
Antropologian	kurssiessee	Harri	Siikala:	uskomukset,	asenteet	ja	kosmologiat	

2018	(pidennettynä),	Else	Turunen	22.4.2018.	

	

Myyttinen	ajattelu	Kiinan	buddhalaisuudessa	

	

Johdanto		

“Thus	Have	I	Heard.		Once	the	

Buddha	was	staying	at	the	city	of	

royal	palaces	on	mount	

Grdhrakuta	with	a	great	

assemblage	of	great	Bhikkhus,	in	

all	twelve	thousand.		There	were	

eighty	thousand	Bodhisattva-

Mahasattvas.		There	were	gods,	

dragons,	yakshas,	gandharvas,	

asuras,	garudas,	kimnaras,	and	

mahoragas,	besides	all	the	

bhikshus(monks),	

Bhikshunis(nuns),	

upasakas(laymen),	and	

upasikas(laywomen).		There	were	

Great	wheel	rolling	kings,	small	

wheel	rolling	kings,	and	kings	of	the	golden	wheel,	silver	wheel,	and	other	wheels;	

further	kings	and	princes,	ministers	and	people,	men	and	women,	and	great	rich	

persons,	each	encompassed	by	a	hundred	thousand	myriad	followers.		They	went	up	

to	the	Buddha,	made	obeisance	at	his	feet,	burned	incense,	and	scattered	flowers.		

After	they	variously	worshipped,	they	retired	and	sat	to	one	side.“	–	Lootus	Sutra		

Buddhalaisuus	on	tunnettu	hyvin	selkeästä	opistaan:	elämää	varjostaa	jatkuva	

tyytymättömyyden	tunne	ja	siitä	ja	jälleensyntymisten	kierteestä	voi	päästä	

Buddhan	oppien	avulla	irti.	On	siis	varsin	hämmästyttävää,	miten	rikas	



myyttinen	kosmologia	uskontoon	liittyy.	Katkelma	on	Lootus-sutrasta,	mikä	on	

mahayana-buddhalaisuuden	vaikutusvaltainen	opillinen	kirjoituskokoelma.	Se	

on	koottu	osista,	ja	alkuosa	on	todennäköisesti	valmistunut	100-luvulla	eli	noin	

500	vuotta	Buddhan	(Sidhartha	Gautama,	Kiinassa	Sakyamuni)	kuoleman	

jälkeen.	Lootus	Sutralla	ei		katsota	olevan	suoraa	yhteyttä	Sakyamuniin	toisin	

kuin	theravada-buddhistien	Sutta	Pitakalla	tai	muilla	aiemmilla	kirjoituksilla.1	

Buddhismi	kehittyi	Intiassa	hindulaisuudesta	500–100	eaa.,	joten	ei	ole	ihme,	

että	siihen	liittyy	lukuisia	jumal-	ja	henkiolentoja.	Mielenkiintoista	kuitenkin	on,	

ettei	uskonnon	perustaja	Sidhartha	Gautama	(563-483	eaa.,	mahd.	kuoli	vasta	

n.	350	eaa.)	puhunut	ilmeisesti	juurikaan	tuonpuoleisesta.2	Uskontotieteilijä	

Ninian	Smartin	mukaan	Buddha	ei	kieltänyt	eri	jumalten	olemassaoloa,	mutta	

esimerkiksi	Brahman	(hindujen	luojajumala)	oli	hänelle	vain	ensimmäinen	

ilmennyt	jumala	kosmologisessa	kiertokulussa	(Wheel	of	Time),	jossa	uuden	

universumin	aika	alkaa	(Smart	1989,	67).		

Kiinaan	buddhismi	saapui	noin	ajanlaskun	vaihteessa	(Stockwell	1993,	87).	Se	

sulautui	taolaisuuteen,	kongfutselaisuuteen	ja	paikallisiin	kansan	uskomuksiin.	

Vuosisatojen	kuluessa	ihmisen	mielikuvitus	kuorrutti	mytologisilta	juuriltaan	

irrottautuneen	yksinkertaisen	elämänkatsomuksen	uudelleen	mytologialla.	

Monet	Kiinassa	syntyneet	myytit	koskevat	menneitä	taisteluita.	Osa	niistä	on	

saanut	sekä	historiallisen	muodon	että	myyttisemmän	version.	Myytit	säilyneet	

kirjallisina,	suullisina	tarinoina,	taiteessa	ja	nykyisin	myös	populaarikulttuurissa.	

Sinologi	E.T.C.	Werner	mainitsee,	että	historioitsijat	Kiinassa	ovat	keisarin	

määräyksestä	joutuneet	sepittämään	tapahtumia	totuuden	vastaisesti	.	”Missä	on	

paljon	myyttiä,	on	vähän	historiaa	ja	päinvastoin.”	(Werner	1984,	63–67.)	

Pohdin	tässä	esseessä	myyttistä	ajattelua	osana	uskontoa.		Miten	se	on	osa	

käytännön	uskonnon	harjoittamista?	Tarkastelen	tätä	laajempaa	kysymystä	

																																																								
1	http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Lotus_Sutra	
2	Tämä	ei	ole	uskontotieteellinen	essee,	mutta	lähdetutkimusta	buddhalaisen	kosmologian	
synnystä	tarvittaisiin	lisää.	Nimittäin	Sutta	Pitakassa	on	jo	mainittu	kosmoksen	eri	tasoja,	joille	
olennot	uudelleen	syntyvät	ennen	lopullista	valaistumistaan.	Ilmeisesti	kuitenkaan	Kiinan	
hanbuddhalaisuudessa	ilmenevää	ministeritasoista	hierarkisuutta	siinä	ei	esiinny.	



Kiinassa	vaikuttavan	mahayana-buddhismin	kautta	ja	erityisesti	sen	

kansanomaisen	yleismuodon,	jota	kiinalaiset	kutsuvat	han-buddhalaisuudeksi.3	

Lähteeni	olen	valinnut	uskontotieteen	puolelta	sinologisista	teoksista	sekä	

antropologiasta:	hyödynnän	erityisesti	Claude	Lévi-Straussin	teoriaa	

myyttisestä	ajattelusta	ja	Harvey	Whitehousen	näkemystä	uskonnon	eri	

piirteistä.	Käytän	lähteenä	myös	omia	havaintojani	buddhalaisista	ja	taolaisista	

temppeleistä:	Reppureissasin	vuonna	2004	reitillä	Shanghai-Susou-Beijing-

Luoyang-Shaolin–Xian-Hua	Shan-Shanghai.	Viime	kesänä	2017	vierailin	taas	

Chongqingissa,	Chengdussa	ja	Emei-vuorella.	Hua	Shan	on	taolainen	pyhä	vuori	

ja	Emei	Shan	yksi	viidestä	buddhalaisesta	pyhästä	vuoresta.	

	

Mitä	on	myyttinen	ajattelu?		

