoa mestarille, sillä oppilaassasi on 
syntynyt syvällinen ymmärrys, joka ei poikkea mielen 
alkuperäisestä luonnosta ja on täynnä suurta autuutta. 
Mitä työtä mestari haluaa minun tekevän?”

Patriarkka vastasi: ”Tämä maalaistollo on oivaltanut 
jotakin. Mutta älä puhu tällä haavaa enempää vaan mene 
hevostallille auttamaan.”

Menin temppelin takapihalle, jossa minun käskettiin 
pilkkoa polttopuita ja hakata riisinjyviä.

Kului kahdeksan kuukautta. Eräänä päivänä patri-
arkka saapui yllättäen tapaamaan minua. 

Hän sanoi: ”Tiedän, että ymmärryksesi on syvä, 
mutta olen pidättäytynyt puhumasta sinulle, sillä olen 
pelännyt, että eräät ilkeämieliset ihmiset saattaisivat va-
hingoittaa sinua. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan?”

Vastasin: ”Ymmärrän täysin, mitä tarkoitat. En 
ole rohjennut lähestyä huonettasi, jotta en kiinnittäisi 
muiden huomiota.”

Eräänä päivänä patriarkka kutsui kaikki oppilaansa 
koolle ja sanoi: ”Minä sanon teille, suuri on kysymys 
elämästä ja kuolemasta. Joka päivä te teette hyviä tekoja 
kerätäksenne itsellenne hyviä ansioita sen sijaan, että 
yrittäisitte vapauttaa itsenne kärsimyksen merestä, syn-
tymän ja kuoleman kiertokulusta. Silti hyvät ansiot eivät 

Korokesutra
Ensimmäinen luku

Kuudennen chan-patriarkan Huinengin opetus Fahai-nimisen1 oppilaan muistiinkirjoittamana.
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auta teitä vähääkään, jos ette näe todellista luontoanne. 
Menkää siis ja etsikää viisautta omasta mielestänne. Sen 
jälkeen kirjoittakaa minulle gatha16, jossa osoitatte ym-
märryksenne. Hänelle, joka ymmärtää oman mielensä 
perimmäisen luonteen, annan kaavun17 ja Dharma-
siirron18 ja teen hänestä kuudennen patriarkan. Älkää 
tuhlatko hetkeäkään vaan kiiruhtakaa kuin olisitte kes-
kellä roihuavaa tulipaloa. Hän, joka on nähnyt todel-
lisen luontonsa, kykenee lausumaan sen ääneen, eikä hän 
koskaan menetä sitä näkyvistään, vaikka olisi keskellä kii-
vasta sotatannerta.”

Kuultuaan tämän oppilaat miettivät yhdessä: ”Mehän 
olemme vain tavallisia ihmisiä. Ei meidän kannata 
yrittää puhdistaa mieltämme ja vaivata päätämme mo-
koman gathan kirjoittamisella. Mitä hyötyä meille siitä 
olisi? Päämunkki Shenxiu19 on meidän opastajamme, ja 
hänestä tulee varmasti seuraava patriarkka. Jos me yri-
tämme kirjoittaa jotakin vain muodon vuoksi, se olisi 
ainoastaan energian tuhlausta.”

Puhuttuaan näin yhdessä he rauhoittuvat ja päättivät: 
”Tästä eteenpäin vain seuraamme Shenxiuta emmekä 
yritä turhaan kirjoittaa gathaa.”

Samaan aikaan Shenxiu mietti itsekseen: ”Koska olen 
muiden munkkien opastaja, kukaan muu ei rohkene 
kirjoittaa gathaa. Minun täytyy siis kirjoittaa sellainen 
ja esittää se patriarkalle. Jos en kirjoita gathaa, miten 
patriarkka voisi tietää, miten syvällinen tai pinnallinen 
minun ymmärrykseni Dharmasta on? Jos kirjoitan 
gathan saadakseni Dharma-siirron, pyrkimykseni on hy-
västä. Mutta jos kirjoitan sen vain tullakseni seuraavaksi 
patriarkaksi, pyrkimykseni on pahasta. Tällöin olisin vain 
kuin tavallinen pölkkypää, joka kuvittelee olevansa suuri 
viisas. Mutta toisaalta jos en kirjoita gathaa laisinkaan, en 
voi koskaan saada Dharma-siirtoakaan. Todella hankalaa, 
todella hankalaa!”

Patriarkan huoneen edessä oli kolmiosainen käytävä, 
jonka seinille patriarkka oli pyytänyt Lu Zhen -nimistä 
taiteilijaa maalaamaan kuvia Lankavatarasutrasta20 sekä 
edeltävien patriarkkojen muotokuvat. Kirjoitettuaan gat-
hansa Shenxiu yritti useita kertoja kerätä rohkeutensa 
ja viedä sen patriarkan nähtäväksi. Mutta aina kun hän 
saapui patriarkan huoneen edessä olevaan käytävään, 
hänen mielensä valtasi rauhattomuus ja hän hikoili it-
sensä läpimäräksi. Hän ei kyennyt viemään gathaansa 
patriarkan nähtäväksi, vaikka neljän päivän aikana yritti 
yhteensä kolmetoista kertaa.