Myyttinen	ajattelu	on	ohjannut	alkuperäiskansoja	hahmottamaan	maailmaa	ja	

omaa	olemassaoloaan.	Sillä	ihminen	luo	kulttuurin	merkkijärjestelmässä	

yhteyksiä	merkkien	välille	ja	antaa	niille	merkityksiä.		

Tieteellisen	maailmankuvan	näkökulmasta	nuo	yhteydet	ja	merkitykset	

näyttäytyvät	usein	epäloogisilta	tai	perusteettomilta.	Antropologi	Claude	Lévi-

Straussin	mukaan	ne	eivät	kuitenkaan	sitä	ole.	Siinä	missä	antropologian	

evolutionistista	haaraa	1800-luvulla	edustaneet	Edward	B.	Tylor	ja	James	

Frazer	pitivät	myyttistä	ajattelua	virheellisenä	ajatteluna,	strukturalisti	Lévi-

Straussista	kyse	oli	oikeasta	ajattelusta	–	vain	erilaisesta	kuin	mitä	länsimainen	

rationaalinen	ajattelu	on.	4	

Mitä	sitten	ajattelu	on?	Kyseessä	ei	ole	mikään	yksinkertainen	käsite.	Filosofit	

ovat	yleisesti	liittäneet	ajatteluun	maailmasta	saatavan	aistitiedon	ja	mielessä	

olevan	analyyttisen	tiedon	luokittelun,	syy-seuraussuhteiden,	aikatempusten	ja	

aste-erojen	jäsentämisen	sekä	muun	päättelyn,	merkityksen	anon	ja	

																																																								
3	Mahayana-buddhalaisuuden	koulukuntia	on	Kiinassa	lukuisia.	Tiantai	ja	Huayan	ovat	
perinteisiä.	Länsimaissa	tunnetuimpia	ovat	chan-buddhalaisuus	(japaniksi	zen)	sekä	Puhtaan	
maan	buddhismi,	jossa	inkarnaatiosta	vapautumiseen	riittää	usko	Amitabha-buddhaan.	(Smart	
1989,	125-128.	Stockwell	1993,	92.)	
	
4	Myös	sinologi	E.T.C.	Werner	linjaa,	että	myyttinen	ajattelu	on	ei-tieteellinen	selitys	maailmasta.	
Se	sisältää	luovuutta,	mutta	jos	luovaa	ajattelua	olisi	liikaa,	se	saattaisi	olla	itsekriittistä	ja	myytin	
selitysvoima	lakkaisi.	(Werner	1984,	65.)	



arvottamisen.	Tämä	erotuksena	esimerkiksi	mielenjuolahduksista,	tunteista,	

havaintojen	rekisteröinnistä	tai	epäloogisesta	sisäisestä	puheesta.	

Myyttisessä	ajattelussa	asioiden	välille	luodaan	yhteyksiä	ja	merkityksiä	eri	

perusteilla	kuin	välittömien	syy-seuraussuhteiden	vuoksi.	Koska	tikan	nokka	on	

kova	ja	sillä	voi	rikkoa	puuta,	sen	voidaan	katsoa	auttavan	hammassärkyyn,	sillä	

hampaatkin	ovat	kovia.		

Magia	on	myyttistä	ajattelua,	johon	liittyy	uskomus	tai	toive	asioiden	välisen	syy-

seuraussuhteen	lopputulemasta.	Antropologi	James	Frazer	määrittelee	magian	

periaatteet	seuraavasti:	1)	Samankaltaiset		tuottavat	samankaltaista	tai	että	

seuraus	muistuttaa	syytään	2)	Asiat,	jotka	ovat	joskus	olleet	kosketuksissa	

toistensa	kanssa,	ovat	jatkossakin	yhteydessä	vaikka	fysikaalista	kontaktia	ei	ole.	

Ensimmäistä	kohtaa	voidaan	nimittää	samankaltaisuuden	laiksi	ja	toista	

kontaktin	tai	tartunnan	laiksi.	(Frazer	1993,	11.)	Näihin	lakeihin	perustuvat	

muun	muassa	homeopatia,	voodoonukkenoituus	tai	taikausko.		

Frazeristä	magia	liittyy	uskontoon.	Hän	näkee	uskonnon	karkeasti	

sovittelusuhteena	ihmistä	ylempiin	voimiin,	jotka	nähdään	luontoa	ja	

ihmiselämää	hallitsevina.	Tähän	liittyy	uskomus,	että	on	olemassa	ihmistä	

suurempia	voimia	ja	halu	miellyttää	näitä	voimia	muun	muassa	erilaisten	

rituaalien	avulla	(emt.,	50).	

Claude	Lévi-Strauss	käsittelee	myyttistä	ajattelua	teoksessaan	The	savage	mind.	

Hän	luettelee	eri	puolilla	maailmaa	olevia	uskomuksia:	esimerkiksi	elävänä	

nielty	rapu	auttaa	epilepsiaan	Venäjällä	ja	linnun	kuivatusta	jalasta	murskattu	

pulveri	auttaa	hullun	koiran	puremaan	Kazaktanissa.	Myyttisessä	ajattelussa	

seuraukset	eivät	ole	niin	olennaisia.		

“Eläimiä	ja	kasveja	ei	tunneta,	koska	ne	ovat	hyödyllisiä;	niiden	uskotaan	olevan	

hyödyllisiä	tai	mielenkiintoisia,	koska	ne	ovat	ensimmäisiä	kaikesta	

tuntemastamme,	Lévi-Strauss	kirjoittaa.	(Lévi-Strauss	1966,	8–9.)	

Myyttisessä	ajattelussa	etsitään	Lévi-Straussin	mukaan	näkökulmaa,	joka	

yhdistää	esimerkiksi	tikan	nokan	ja	hammassäryn	tai	kiinalaisittain	tiikerin	

peniksen	ja	ihmisen	seksuaalisen	kyvykkyyden.	Tässä	auttaa	mielikuvitus.	



Tiede	etsii	rakenteita	ja	perustuu	tasojen	erotteluun,	magiikka	taas	luo	

determinismin	(emt.,11–12).	Magia	selittää	kahden	olion	välillä	havaitun	

yhteyden.	Lévi-Strauss	pitääkin	myyttistä	ajattelua	hyvin	argumentoituna	

järjestelmänä.	5		

	

Mahayana-buddhalaisuuden	pääpiirteitä	

Ennen	kuin	käsittelemme	myyttistä	ajattelua	hanbuddhalaisuudessa,	on	syytä	

lyhyesti	selventää	buddhalaisuuden	perusajatuksia:	Sidhartha	Gautaman	

opetusten	lähtökohta	oli	ihmisen	kokemus	tässä	ja	nyt.	Buddha	ei	opettanut	

uskomaan	jumaliin	tai	palvomaan	jotakin	suurempaa;	buddhalaisuudessa	kyse	

on	maailmankatsomuksesta	ja	metodista,	jonka	avulla	ihminen	voi	pyrkiä	

irtautumaan	kärsimystä	aiheuttavien	halujensa	ja	lopulta	jälleensyntymisen	

kierteestä.	Näin	ollen	varhainen	buddhalaisuus	väheksyi	rituaaleja.		

Askeettista6	vaeltavaa	koulukuntaa	johtanut	Gautama	näki	ympärillään	paljon	

köyhyyttä	ja	kärsimystä.	Hän	teki	peräeroa	hindulaisuuteen,	koska	kritisoi	

erityisesti	yhteiskuntaluokkia.	7	“Hengelliset	ansiot	eivät	perustu	syntyperään	tai	

jumalten	miellyttämiseen	vaan	moraaliseen	käytökseen.”	8	

Buddhalaisuuden	opin	perusajatus	on	jatkuva	muutos,	ja	mahayana	korostaa	

erityisesti,	että	buddhaluonto	on	jokaisessa	olennossa.	Hierarkisuus	istuu	siis	

periaatteessa	huonosti	mahayanaan.		

Buddhalainen	oppi	on	perusteiltaan	hyvin	selkeä:	Elämän	epätyydyttävyys	on	

opin	alkuperäinen	agnostinen	lähtökohta.	Tähän	liittyvät	neljä	jaloa	totuutta:	1)	

olemassaoloon	kuuluu	erottamattomasti	kärsimys,	dukkha.	2)	kärsimys	aiheutuu	

																																																								
5	Myyttisen	ajattelun	suhde	filosofisiin	totuusteorioihin	on	myös	mielenkiintoinen:	Myyttinen	
tietohan	voi	olla	hyvin	perusteltua	ja	omassa	viitekehyksessään	johdonmukaista	
(koherenssiteoria)	ja	myös	pitkässä	juoksussa	hyödyllistä	joltakin	näkökulmalta	(pragmaattinen	
totuusteoria),	ja	se	perustuu	aistitietoon,	jota	vain	tulkitaan	erilailla	kuin	tieteellisessä	ajattelussa	
(korrespondenssiteoria).	Näin	ollen	ei	ehkä	tarvitse	puhua	vain	uskomuksista,	vaikka	maagisen	
tiedon	totuusarvo	onkin	omintakeinen.	Se	liittyy	asioiden	välisiin	suhteisiin,	ei	tosiasiallisesti	
tapahtuviin	syy-seuraussuhteisiin. 
6	Myöhemmässä	elämässään	Buddha	tosin	kritisoi	hindujen	tiukkaa	asketismia	ja	puhui	
keskitiestä	(Middle	Path).	(Smart	1989,	62.)	
7	Intiassa	vedalaisuuden	aikana	(1600-550	eKr)	todennäköisesti	arjalaiset	saapuivat	Intiaan	ja	
alkuperäinen	dravida-kansa	joutui	pakenemaan	maan	eteläosiin.	Yhteisö	jaettiin	jo	tuolloin	
neljään	luokkaan,	varnaan,	yhteiskunnallisen	arvon	mukaan.	(Tutkija	Outi	Pohjanheimon	luento	
kesällä	2017,	Helsingin	yliopisto.)	
8	http://uskonnot.fi/uskonnot/view.php?religionId=48	(luettu	10.4.)	



itsekkäästä	haluamisesta,	"janosta"	(tanha)9	3)	kärsimys	lakkaa	kun	itsekäs	

haluaminen	lakkaa.	4)	kärsimyksen	lakkaamiseen	johtaa	kahdeksanosainen	

polku.	10	Buddhalaisen	päämääränä	on	valaistuminen	ja	irtautuminen	karman	eli	

syyn	ja	seurauksenlain	määrittämästä	jälleensyntymisten	kehästä.		

Buddhan	kuoleman	jälkeen	kului	joitakin	satoja	vuosia	ja	vähitellen	syntyi	

käsitys	eri	maailmanjärjestelmissä	vaikuttavista	kosmisista	buddhista,	joiden	

määrä	on	periaatteessa	rajaton.	Ihminen	voi	siis	jälleensyntyä	sekä	tähän	

maailmaan	että	eri	kosmisiin	taivaisiin.	Buddhalaisuuden	osaksi	muodostui	

myös	pyhien	paikkojen	kultteja	ja	syntyi	pyhimyslegendoja.		(uskonnot.fi.)	

Noin	100–200	vuotta	Buddhan	kuoleman	jälkeen	omiksi	suuntauksiksiin	

jakaantuivat	nykyisin	mahayanana	ja	theravadana	tunnetut	opit.		Mahayanasta	

erottui	myöhemmin	myös	tantra-tekstejä	korostava	vajrayana.		

Mahayana	korostaa	bodhisatvoja,	jumalolentoja,	jotka	viivyttävät	

valaistumistaan	auttaakseen	muitakin	ihmisiä	irti	jälleensyntymisen	kehästä.	
11Lisäksi	nykyiset	taivaissa	asuvat	buddhat	ja	tulevat	buddhat	voivat	pelastaa	

ihmisiä	myötätuntonsa	ja	rukoustensa	avulla.	(Stockwell	1993,	92).	

Koska	Buddha-luonto	on	kaikissa	elollisissa	olennoissa,	mahayanassa	korostuu	

myötätunnon	ja	muiden	auttamisen	eetos	(Dumoulin	2005,	29).	Mielenkiintoisen	

vertauksen	semiotiikkaan	voi	löytää	tavasta,	jolla	buddhalainen	käsittää	yksilön:	

ego	tai	minä,	jossa	kehoineni	ja	ajatusteni	kanssa	elän,	on	vain	symboli	tai	

Charles	S.	Peircen	käsittein	indeksi	maailman	hengestä	tai	ykseydestä.	Filosofi	

uskontotieteilijä	Alan	Watts	selventää	egon	olevan	vain	merkki	samalla	lailla	

kuin	helisevä	vesi	kertoo	meille	purosta.	12	

																																																								
9	Tässä	kohtaa	voidaan	puhua	myös	ripustautuvasta	haluamisesta	(Alan	Watts)	tai	
tyytymättömyydestä	(Timo	Klemola).	Ajatus	ei	siis	ole,	että	kaikki	haluaminen	olisi	pahasta.	
10	“1)	täydellinen	näkemys,	2)	täydellinen	pyrkimys,	3)	täydellinen	puhe,	4)	täydellinen	toiminta,	
5)	täydellinen	elinkeino,	6)	täydellinen	ponnistelu,	7)	täydellinen	tarkkaavaisuus	ja	8)	
täydellinen	keskittyminen.	Polku	jaetaan	usein	kolmeen	pääosaan.	Ensimmäiset	kaksi	sisältävät	
viisauden,	kolme	seuraavaa	moraalin	ja	viimeiset	kolme	liittyvät	meditaatioon.”	(Uskonnot.fi)	
	