Shenxiu ajatteli itsekseen: ”Kenties minun kannat-
taisi kirjoittaa gathani käytävän seinälle, josta patriarkka 
voi lukea sen. Jos hän hyväksyy gathan, tulen esiin osoit-
tamaan kunnioitustani patriarkalle ja kerron kirjoitta-
neeni sen. Mutta jos hän hylkää sen, olen tuhlannut 
vuosikausia elämästäni täällä vuorella ja saanut osakseni 
muiden kunnioituksen, jota en todellisuudessa ansaitse. 
Mitä olen tällöin saavuttanut?”

Kolmannen gengin21 aikana Shenxiu hiipi käytävälle 
kenenkään näkemättä lyhty kädessään. Hän kirjoitti 
gathan käytävän eteläpään seinälle, josta kaikki sen näki-
sivät. Gatha kuului:

Ihmisen keho on bodhipuu22,
mieli kuin jalustalla seisova peili.
Joka hetki sitä pitää ahkerasti pyyhkiä,
jottei yksikään pölyhiukkanen siihen takertuisi.

Kirjoitettuaan gathan Shenxiu palasi huoneeseensa ke-
nenkään näkemättä. Shenxiu ajatteli itsekseen: ”Huo-
menna patriarkka näkee gathani. Jos hän pitää siitä, 
silloin karmani on valmis vastaanottamaan Dharman. Jos 
taas hän näkee gathani mutta ei pidä siitä, silloin mieleni 
on täynnä hämmennystä ja karmani täynnä hanka-
luuksia, enkä ole sovelias vastaanottamaan Dharmaa. On 
vaikea sanoa, mitä patriarkka gathastani ajattelee!”

Näin Shenxiu yksin huoneessaan mietti, eikä hän 
kyennyt makaamaan hetkeäkään aloillaan koko yönä. 
Sitten koitti viides geng.

Mutta viides patriarkka tiesi jo, ettei Shenxiu ollut vielä 
astunut Dharma-portista sisään eikä nähnyt todellista luon-
toaan. Kun aamu koitti, hän kutsui taiteilija Lun luokseen 
ja meni hänen kanssaan käytävän eteläpäähän, johon Lun 
oli tarkoitus maalata patriarkan pyytämät kuvat. Tällöin 
patriarkka yhtäkkiä näki seinälle kirjoitetun gathan. 

Hän sanoi: ”Arvoisa taiteilija, olet saapunut kaukaa 
mutta ikävä kyllä sinun ei tarvitsekaan maalata pyytä-
miäni kuvia. Kuten Timanttisutra sanoo: ’Kaikki maa-
ilmalliset ilmiöt ovat pohjimmiltaan tyhjiä ja pysymät-
tömiä.’ On parempi jättää tämä gatha näkyviin, jotta 
kaikki voivat opiskella sitä ja lausua sitä ääneen. Jos he 
harjoittavat tämän gathan viisautta, he pelastavat itsensä 
väärältä polulta. Hän, joka harjoittaa tämän gathan vii-
sautta, saa osakseen mittaamattomat ansiot!”

Hän käski oppilaitaan polttamaan suitsuketikkuja 
gathan edessä, osoittamaan sille kunnioitusta ja opiske-
lemaan sitä. Oppilaat toistelivat gathaa suuren ihastuksen 
vallassa ja he kaikki olivat yhtä mieltä, että se oli ker-
rassaan suurenmoinen.

Kolmannen gengin aikana patriarkka kutsui Shenxiun 
huoneeseensa ja kysyi, oliko tämä kirjoittanut gathan. 

Shenxiu vastasi: ”Se on todellakin minun kirjoit-
tamani. En ole niin turhamainen, että rohkenisin toivoa 
tulevani patriarkaksi, mutta pyydän mestaria suuressa 
myötätunnossaan kertomaan, onko hänen oppilaansa 
gathassa todellista viisautta pisarankaan vertaa.” 

Patriarkka sanoi: ”Kirjoittamasi gatha osoittaa, ettet 
ole vielä nähnyt todellista luontoasi. Seisot edelleen 
Dharma-portin ulkopuolella etkä ole astunut siitä sisään. 
Tämä näkemys ei vielä ole bodhi-viisauden23 tasolla eikä 
ole saavuttanut todellista ymmärrystä. Kun ihminen 
saavuttaa ylittämättömän bodhi-viisauden, hän tietää 
välittömästi alkuperäisen mielensä ja näkee oman todel-
lisen luontonsa, joka on syntymän ja kuoleman tuolla 
puolen. Viisas näkee sen joka hetki itse, eikä yksikään 
kymmenestä tuhannesta dharmasta24 ole hänelle este. 
Kun ymmärtää tämän yhden totuuden, ymmärtää kaikki 
totuudet, ja tällöin mieli lepää kaikissa tilanteissa todel-
lisuuden sellaisuudessa. Sellaisuuden ymmärtänyt mieli 
on löytänyt lopullisen totuuden. Jos kykenet näkemään 
koko maailman näin, olet saavuttanut bodhisattvojen25 
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ylittämättömän mielen. Mene nyt takaisin, mieti tätä 
muutaman päivän ajan ja kirjoita sitten minulle uusi 
gatha. Jos se osoittaa sinun astuneen Dharma-portista 
sisään, annan sinulle kaavun ja Dharma-siirron.”

Shenxiu kumarsi ja poistui. Useiden päivien ajan hän 
yritti kirjoittaa uutta gathaa, mutta hänen mielensä oli 
niin poissa tolaltaan, ettei hän saanut hetkenkään lepoa. 
Hän oli kuin unessa eikä kyennyt istumaan eikä käve-
lemään rauhassa.

Kahden päivän kuluttua eräs nuori poika sattui käve-
lemään sen huoneen ohitse, jossa olin hakkaamassa rii-
sinhyviä. Poika lausui kulkiessaan Shenxiun kirjoittamaa 
gathaa ääneen. Heti gathan kuultuani tiesin, ettei sen kir-
joittaja ollut nähnyt mielensä todellista luontoa eikä ym-
märtänyt vastausta suureen kysymykseen. Kysyin pojalta, 
mitä gathaa hän lausui.

Poika vastasi: ”Sinä todella olet ihka oikea maalais-
tollo, kun et kerran sitä tiedä. Itse mestari sanoi: ’Suuri on 
kysymys elämästä ja kuolemasta.’ Heidän, jotka halusivat 
saada itselleen kaavun ja Dharma-siirron, piti kirjoittaa 
gatha hänen nähtäväkseen. Hänestä, joka oli ymmärtänyt 
mielensä todellisen olemuksen, hän tekisi kuudennen pat-
riarkan. Päämunkki Shenxiu kirjoitti mestarin huoneen 
edustalla olevan käytävän eteläpään seinälle tämän muodot-
tomuutta kuvaavan gathan, ja mestari käski meidän lausua 
sitä ääneen. Hän sanoi myös, että he, jotka harjoittavat 
tämän gathan viisautta, saavat osakseen suuret ansiot.”

Sanoin: ”Minäkin haluaisin lausua tuota gathaa, sillä 
karmallani on syvällinen suhde sen osoittaman viisauden 
kanssa. Olen kuitenkin ollut täällä hakkaamassa riisin-
jyviä yli kahdeksan kuukautta enkä ole koskaan edes 
käynyt mestarin huoneen edustalla. Voisitko sinä näyttää 
minulle, missä tuo gatha sijaitsee, jotta minäkin voisin 
osoittaa sille kunnioitustani?”

Poika vei minut gathan luokse ja kumarsin sille. 
Sanoin: ”En tunne kirjoitusmerkkejä, joten voisiko joku 
lukea sen minulle?”

Juuri silloin paikalla sattui olemaan jiangzhoulainen 
Zhang Riyong -niminen virkamies, ja hän luki gathan 
minulle ääneen.

Kun hän oli lopettanut lukemisensa, sanoin hänelle: 
”Minä myös olen kirjoittanut gathan. Pyydän arvoisaa 
virkamiestä kirjoittamaan sen ylös puolestani.”

Hän sanoi: ”Sinäkö olet myös kirjoittanut gathan? 
Tämä on erittäin harvinaista.”

Vastasin: ”Vaikka ihmisen oppineisuuden taso olisi vaa-
timaton, häntä ei koskaan pidä ylenkatsoa. Toisinaan alhai-
sella ihmisellä on hallussaan korkeaa viisautta, ja toisinaan 
korkeasti oppineella taas ei ole viisautta laisinkaan. Jos vä-
hättelet yhtäkään ihmistä, syyllistyt pahaan virheeseen.”

Zhang sanoi: ”Jos olet kerran tehnyt gathan, minä 
voin toki kirjoittaa sen puolestasi. Mutta jos saavutat 
ymmärryksen Dharmasta, pelasta ensimmäiseksi minut. 
Älä unohda näitä sanoja.”

Lausuin hänelle gathani:
Bodhi ei ole mikään puu,
eikä peilillä ole jalustaa.
Alun alkaenkaan ei ollut mitään,
joten mihin pöly voisi takertua?

Kun gatha oli kirjoitettu loppuun, kaikki läsnäolijat 
olivat ällistyneitä. Täynnä syvää kunnioitusta he sanoivat 
toisilleen: ”Kuinka hämmästyttävää! Todellakaan ihmistä 
ei kannata arvioida ulkoisen olemuksen perusteella. 
Miten on mahdollista, että näin lyhyessä ajassa hänestä 
on tullut elävä bodhisattva?”

Kun patriarkka näki väkijoukon hämmennyksen, 
hän pelkäsi jonkun haluavan vahingoittaa minua. Hän 
pyyhki kiireesti kengällään runon pois seinältä ja sanoi: 
”Tämän kirjoittaja ei ole vielä nähnyt todellista luon-
toaan.” Tämän jälkeen kaikki poistuivat paikalta.

Seuraavana päivänä patriarkka tuli salaa työhuo-
neelleni, jossa olin hakkaamassa riisinjyviä. Kun hän 
näki, että käytin kivistä morttelia, hän sanoi: ”Totuuden 
etsijä uhraa tarvittaessa vaikka elämänsä löytääkseen 
Dharman. Juuri näin sen pitääkin olla!”