11	Ninian	Smart	näkee,	että	tärkeä	syy	mahayanan	irtautumiseen	theravadasta	oli	se,	että	
theravadan	itseensä	keskittyvä	pyhimys	näyttäytyi	yhtä	egoistiselta	kuin	hyötyä	tavoitteleva	
kauppias.	Myötätunnon	tie	ilmenee	boddhisatvojen	kautta,	viivyttihän	Buddhakin	lopullista	
valaistumistaan	opettaakseen.	(Smart	1998,	81.)	(Vertailu	kristittyjen	reformaatioon	ja	
luterilaisten	ajatukseen	pelastuksesta	yksin	uskon	kautta	ja	hyvistä	teoista	Pyhän	Hengen	
johdattamana	olisi	mielenkiintoinen.)		
12	https://www.youtube.com/watch?v=1D1xclnXi_U	



	

	

Buddhalaisuus	sekoittui	kongfutselaisuuteen	ja	taolaisuuteen	

Viimeiset	2	000	vuotta	Kiinassa	on	vaikuttanut	konfutselaisuus	varsinkin	

oppineiden	keskuudessa.	Sinologi	E.T.C.	Werner	toteaa,	että	on	oikeastaan	ihme,	

että	konfutselaisuuden	rinnalla	säilyi	usko	jumalolentoihin	(kosmisiin	buddhiin).		

”Kongfutse	(551–479	eaa.)	ei	miettinyt	lainkaan	ensimmäistä	syytä.	Hän	ei	

spekuloinut	asioiden	alkuperää	tai	maailman	loppumista.”	(Werner	1984,	88.)		

Sen	sijaan	Buddhan	arvostukseen	esi-isänä	yhdistyi	luontevasti	

kongfutselaisuuden	arvostus	esi-isiä	ja	moraalista	käytöstä	kohtaan.	

Buddhalaisuus	vaikutti	Werneristä	suuresti	esi-isien	palvonnan	

seremonialliseen	kauneuteen.	(emt.,	118).	

Perinteisesti	myöskään	taolaisuuteen	ei	ole	kuulunut	tuonpuoleisuudella	

spekulointi	tai	ajatus	pelastumisesta	(Smart	1998,	119).	Kiinalaisista	elämä	on	

hyvää	ja	jotakin,	josta	pitää	nauttia.	Foster	Stockwell	kirjoittaakin,	että	

buddhalaisuuden	perusajatus	elämän	perusvireestä,	joka	on	tyytymättömyys,	ei	

sopinut	Kiinaan.	Myöskään	luostarielämään	liittyvä	selibaatti	ei	sopinut	

kiinalaiseen	ajatteluun	perheen	tärkeydestä	ja	lapsista	vanhempiensa	

vanhuuden	turvana.	Samalla	myötätuntoinen	oppi,	jossa	laulettiin	

menehtyneiden	muistoksi	ja	luvattiin	pelastusta	tai	rangaistusta	inkarnaation	

muodossa	oli	jotakin,	mille	löytyi	kannatusta.	(Stockwell	1993,	88–89.)	

Näitä	näkemyksiä	on	kiinnostavaa	tarkastella	antropologi	Joel	Robbinsin	

teoriaa	vasten:	Hän	puhuu	jatkuvuudesta	ja	epäjatkuvuudesta.	Marshal	

Sahlinsia	seuraten	Robbins	esitää,	että	kultuurillinen	muutos	ei	tapahdu	rajatun	

ja	hetkellisen	tapahtuman	kautta.	(Robbins	2016,	43).	

Ymmärrän	Sahlinsin	ja	Robbinsin	ajattelun	niin,	että	kulttuuri	(myös	uskonto)	

muuttuu	merkitysten	verkostossa,	jossa	toiset	asiat	voimistuvat	ja	toiset	

vetäytyvät,	ja	asioiden	väliset	suhteet	ovat	jatkuvassa	muutoksessa.	

Robbins	korostaa,	että	kulttuurillisen	rakenteen	ei	tarvitse	säilyä	kauan	

vaikuttaakseen	ihmisten	tapaan	elää.	Meidän	tulisi	ymmärtää	jo	niitä	edeltäviä	

rakenteita,	jotka	vaikuttavat	muutosta	tuottaviin	valintoihin.	(emt.,	48).	



Riittävän	monilla	ihmisillä	Kiinassa	on	ollut	tarve	saada	lohduttavia	vastauksia	

kysymyksiin	kuolemasta	ja	tuonpuoleisuudesta.	Siinä	missä	taolaisuus	keskittyi	

pitkäikäisyyteen,	buddhalaisuus	tarjosi	jälleensyntymisiä	hyvän	karman	

siivittämänä	(tai	vain	Amitabhaan	uskomalla)	ja	jopa	taivaallisiin	paratiiseihin.		

Kulttuurin	merkitysten	tasolla	tapahtuma	(uudenlaiset	opinkappaleet)	on	

muuttanut	rakennetta	jatkuvuuden	ja	epäjatkuvuuden	merkityskentässä	ja	myös	

sulautunut	osaksi	uudistunutta	merkityskenttää	muovautumalla	itse.	

Buddhalaisuuden	kohdalla	mikään	ei	tapahtunut	nopeana	yksittäisenä	

tapahtumana:	meditointi	ja	luostarielämä	alettiin	rajata	vuosisatojen	kuluessa	

buddhalaisiin	luostareihin.	Tavalliselle	kansalle	tiukat	elämää	rajoittavat	

säädökset	(valat)	olivat	liikaa,	mutta	heille	rituaalit	olivat	tärkeitä.	(uskonnot.fi.)	

Luostareista	muotoutui	paikkoja,	joissa	munkit	tai	nunnat	palvelevat	tavallista	

kansaa	tarjoamalla	mahdollisuutta	rituaaleihin.		

Sahlins	ja	Robbins	käyttävät	käsitettä	lonque	durée,	mikä	merkitsee	

pitkäkestoisia	kulttuurillisia	rakenteita.	Tällaisia	ovat	esimerkiksi	perimmäiset	

kosmologiset	kategoriat.	Näyttäisi	siltä,	että	jo	varhain	buddhalaisuuden	osaksi	

kehittynyt	ontologisesti	idealistinen	kosmologia	(perusrakenne	on	henkeä)	eri	

taivaineen	ja	ajatus	universumin	jatkuvasta	syklisyydestä	säilyi	mahayanassa,	

mutta	täydentyi	paikallisilla	taru-	ja	jumalolennoilla.	Myös	taolaisuuteen	kuuluva	

luonnon	kanssa	harmoniassa	eläminen	ja	luonnon	kunnioitus	yhdistyi	

mahayanaan,	ja	merkittävimmille	bodhisatvoille	on	omat	pyhät	vuorensa,	

kiinalaisen	luontoestetiikan	kruunut.	

	

Myyttiset	olennot	han-buddhalaisuudessa	

Väkivalta	ei	sovi	buddhalaiseen	ahimsa-ajatteluun,	väkivallattomuuteen.	