Sitten hän kääntyi minuun päin ja kysyi: ”Joko riisi 
on valmista?”

Vastasin: ”Riisi on ollut valmista jo kauan. Se pitää 
enää vain siivilöidä.”

Patriarkka löi morttelia sauvallaan kolme kertaa ja 
poistui.

Ymmärsin patriarkan viestin ja seuraavana yönä 
kolmannella kellonlyömällä menin hänen huonee-
seensa. Hän kohotti kaavun ympärillemme, jotta 

”Toisinaan alhaisella ihmisellä 
on hallussaan korkeaa viisautta, 
ja toisinaan korkeasti oppineella 
taas ei ole viisautta laisinkaan.”
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kukaan ei näkisi meitä. Sitten hän alkoi opettaa mi-
nulle Timanttisutraa. Hän luki tekstiä ääneen ja saapui 
viimein kohtaan: ”Olematta missään paikassa valais-
tunut mieli herää.”26 Välittömästi nuo sanat kuultuani 
koin suuren valaistumisen ja totesin: ”Kaikki kym-
menentuhatta dharmaa eivät poikkea todellisesta ole-
muksestani.”

Sitten sanoin patriarkalle: ”En ollut aiemmin ym-
märtänyt, että alkuperäinen luontoni on kirkas ja tah-
raton. En ollut aiemmin ymmärtänyt, että syntymää ja 
kuolemaa ei ole. En ollut aiemmin ymmärtänyt, että 
alkuperäinen luontoni sisältää kaiken olemassa olevan. 
En ollut aiemmin ymmärtänyt, että todellista ole-
mustani ei voi mikään horjuttaa eikä muuttaa. En ollut 
aiemmin ymmärtänyt, että se synnyttää kymmenentu-
hatta dharmaa.”

Patriarkka tiesi minun nähneen todellisen olemukseni 
ja sanoi: ”Jos ei ole itse nähnyt tätä, Dharman harjoitta-
minen on hyödytöntä. Jos tuntee oman todellisen olemuk-
sensa ja on itse nähnyt sen, tällöin muuttuu Tathagataksi27, 
taivaallisten olentojen opettajaksi, itse Buddhaksi.”

Kolmannen gengin aikana kenenkään näkemättä pat-
riarkka antoi minulle kaavun ja kerjuukulhon ja sanoi: 
”Täten teen sinusta kuudennen patriarkan. Tee kaikkesi 
suojellaksesi tätä opetusta ja pelasta kaikki olennot kärsi-
mykseltä. Välitä tämä opetus tuleville sukupolville äläkä 
anna tämän ketjun katketa. Kuule, kun lausun sinulle 
gathan.”

Patriarkka sanoi:
Jos olennolla on tietoisuus ja siihen kylvetään siemen,
se kantaa hedelmää ja palaa elämään.
Mutta jos ei ole tietoisuutta eikä siementä,
ei ole todellista luontoa eikä syntymääkään.

Patriarkka jatkoi: ”Kun mestari Bodhidharma28 saapui 
tähän maahan, kukaan ei aluksi tahtonut uskoa hänen 
opetustaan, joten tämä kaapu kulki luottamuksen osoi-
tuksena patriarkalta toiselle. Dharma siirtyi sukupolvi 
sukupolvelta mielestä mieleen, ja jokaisen valaistuneen 
täytyi itse se oivaltaa. Ikiajoista lähtien Dharman viisaus 
on siirtynyt Buddhalta Buddhalle ja mestarilta mestarille 
mielen syvällisenä salaisuutena. Koska monet haluavat ta-
pella kaavusta, sinä olet viimeinen, joka sen saa. Jos kui-
tenkin annat sen vielä eteenpäin, elämäsi roikkuu hius-
karvan varassa. Nyt sinun täytyy lähteä, sillä pelkään, että 
toiset haluavat vahingoittaa sinua.”

Kysyin: ”Minne minun pitää mennä?”
Patriarkka vastasi: ”Kulje, kunnes saavut Bein kau-

punkiin29. Mene sieltä Huin30 kylään ja piiloudu sinne.”
Kolmannen gengin aikana otin vastaan kaavun ja 

kerjuukulhon ja sanoin patriarkalle: ”Olen kotoisin ete-
lästä, joten en tunne tätä vuoristoseutua. En tiedä, miten 
löydän joelle.”

Viides patriarkka sanoi: ”Älä murehdi. Minä tulen 
näyttämään sinulle tien.”

Sitten hän saattoi minut Jiujiangiin31, käski minun 
astua veneeseen ja alkoi itse soutaa. 

Sanoin: ”Kunnianarvoisa munkki, istu sinä aloillasi ja 
anna oppilaasi soutaa.”

Patriarkka vastasi: ”On vain oikein, että minä saatan 
sinut toiselle rannalle.”

Sanoin: ”Jos oppilaan mieli on hämmentynyt, on 
oikein, että opettaja pelastaa hänet. Mutta jos oppilas 
itse ymmärtää totuuden, hän pelastaa itse itsensä. Vaikka 
näitä kahta kutsutaan samalla nimellä, todellisuudessa ne 
eivät ole sama asia. Olen syntynyt rajaseudulla ja puhun 
siksi murretta, mutta siitä huolimatta olen vastaanot-
tanut sinulta Dharman. Koska olen saavuttanut valaistu-
misen, voin itse pelastaa itseni.”

Patriarkka vastasi: ”Juuri näin, juuri näin. Tulevai-
suudessa sinusta tulee suuri Buddhadharman opettaja. 
Kolme vuotta eroamisemme jälkeen minä poistun tästä 
maailmasta. Mutta nyt sinun täytyy mennä, kulje niin 
nopeasti kuin pystyt kohti etelää. Mutta älä aloita opet-
tamista liian aikaisin, sillä Buddhadharman ymmärtä-
minen on vaikeaa.”

Hyvästeltyämme lähdin kulkemaan kohti etelää, 
ja viides patriarkka palasi temppeliinsä. Hän vetäytyi 
viideksi päiväksi huoneeseensa eikä tuona aikana vas-
taanottanut ketään. Lopulta oppilaat alkoivat huolestua 
ja menivät kysymään, oliko mestari sairas. Hän vastasi, 
ettei ollut. Oppilaat kysyivät, kuka saa kaavun ja kerjuu-
kulhon omakseen, ja mestari vastasi, että kaapu ja ker-
juukulho ovat jo menneet etelään. Oppilaat kysyivät, 
kuka ne sai omakseen.

Mestari vastasi: ”Kaavun ja kerjuukulhon sai 
omakseen hän, joka on niiden arvoinen.”32 

Oppilaat tiesivät, kenestä oli kyse, ja lähtivät hänen 
peräänsä.

Kahden kuukauden kuluttua saavuin Dayu-vuoriston 
luokse. Koko ajan kannoillani kulki pahantahtoisia vai-
noajia, jotka halusivat anastaa kaavun ja kerjuukulhon 
minulta. Heidän joukossaan oli eräs Zhang Huiming 
-niminen munkki, joka oli aiemmin työskennellyt ken-
raalina ja joka oli luonteeltaan hyvin karski ja väkival-
tainen. Hän halusi kaikkein eniten saada kaavun ja ker-
juukulhon itselleen. Hän sai minut lopulta kiinni. 

Heitin kaavun ja kerjuukulhon maahan ja huu-
dahdin: ”Tämä kaapu on ainoastaan opetuksen symboli. 
Voidaanko se muka ottaa pois väkivalloin?”

Tämän sanottuani juoksin metsään piiloon. Huiming 
saapui paikalle ja yritti ottaa kaavun ja kulhon maasta 
mutta ei saanut niitä liikahtamaankaan. 

Hän huusi: ”Matkamies, matkamies! Tulin Dharman 
enkä kaavun vuoksi!”

Lopulta astuin esiin ja istuin kiven päälle risti-is-
tuntaan. Huiming kumarsi ja sanoi: ”Pyydän, että mat-
kamies opettaa minulle Dharmaa.”

Sanoin: ”Jos kerran tulit tänne Dharman vuoksi, 
pane kaikki muu syrjään. Tyhjennä mielesi kokonaan, ja 
sen jälkeen minä opetan sinua.”

Huiming oli pitkän aikaa täysin vaiti. 
Sitten sanoin: ”Älä ajattele pahaa äläkä ajattele hyvää. 

Jos kykenet pitämään mielesi tässä tilassa tarpeeksi 
kauan, näet lopulta alkuperäiset kasvosi.”
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Välittömästi sanani kuultuaan Huiming koki suuren 
valaistumisen. 

Hän kysyi: ”Onko tämän salaisen opetuksen lisäksi 
vielä muita salaisia opetuksia?”

Vastasin: ”Se, minkä sinulle opetin, ei ole mikään sa-
laisuus. Jos katsot sisäänpäin, näet, että salaisuus on aina 
ollut edessäsi.” 

Huiming kysyi: ”Vaikka olen ollut täällä Huang-
meissä jo pitkään, en aiemmin ollut nähnyt alkupe-
räisiä kasvojani. Tänään olen nähnyt ne ja olen kuin 
mies, joka juo vettä ja tietää itse, onko se kylmää vai 
kuumaa. Matkamiehestä on täten tullut minun opet-
tajani.”

Sanoin; ”Jos kerran olet nähnyt tämän, me olemme 
yhdessä huangmeilaisia opettajia. Suojele tätä opetusta 
huolella.”

Huiming kysyi: ”Minne minun pitäisi tämän jälkeen 
lähteä?”

Vastasin: ”Mene Yuanzhouhun ja pysähdy sinne. 
Mene Meng-vuorten33 luokse ja jää sinne asumaan.”