Kuitenkin	monien	temppeleiden	eteisaulassa	on	esillä	miekkoja	heristeleviä	

vihaisen	näköisiä	myyttisiä	mieshahmoja.	Miten	myyttinen	ajattelu	toteutuu	

näissä	hahmoissa?	Otan	esimerkiksi	Taivaalliset	kuninkaat.	Jättimäiset	

sotilaspatsaat	Diamond	Kings	of	Heaven	tai	Heavenly	Kings		(T`ien-wang)	ovat	

neljä	veljestä,	jotka	vartioivat		temppeliä.	Klassisen	teoksen	Chin-kuang-mingin	



mukaan	soturit	suojaavat	onnea	niille,	jotka	vaalivat	kolmea	jaloa	totuutta:	

Buddhaa,	dharmaa	ja	opin	seuraajia	(prieshood)	(Werner	1984,	120).13	

Kiinalaisissa	myyteissä	taolaiset	ja	buddhalaiset	jumalolennot	kulkevat	usein	

samoissa	tarinoissa.	Fengshen	Yanyi	(jumalien	jumalallistaminen)	-myytti	on	

Mind-dynastian	(1368–1644)	ajalta,	ja	sinologi	Keith	G.	Stevensin	mukaan	se	on	

“epäsivistynyt	versio	historiasta”	(Stevens	2001,	3).	Tarina	nimittäin	tuskin	on	

pysynyt	totuudessa.	Taru	toimiikin	esimerkkinä	Lévi-Straussin	bricolage-

ajattelun	(luova	myyttinen	ajattelija)	ja	opillisen	insinööriajattelun	(tiede,	

historia)	vuoropuhelusta.	Tarinan	tapahtumat	sijoittuvat	Shang-	ja	Zhou-

dynastioiden	aikaan	(n.	1600-300	eaa),	ja	siihen	on	Stevensin	mukaan	

kerrostunut	buddhalaisuutta	(emt.,	4):	

Shang-dynastiaa	hallitse	brutaali,	armoton	ja	irstas	hallitsija,	jonka	päällä	leijuu	

kauniin	jalkavaimon	langettama	taika.	Shangin	vasallivaltio	Zhou	päättää	haastaa	

keisarin	vallan.	Taisteluja	kuvataan	tarinassa	yksityiskohtaisesti:	ihmiset	ja	

jumalolennot	käyttävät	tulipalloja,	myrkyllisiä	kaasuja	ja	maagisia	loitsuja.	

Armeijoita	hävitetään	noituudella	ja	molemmin	puolin	on	käytössä	omituisia	

taika-aseita.	Lopulta	Shang	joutuu	antautumaan.	Hallitsija	tekee	itsemurhan	ja	

hänen	jalkavaimonsa	kuolee.	Soturi	Jiang	Ziya	nousee	voittoisan	Zhoun	

pääministeriksi	ja	antaa	taistelijoille	molemmin	puolin	asemia	jumalaisessa	

hierarkiassa.	

Fengshen	Yanyi	kuvaa	myös	yksityiskohtaisesti	taivaalliset	ministeriöt,	jotka	

vastaavat	byrokratiasta	tuolla	puolen.	Esimerkiksi	epidemioiden	lautakunta	

suojelee	ihmisiä	sairauksien	pahuudelta	ja	kirjallisuuden	lautakunta	vaalii	

yhteiskunnan	kehittymistä	kohti	hyvää.	Ministeriöitä	on	noin	12:	Lääketieteelle,	

vesille,	ukkoselle,	ajalle,	tulelle,	sodalle,	velhoudelle,	maanviljelykselle	ja	viidelle	

pyhälle	vuorelle	on	kaikille	omat	ministeriönsä.	(emt.,	4–5.)	

Tarina	on	Stevensin	mukaan	tärkeimpiä	kiinalaisia	historiallisia	myyttejä	

apinakuninkaan	lisäksi.	Kiinnostavaa	on,	että	Werner	kertoo	Taivaallisista	

kuninkaista	(Diamond	Kings	of	Heaven,	T`ien-wang)	erilaisen	sotaisan	tarinan	

																																																								
13 Kuninkaat asuvat henkien maailmassa, mutta vierailevat välillä ihmisten maailmassa tarkastamassa 
moraalin tilaa.  “He raportoivat löydöksensä Trāyastriṃśa- jumalolentojen (devat) kokouksessa.” 
Digital Dictionary of Chinese Buddhism: www.buddhism-dict.net/ddb 



(Werner	1984,	120–122).	

Tässä	tarinassa	kuvatut	

jumalat	kitaroineen	

vastaavat	omaa	

havaintoani	Chengdun	

Wenshu-temppelissä,	ja	

ne	on	nimetty	samoin	myös	kiinaksi	(kuva).	Myyttiset	tarinat	lienevät	saaneet	

lukuisia	paikallisia	versioita.	

	

	

Oleellista	mielestäni	on,	että	buddhalaisuuden	suojelijat	ovat	myyteissä	usein	

sotureita,	joiden	myyttiin	kietoutuu	historiaa.	Stevensin	mukaan	Jiang	Ziya	

luetaan	nykyisin	taolaiseksi	jumalolennoksi	mutta	myös	yhdeksi	buddhalaisista	

taivaallisista	kuninkaista.	Häntä	pidetään	kotien	ja	kauppojen	suojelijana.14	

Taolaisuuden	osaksi	kehittyneet	ihmisen	kaltaiset	pyhimys-	ja	soturihahmot	

ilmaantuivat	siis	myös	buddhalaisuuden	kosmisiin	taivaisiin,	ja	samat	hahmot,	

kuten	Jadekuninkas	ja	taivalliset	soturit,	seikkailevat	usein	molemmissa	

uskonnoissa.	Ahimsa-periaate	sai	väistyä	sekä	myyttien	tasolla	että	chan-

																																																								
14	Jiangin	sankarina	esittelevä	suosittu	tarinaversio	on	vuoropuhelussa	Fengshan	Yanyin	kanssa:	
Siinä	Jiang	tutustui	Shang-dynastian	ilkeään	kuninkaaseen	Zhou	Xin:iin	ja	sai	korkean	aseman	
hovissa.	Jiang	vihastutti	kuninkaan	jalkavaimon	Da	Ji:n,	koska	tuhosi	tämän	erään	
vampyyriystävän,	joka	oli	naamioitunut	ihmiseksi	ja	jakoi	pahan	kuningattaren	kanssa	uhriensa	
veren	ja	lihan.	Välirikon	seurauksena	Jiang	Ziya	vietiin	teloitettavaksi,	mutta	hän	pystyi	
pakenemaan.	Kun	Zhou	kukisti	Shang-dynastian,	Jiangia	rohkaistiin	palaamaan	hoviin	
palvelemaan	voittoisaa	Zhou-hallitsijaa.	Tässäkin	tarinassa	hänestä	tulee	lopulta	pääministeri.	Ja	
kun	Shang-kuningas	on	tehnyt	itsemurhan,	täytyy	panna	toimeen	pahan	jalkavaimon	mestaus.	
Hän	on	niin	kaunis,	ettei	kenestäkään	ole	antamaan	viimeistä	iskua.	Jiang	peittää	tarinassa	
naamansa	ja	hoitaa	lumoattaren	pois	päiviltä.		
Shang-	ja	Zhou-dynastioiden	sotien	lopulla	Jiang	johtaa	suurta	seremoniaa,	jossa	hän	myöntää	
jumalallisia	asemia	sankareille	ja	arvollisille	sotien	molemmilla	puolilla.	Ihmisten	tulee	palvoa	
kuolleiden	sankarien	henkiä	kansan	suojelijoina.	“Tuohon	aikaan	taivaassa	vallitsi	kaaos,	koska	
kukaan	ei	ollut	johtajana.”	(Stevens	2001,	9).	Niinpä	Jian	päätti	nimittää	itsensä	ylimmäksi	
jumalolennoksi	Jadekeisariksi,	mutta	häntä	huijataan	ja	hän	päätyy	henkien	pääministeriksi.	
	