Huiming kumarsi ja lähti.
Minä jatkoin matkaani ja saavuin vähän ajan ku-

luttua Caoxiin34. Huomasin, että perässäni seurasi 
edelleen joukko ilkeämielisiä vainoajia ja piilouduin pai-
kallisten metsästäjien luokse. Näin kului yhteensä viisi-
toista kesää. Tuona aikana opetin metsästäjille Dharmaa. 
Metsästäjät pyysivät minua usein vartioimaan ansaverk-
kojaan, mutta vapautin niihin takertuneet eläimet ja 
päästin aina ne menemään. Ruoka-aikaan söin ainoas-
taan kasviksia. Metsästäjät kysyivät, miksi tein niin, ja 
vastasin heille: ”Nämä lihapalojen vieressä olevat kas-
vikset riittävät minulle.”35

Eräänä päivänä ajattelin itsekseni: ”En voi piiles-
kellä loputtomiin vaan minun on aika alkaa opettaa 
Dharmaa.” Kuljin Guangzhouhun ja saavuin Faxing-
temppeliin36, jossa mestari Yinzong37 opetti Nirvana-
sutraa38. Tuona päivänä voimakas tuuli sattui liehut-
tamaan viiriä, ja kaksi munkkia kiisteli ääneen ilmiön 
luonteesta. Toinen munkki väitti tuulen liikkuvan ja 
toinen väitti viirin liikkuvan.

Astuin sisään temppelin pihamaalle ja sanoin: ”Tuuli 
ei liiku sen enempää kuin viirikään. Todellisuudessa 
teidän mielenne liikkuvat.”

Kaikki paikalla olleet hämmästyivät sanojani. Mestari 
Yinzong pyysi minua istumaan korokkeelle ja alkoi tar-
kemmin kysellä opetuksestani. Hän huomasi, että vas-
taukseni olivat täsmällisiä ja etteivät ne nojautuneet sut-
rista ulkoa opittuihin lauseisiin. 

Hän sanoi: ”Tämä matkamies on poikkeuksellinen 
ihminen. Kuulin kauan aikaa sitten Huangmeissa, että 
kaapu ja kerjuukulho ovat tulleet etelään. Onko mat-
kamies mahdollisesti niiden tuoja?”

Vastasin: ”En ole moisen kohteliaisuuden arvoinen.”
Mestari Yinzong kumarsi ja pyysi minua ottamaan 

kaavun ja kerjuukulhon esille, jotta kaikki näkisivät ne. 
Hän kysyi: ”Kun Huangmeissa vastaanotit Dharman, 

mitä viides patriarkka sinulle silloin opetti?”
Vastasin: ”Ei mitään. Hän ainoastaan kehotti minua 

tutkimaan omaa mieltäni. Edes meditaatiosta tai vapau-
tumisesta hän ei lausunut sanaakaan.”

Yinzong kysyi: ”Miksi hän ei opettanut sinulle 
näistä?”

Vastasin: ”Jos joku opettaa samanaikaisesti kahta 
oppia, hän ei silloin opeta Buddhadharmaa. Buddha-
dharmassa on vain yksi oppi.”

Yinzong kysyi edelleen: ”Mitä tarkoittaa, että Buddha- 
dharmassa on vain yksi oppi?”

Vastasin: ”Kuten Nirvanasutra opettaa, buddha-
luonnon näkeminen tarkoittaa Buddhadharman yk-
seyden näkemistä. Sutrassa Gaoguidewang-niminen39 
bodhisattva kysyy Buddhalta: ’Menettävätkö he, jotka 
ovat syyllistyneet neljään väärään tekoon40 tai viiteen 
vakavaan rikkomukseen41 tai ovat harhaoppisia, 
buddhaluontonsa?’ Buddha vastaa: ’Hyvyydellä on 
kaksi juurta, toinen on ikuinen ja toinen tilapäinen.’  
Buddhaluonto ei ole ikuinen eikä tilapäinen, joten 
sitä ei voi kitkeä pois. Siksi sitä kutsutaan nimellä ’ei-
kaksi’. On olemassa hyvä polku ja paha polku, mutta 
buddhaluonto ei ole hyvä eikä paha. Siksi sitä kut-
sutaan nimellä ’ei-kaksi’. Tavalliset ihmiset näkevät 
skandhat42 ja maailman kahtena, mutta viisas ym-
märtää, että ne eivät ole eri asia. Juuri tämä ’ei-kaksi’ 
on buddhaluonto.”

Mestari Yinzong oli hyvin tyytyväinen vastaukseeni. 
Hän osoitti kunnioitustaan kohottamalla kätensä yhteen 
kämmenet vastakkain ja sanoi: ”Minun sutran selitykseni 
on ollut vain tiilien murskaamista43, mutta sinun ope-
tuksesi on puhdasta kultaa.”

Sitten hän ajeli tukkani pois44 ja pyysi minua ryh-
tymään opettajakseen. Istuin bodhi-puun alle ja aloin 
opettaa Dongshan-koulukunnan45 Dharmaa:

”Sen jälkeen, kun täällä Dongshanissa otin vastaan Dhar-
man, elämäni on ollut täynnä suuria vastoinkäymisiä 
ja välillä roikkunut hiuskarvan varassa. Tänään minulla 
on suuri kunnia tavata teidän herrasmiesten, virkamies-
ten, munkkien, nunnien, taolaisten ja maallikoiden suuri 
joukko. Se, että olemme kaikki tänään koolla täällä, johtuu 
siitä, että olemme aikaisemmissa elämissämme lukuisten 
kalpojen46 ajan yhdessä seuranneet lukemattomia Budd-
hia. Muuten emme olisi saaneet mahdollisuutta kuulla 
edellä olevaa opetusta äkillisestä valaistumisesta ja kyenneet 
ymmärtämään Dharmaa. Tämä opetus on aikojen halki 
kulkenut mestarilta toiselle, eikä se ole minun keksimäni. 
Heidän, jotka haluavat kuulla mestarin opetusta, täytyy 
ensin puhdistaa mielensä. Kuultuaan opetuksen heidän 
täytyy irtautua kaikesta epäilyksestä, ja silloin heistä itses-
tään tulee menneiden viisaiden kaltaisia.”

Kuultuaan puheeni kaikki paikallaolijat tunsivat suurta 
iloa. He kumarsivat ja poistuivat.

Suomentanut Tero Tähtinen

(alun perin: Tanjing (坛经, n. 830–860). 
Zhonghua shuju, Beijing 2010)
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Suomentajan huomautukset
1 法海, ”Dharman meri”. Hänestä ei 

tiedetä juuri mitään, ja osa tutkijoista on 
jopa asettanut hänen koko historiallisen 
olemassaolonsa kyseenalaiseksi.

2 宝林寺, ”Aarremetsän temppeli”, 
sijaitsee Foshanin kaupungissa, keskellä 
Guangdongin maakuntaa. Kyseessä on 
siis vuoristossa sijaitseva temppeli, josta 
Huineng laskeutui kaupunkiin anta-
maan Korokesutrassa kerrotun opetuk-
sen.

3 Nykyinen Shaoguanin kaupunki Poh-
jois-Guangdongissa.

4 大梵寺, ”Suuri buddhalainen temp-
peli”, sijaitsee Shaoguanissa. 

5 Dharma (sanskr. ”Laki”) tarkoittaa 
buddhalaista oppia. Myös muodossa 
”Buddhadharma”.

6 Nykyinen Daxing, Pekingin lähistöllä.
7 Nykyisen Guangdongin maakunnan alu-

eella elänyt Huinengin isä karkotettiin 
kauas etelään. Tuohon aikaan karkotus 
barbaariseen etelään ei juuri eronnut 
kuolemantuomiosta.

8 Nykyisin Xinxingin kaupunki Guang-
dongin maakunnassa.

9 Paikka nykyisen Foshanin kaupungin 
lähistöllä Guangdongin maakunnassa.

10 Nykyinen Qichunin piirikunta Hubein 
maakunnassa.

11 东禅寺, ”Itäisen chanin temppeli”.
12 禅, kiinaksi chan, mutta tunnetaan 

Lännessä paremmin japanilaistetussa 
muodossa zen. Buddhalaisuuden medi-
taatiota ja valaistumista painottava kou-
lukunta.

13 弘忍, ”Suuri voima” (601–674).
14 Yksi liang on 50 grammaa.
15 Tuohon aikaan eteläkiinalaisia pidettiin 

muualla maassa alkukantaisina ja bar-
baarisina.

16 Gatha (sanskr. ”runo”, ”säe”) on lyhyt 
runo, jota yleensä käytetään opetustar-
koituksessa.

17 Viittaa Bodhidharman kaapuun, joka on 
chan-patriarkaatin symboli.

18 Dharma eli buddhalainen oppi siirtyy 
aina mestarilta oppilaalle, josta Dharma-
siirron myötä tulee mestari.

19 神秀, ”Erinomainen sielu”, (606?–706) 
oli myöhemmin chanin pohjoisen kou-
lukunnan perustaja.

20 Lankavatarasutra (kirjaimellisesti ”Sri 
Lankaan laskeutumisen sutra”) on mer-
kittävä mahajanabuddhalainen sutra, 
joka tunnetaan erityisesti tietoisuuden 
ensisijaisuutta korostavasta opistaan. 
Tekstiä ei valitettavasti ole suomennettu.

21 Vanhan kiinalaisen ajanlaskun mukaan 
yö oli jaettu viiteen gengiin, joista jokai-
nen kesti kaksi tuntia. Kolmas geng kesti 
kello yhdestätoista kello yhteen yöllä. 
Kolmannen ja neljännen gengin aikana 
munkkien oli tarkoitus nukkua. 

22 Bodhipuu eli pyhäviikunapuu (Ficus 
religiosa). Puu tunnetaan yleisesti 
nimellä bodhi- eli valaistumispuu, koska 
perimätiedon mukaan Buddha saavutti 
valaistumisensa istuessaan sen alla.

23 Bodhi (sanskr.) tarkoittaa buddhien 
transsendentaalia viisautta. Kanta budh 
tarkoittaa ’heräämistä’.

24 Pienellä kirjoitettuna dharma (sanskr.) 
tarkoittaa ’ilmiöitä’. ”Kymmenentuhatta 
dharmaa” (万法) tarkoittaa kaikkia maa-
ilman ilmiöitä eli koko fyysistä todelli-
suutta.