koulukunnassa	myös	käytännön	tasolla,	mitä	selitetään	yleensä	

itsepuolustuksella.	Hyökkääjän	voima	kääntyy	häntä	itseään	vastaan.	15	

Myyteillä	on	ollut	mistä	ammentaa,	sillä	Kiinan	historia	on	täynnä	taisteluja	ja	

muun	muassa	puolustautumista	pohjoisesta	hyökänneitä	Mongoleja	vastaan.		

	

Soturikuninkaan	pagoda		

Zhou-dynastian	joukoissa	taisteli	myös	Li	Jing	Tianwang	(kuvassa),	yksi	24	

taivaallisesta	kuninkaasta.	Hän	suojelee	Jadekeisaria	taivaallisen	armeijansa	

voimalla.	Hän	on	myös	yksi	buddhalaisista	neljästä	taivaan	porttien	vartiasta.	

	

	

Lin	kädessä	olevaan	stupaan	tai	pagodaan	liittyy	Stevensin	mukaan	lukuisia	

legendoja:	“yksi	sanoo,	että	se	on	vankila,	jossa	hän	säilyttää	vangitsemiaan	

demoneja.	Toisen	mukaan	se	on	taivaan	tukipilari	–	jos	se	tipahtaa,	taivas	

romahtaa.”	(Stevens	2001,	12).	

																																																								
15	Nykyaikana	chan-luostareissa	moneen	otteeseen	kung-fu:ta	harjoitellut	Joonas	Tolvanen	
kertoo,	kuinka	buddhalaisuuden	merkitys	ja	vaadittujen	valojen	määrä	on	nykyisin	käytännössä	
vähäinen.	Joonas	Tolvanen	(2017):	Soturimunkin	oppipoika	(Atena).	



Antropologisen	uskontotieteen	näkökulmasta	esittäisin	kuitenkin	vaihtoehtoisen	

hypoteesin:	Lin	kuuluisa	veistos	on	osa	Luoyangin	lähellä	sijaitsevien	Longmen-

luolien	patsasaluetta	Henanissa.		Alue	on	kuuluisa,	koska	sen	kallioihin	on	

veistetty	noin	100	000	budhalaisuuteen	liittyvää	patsasta.	Luolien	ja	veistosten	

tekeminen	alkoi	Pohjoisen	Wei-dynastian	aikaan	(386–534),	kun	keisari	

Xiaowen	muutti	pääkaupungin	Luoyangiin.16	Longmenissa	Li	Jing	Tianwang	on	

buddhalaisen	taivaallisen	soturin	roolissa,	joten	olisi	mielestäni	loogista,	että	

kuninkaan	kädessä	oleva	pagoda	symboloisi	Buddhaa.	Sidhartha	Gautama	ei	

pitänyt	kuville	kumartelusta	ja	ennen	kuin	temppeleihin	tehtiin	buddha-	ja	

bodhisattva-kuvia	palvottavaksi,	pagodat	symboloivat	Buddhaa	tai	dharmaa	eli	

buddhalaista	oppia.	(Uskonnot.fi.)	Niiden	sisään	saatettiin	laittaa	jopa	sutria	eli	

pyhiä	tekstejä	(vrt.	edempää	löytyvä	kappale	magiasta	ja	henkikirjoituksista)	

(Smart	1998,	82).		

Pagodeja	näkyy	buddhalaisissa	temppeleissä	yleisesti.	Kuvassa	Sichuanissa	

Chengdussa	Wenshu-temppelin	pagoda,	

jonka	ympäri	käveli	ihmisiä	meditoiden	

ja	matroja	toistellen.		Olisivatko	he	

kävelleet	pahan	hengen	säilytyspurkin	

ympäri?	Voisiko	symboli	merkitä	eri	

asiaa	eri	yhteyksissä?	

Lévi-Strauss	viittaa	kielitieteilijä	

Ferninand	Saussureen	ja	kuvien	ja	

käsitteiden	välissä	sijaitseviin	

merkkeihin.	Jokin	on	aina	merkitsijä	ja	

merkitty.		

“Merkit	muistuttavat	kuvia,	koska	ne	

ovat	konkreettisia	entiteettejä,	mutta	ne	

muistuttavat	käsitteitä,	koska	niillä	on	

valta	viitata	itsensä	ulkopuolelle.”	(Lévi-Strauss	1966,	18).	17	

																																																								
16	https://www.travelchinaguide.com/attraction/henan/luoyang/longmen.htm	ja	
www.britannica.com/place/Longmen-caves	
17	Tämä	sopii	myös	mielenfilosofiaan.	Fregen	mukaan	ihminen	voi	tulkita	hyvin	eri	tavoin	
käsitteen	Aleksanteri	Suuri	tai	kissa.	Tulkintaan	vaikuttaa	hänen	kokemusmaailmansa.	Tämän	



Olisi	mielestäni	yksinkertaista	tulkita	että	taivaallisen	soturin	kädessä	oleva	

pagoda,	buddhalaisuuden	symboli,	merkitsisi	vain	pahojen	henkien	

säilytyspurkkia.	

Kuvassa	historiallisia	

pagodeja	Pohjois-

Thaimaan	puolella	

Sukhothaissa,	joka	on	

vanha	

theravadabuddhalainen	

rauniokaupunkialue	

1200-1300-luvuilta.	

	

Mahayana	tarjoaa	

elämyksiä	

Buddhismiin	perehtynyt	

antropologi	David	N.	