25 Bodhisattvat (sanskr. ”valaistumis-
olento”) ovat mahajanabuddhalaisuu-
dessa valaistuneita olentoja, jotka kiel-
täytyvät astumasta nirvanan autuuteen, 
koska suuressa myötätunnossaan halua-
vat ensin johdattaa kaikki muut kärsivät 
olennot sinne.

26 Lause on Timanttisutran kymmenen-
nestä luvusta. Se kuuluu kiinaksi 应无
所住而生其心 eli kirjaimellisesti ”vailla 
paikkaa, jossa asua, tämä mieli syntyy”.

27 Yksi Buddhan lisänimistä.
28 Bodhidharma oli osin myyttinen 

buddhalainen munkki, joka eli kenties 
400- tai 500-luvulla. Legendan mukaan 
hän toi chan-buddhalaisuuden Kiinaan, 
minkä vuoksi häntä kutsutaan kiinalai-
sen chanin ensimmäiseksi patriarkaksi. 
Hänestä lähemmin kiinnostuneitten 
kannattaa tutustua Andy Fergusonin 
erinomaiseen teokseen Tracking Bodhi-
dharma. A Journey to the Heart of Chinese 
Culture. Counterpoint, Berkeley 2012.

29 Nykyinen Wuzhou Guangxin maakun-
nassa. 

30 Nykyinen Xinhui Guangxin maakun-
nassa.

31 Kaupunki Jiangxin maakunnan luonteis-
kulmassa, Jangtse-joen etelärannalla.

32 Patriarkan repliikkiin sisältyy sanaleikki, 
sillä ”arvoista” tarkoittava sana neng (能) 
sisältyy Huinengin (惠能) nimeen. 

33 Paikka sijaitsee nykyään Yichunin 
kaupungissa, Jiangxin maakunnassa, eli 
Huineng käski Huimingiä matkusta-
maan pohjoiseen.

34 Pieni kaupunki Pohjois-Guangdongissa.
35 Huinengin poikkeuksellisen ympäripyö-

reältä kuulostava vastaus on vähintään-
kin arvoituksellinen. Joko hän ei halua 
suoraan loukata lihaa syöviä metsästäjiä 

tai kenties yrittää salavihkaisesti antaa 
ymmärtää, että lihan syöminen ei ole 
ihmiselle välttämätöntä.

36 法性寺, ”Dharmaluonnon temppeli”, 
on Guangzhoun suurin ja tunnetuin 
buddhalainen temppeli ja se tunnetaan 
nykyisin nimellä 光孝寺 (guangxiaosi) 
eli ”Loistavan kuuliaisuuden temppeli”.

37 印宗, ”Opin sinetti”, (627–713) oli tun-
nettu Nirvanasutran opettaja ja vinayan 
eli buddhalaisen luostarikoodin tuntija.

38 Mahāyāna Mahāparinirvā a Sūtra on 
mahajanabuddhalainen teksti. Sen 
keskeisellä opetuksella, jonka mukaan 
jokaisella olennolla on buddhaluonto 
ja jokainen olento voi siten tulla Budd-
haksi, oli merkittävä vaikutus itäaasia-
laisen buddhalaisuuden kehittymiseen. 
Tekstiä ei valitettavasti ole suomennettu.

39 高贵德王, ”Jalon hyveen kuningas”. 
40 Neljä väärää tekoa eli parajikaa ovat 

sukupuoliyhteys, varastaminen, tap-
paminen ja oman spirituaalisen tason 
valehteleminen. Näihin syyllistynyt 
munkki tai nunna suljetaan loppuiäk-
seen luostariyhteisön ulkopuolelle.

41 Viisi vakavaa rikkomusta ovat isän-
murha, äidinmurha, epäsovun aiheutta-
minen buddhalaisessa yhteisössä, arhatin 
(valaistuneen olennon) tappaminen ja 
veren vuodattaminen Buddhan kehosta. 
Näihin syyllistyminen johtaa buddhalai-
sen opin mukaan välittömään karmiseen 
rangaistukseen.

42 Buddhalaisen opin mukaan tuntevat 
olennot koostuvat viidestä skandhasta: 
materia (keho), tuntemukset, havainnot, 
ajatukset ja tietoisuus.

43 Mestari Yinzongin käyttämä kielikuva 
on jokseenkin omituinen. Ilmiselvästi 
hän haluaa osoittaa oman opetuksensa 
arvottomuuden ja vertaa sitä arkipäiväi-
siin roskiin.

44 Buddhalaiseksi munkiksi vihkimisen 
merkki.

45 东山法门, kirjaimellisesti ”itäisen 
vuoren Dharma-portti”. Huineng viit-
taa sanoillaan neljänteen patriarkkaan 
Daoxiniin ja viidenteen patriarkkaan 
Hongreniin, jotka asuivat Dongshanissa.

46 Kalpa on hindulaisessa ja buddhalaisessa 
mytologiassa äärettömän pitkä ajanjakso. 
Yleisesti ottaen yksi kalpa tarkoittaa 
universumin syntymän ja uudelleensyn-
tymän välissä kuluvaa ajanjaksoa. Hin-
dulaisissa purana-teksteissä yhden kalpan 
mitaksi määritellään yli neljä miljardia 
vuotta.