Gellner	on	käsitellyt	

theravadan	ja	mahayanan	

eroja	selvittämällä	

koulukuntien	vertailua	

protestanttiseen	ja	katoliseen	kristillisyyteen.	Vertaus	on	mielenkiintoinen,	

mutta	en	paneudu	siihen	nyt,	sen	sijaan	Gellner	nostaa	esiin	länsimaisen	

buddhismitutkimuksen	oppi-isän	Fyodor	Stcherbatskyn	jaon	kahdesta	

erilaisesta	buddhalaisuudesta:	toisaalta	näemme	esteettisen,	sielun	kieltävän	

filosofisen	opetuksen,	joka	johtaa	pelastukseen	ja	johon	liittyy	elämän	

lopullisuus	ja	vain	vähän	esi-isien	muistamista	(theravada,	ent.	hinayana	eli	pieni	

vaunu)	–	ja	toisaalta	sen	syrjäyttää	upea	iso	kirkko	(mahayana,	suuri	vaunu),	

jossa	on	ylin	jumala	(Buddha),	jota	ympäröivät	jumalten	ja	pyhimysten	joukot,	

täynnä	omistautumista,	seremoniallisuutta	ja	kirkollisuutta,	ja	johon	kuuluu	

																																																								
vuoksi	myös	loogis-positivistiseen	suuntaukseen	kallellaan	ollut,	aiemmin	maailmaa	logiikan	
kielelle	redusoimaan	pyrkinyt,	filosofi	Ludvig	Wittgenstain	siirtyi	myöhäisfilosofiassaan	
tutkimaan	luonnollista	kieltä.		
	



kaikkien	olentojen	pelastumisen	ideaali,	buddhien	

ja	bodhisatvojen	jumalallisesta	armosta,	eikä	

pelastuminen	tarkoita	kaiken	loppua	vaan	ikuista	

elämää.	(Gellner	1990,	97.)	

Tekstissä	viitataan	mahayanasta	kehittyneeseen	

tantriseen	suuntaukseen	(vajrayana,	

timanttipolku)	ja	on	huomattava,	että	Tiibetissä	

rikas	kansanusko	toi	mahayana-buddhalaisuuteen	

vielä	oman	myyttisen	lisänsä.	

On	kiinnostavaa	pohtia	mahayanan	

muotoutumis

ta	suhteessa	

antropologi	

Harvey	Whitehousen	teoriaan.	Hän	

erottaa	emotiiviset,	tunteisiin	vetoavat	

elämykselliset	uskonnon	harjoittamisen	

tavat	ja	opilliset,	toistoa	ja	johtajan	

karismaa	painottavat	uskonnot.	Edellisiä	

Whitehouse	kutsuu	imagistisiksi	ja	

jälkimmäisiä	opillisiksi	uskonnoiksi.	

(Whitehouse	2001,	294.)	

Buddhalaisuudessa	opillista	puolta	edustaa	

tavoite	nirvanasta	eli	valaistumisesta	ja	sen	

toteutuminen	kahdeksan	osaisen	polun	

avulla.	Mielen	tyhjentäminen	tai	mantrojen	

toistaminen	liittyy	opin	toistoon.		

Imaginistisesta	uskonnon	harjoittamisessa	

korostuvat	tunteita	koskettavat	voimakkaat	uskonnonharjoituksen	muodot,	

jotka	luovat	eläviä	omaelämänkerrallisia	tapahtumamuistoja.	Whitehouse	

korostaa,	että	niihin	liittyvä	aika	ja	paikka	on	helppo	muistaa,	kun	taas	sitä,	

milloin	kuuli	jostakin	opinkohdasta	on	vaikea	muistaa.	(Kuvat:	Alttari	Chonqing/	

Bao	Lun	ja	kynttilät	Emei-vuorelta.)	



	

Tyynenä	hymyilevän	Buddhan	opetusten	osaksi	kehittyi	vuosisatojen	kuluessa	

rituaaleja	ja	seremonioita,	joissa	voidaan	nähdä	Whitehousen	kuvaamia	

imaginistisia	piirteitä.	Esimerkiksi	jo	bodhisatvojen	palvominen	on	tällainen	

piirre.	Sen	sijaan,	että	tyhjentäisit	omaa	mieltäsi,	pyydätkin	suojelusta	ja	apua	

esimerkiksi	

myötätunnon	

bodhisatvalta	

(Avolokitesvara),	

viisauden	

bodhisatvalta	

(Mañjuśrī)	ja/tai	

opin	ja	meditaation	

bodhisatvalta	

(Samantabhadra).	

Bodhisatvojen	patsaat	ovat	hyvin	

kauniita	(kuvassa	kultainen	valtava	

Samantabhadra	Emei-vuorella)	ja	

koristuksellisia,	kuten	monikätinen	

Avolokitesvara	Chongqingissa.	(kuva	

oik.).	

Whitehousen	perustelee,	että	

jatkuakseen	ja	levitäkseen	uskonnolta	

edellytetään,	että	ihmiset	pystyvät	

muistamaan	sen	ja	että	ihmiset	ovat	

motivoituneita	välittämään	sen	oppeja	

ja	harjoituksia	eteenpäin	(emt.,	295).	



Mahayanan	perusoppi	on	helppo	muistaa	ja	mahayanan	bodhisattva-usko	siihen	

liittyvine	rituaaleineen	motivoi	ihmisiä	elämään	uskonnollisesti.		

Miksi	sitten	tarvitaan	taivaallisia	sotureita?	Draaman	vuoksi?	Whitehouse	sanoo,	

että	uskonnossa	sen	eri	puolet	vahvistavat	toisiaan.	Kenties	pelkistetty	

henkisyyden	harjoittaminen	vahvistuu	suhteessa	tunteita	liikuttaviin	myyttisiin	

taistelijoihin?	Toisaalta	taistelijat	voidaan	nähdä	taolaisittain	sisäisenä	

kamppaluna	hyvien	ja	pahojen	voimien	välillä.	Se	voi	koskettaa	halujensa	kanssa	

kamppailevaa	ihmistä.	

	

Kansa	kaipasi	rituaaleja	

Hanbuddhalaisuuden	rituaaleihin	voi	lukea	ainakin	suitsukkeen	tai	kynttilän	

sytyttämiseen,	mantrojen	lukemisen	ääneen	tai	mielessään,	kumarrusliikesarjat	

bodhisatvojen	ja	buddhien	kuvien	edessä	sekä	alttareille	tuotavat	hedelmät	ja	

kukat.	Kynttilät	symboloivat	valoa	ja	viisautta,	suitsukkeet	moraalista	käytöstä,	

hedelmät	valaistumista	ja	karman	lakia	ja	kukkien	taas	voidaan	ajatella	

symboloivan	kaiken	jatkuvaa	muuttumista.	18	Kukkien	olen	kuullut	edustavan	

myös	valoa	ja	puhtautta,	eikä	

alttareilla	näy	lakastuneita	kukkia.	

Temppeleissä	näkee	myös	magiaa:	

vierailija	voi	heiluttaa	laatikkoa,	

jossa	on	bambukeppejä.	Kun	jokin	

keppi	nousee	ylös	tai	lentää	lattialle,	

sen	sisällä	on	henkilölle	kohdistettu	

ennustus.	(Stockwell	1993,	90.)	Itse	

olen	nähnyt	tällaisen	rajan	takana	

Pohjois-Laosissa,	missä	buddhismi	

on	theravadaa	(kuvassa).	

Chongqingissa	temppelissä	(Ciqikou,	

Bao	Lun)	oli	nauhoja	ja	kortteja,	

joissa	oli	kirjoitusta.	

																																																								
18	https://www.buddhanet.net/e-learning/history/observances.htm	



Antropologi	Webb	Keane	puhuu	kulttuurillisista	käytännöistä,	joita	hän	

nimittää	henkikirjoituksiksi.	Henkisen	maailman	asiat	voivat	saada	

materiaalisen	olomuodon	ja	päinvastoin.	(Keane	2013.)	

	

En	tiedä	tarkaan	nauhojen	ja	

korttien	käyttötapaa,	mutta	ennustustikuissa	henkikirjoitus	luo	selvästi	

yhteyksiä	maallisen	maailman	ja	henkimaailman	välille.	Sattuman	ohjaamana	

magian	harjoittajan	käteen	nousee	tikku,	johon	on	materialisoitunut	viesti	

henkisestä	maailmasta.	Varsinkin	vajrayanassa	on	yleisesti	käytössä	myös	

rukousmylly,	jonka	sisällä	pyörii	pätkä	pyhää	tekstiä	tai	mantraa.	

Keane	käyttää	termiä	transformaatio.	Kirjoitus	voi	materialisoida		ei-

materiaalista	ja	näkymätöntä	tai	se	voi	muuttaa	aineettomaksi	jotakin	

materiaalista.		Kyseessä	on	samalla	muutos	yhdenlaisesta	merkityksen	

ilmenemisen	tavasta	toisenlaiseen.	Näiden	semioottisten	modaliteettien	kautta	

luodaan	uskonnollisia	voimia.	Keane	käyttää	vertauksena	turbiinia,	jossa	

liikkuva	vesi	muuttuu	sähköksi.	(Keane	

2013,	2.)	Rukousmyllyn	–	ja	

varmaankin	myös	nauhojen	ja	korttien	

–	kautta	kirjoitus	dematerialisoituu	

henkimaailman	puolelle.	

Buddhalaisten	temppelien	(kuten	

taolaistenkin)	edessä	on	usein	

myyttiset	leijonat	nryanat.	Ne	

vartioivat	temppeliä.	Sichuanin	



provinssissa	Chengdussa	Wenshu-temppelissä	moni	vierailija	kosketteli	

nryanaa.	Sain	myös	videolle,	kuinka	eräs	rouva	siveli	patsasta	ja	sitten	itseään	ja	

toisti	liikettä	kuin	olisi	ollut	pesulla.	Kyseessä	oli	selvästi	Frazerin	tarkoittama	

tartuntamagia.	

	

Lopuksi	

Olen	tässä	esseessä	sipaissut	valtavan	laajaksi	osoittautunutta	aihetta.	

Kiinalaisen	buddhismin	kosmologiassa	ja	myyteissä	riittää	tutkittavaa	lukuisille	

antropologeille	ja	uskontotieteilijöille.	Pienimuotoinen	tutkimus	toi	kuitenkin	

esiin	sen,	että	buddhalaisuudesta	omaksi	suuntauksekseen	erkaantunut	

mahayana	kehittyi	alkuperäisiä	oppeja	-	Whitehousen	termein	-	

imaginistisempaan	suuntaan.	Elämänkatsomus	olemisen	perusluonteesta	

muotoutui	uskonnoksi,	joka	käsittelee	kosmologiaa	useiden	eri	taivaiden	ja	

paratiisien	maailmankaikkeutena,	jonne	jälleensyntyy	sekä	buddhia	että	

valaistumista	viivytteleviä	bodhisatvoja	ja	tavallisia	ihmisiä.		

Mahayanan	myötätuntoinen	oppi	ja	pelastuksen	sanoma	varmasti	puhuttelivat	

kiinalaisia.	Sitä	ei	täysin	torjuttu	vieraana	uskontona,	vaan	se	lomittui	osaksi	

yleisuskontoa,	jossa	on	piirteitä	myös	taolaisuudesta	ja	kongfutselaisuudesta.	

Hierarkiat	ovat	todennäköisesti	tulleet	hanbuddhalaisuuteen	historiallisista	

myyteistä	ja	taoismista.	(Senkään	kohdalla	ihmisiä	ei	motivoinut	ajatus	

puhtaasta	tyhjyydestä,	Taosta,	kaiken	takana,	vaan	alkuperäinen	taolaisuus	

kehittyi	myös	imagistisempaan	suuntaan.)		Webb	Keanen	teoriaa	vasten	

henkimaailman	soturit	hierarkioineen	ovat	jotakin	osin	todellisesta	maailmasta	

otettua	materiaalista	mikä	on	kirjoitettu	myyttisiin	tarinoihin,	ja	se	on	

dematerialisoitunut	ihmisten	mieliin.		

Konfutselaisuus	on	elitistinen	oppi,	millä	on	voinut	olla	vaikutusta	jumalten	

hierarkioihin.	Buddhan	puoleen	kääntyvän	ahkeruuteen	ja	kovaan	työhön	

kasvatetun	kiinalaisen	ei	tarvitse	pelätä	joutuvansa	raatamaan	aina	vain:	hänen	

tarvitsee	sanoa	vain	Amitabha	ja	hänelle	luvataan	inkarnaatio	Puhtaaseen	

maahan,	joka	muistuttaa	kristittyjen	tai	islamin	paratiisia.		



Siinä	maailmassa	“elävillä	olennoilla	ei	ole	ruumiillista	tai	henkistä	tuskaa.	

Onnellisuuden	lähteet	ovat	siellä	lukemattomat.”		“Siinä	buddhamaassa	soitetaan	

aina	taivaallisia	soittimia	ja	maa	on	ihana	ja	kullanvärinen.	Ja	siinä	

Buddhamaassa	laskeutuu	taivaallisten	mandarava-kukkien	sade	kolme	kertaa	joka	

päivä	ja	joka	yö.”	19	

Levi-Straussin	kuuluisan	toteamuksen	mukaan	myytit	ajattelevat	itsensä	meissä.	

Tuntuu,	että	hanbuddhismissa	historia	on	tarjonnut	aineksia	myyteille,	ja	ne	taas	

omanlaiselleen	tarunhohtoiselle	historiakirjoitukselle.	Ihmiset	ovat	janonneet	

sankaritarinoita.	Kiinassa	ne	yhdistyivät	sankarimyytteihin,	jotka	tarjosivat	

myös	vastauksia	transsendenttia	koskeviin	kysymyksiin.		

Tarinat	kertovat	suuresta	keskimaan	(zhong	guo)	kansasta,	joka	on	urheasti	

taistellut	eri	dynastioiden	alla	ja	puolustanut	alueitaan	(ja	valloittanut	Tiibetin,	

mutta	siitä	ei	puhuta).	Tämä	myytti	taitaa	elää	vielä	tänä	päivänä	Xi	Jinpingin	

yhtä	yhtenäistä	maata	korostavassa	ajattelussa.	

Siinä	missä	buddhismissa	ihmisen	minuus	ei	ole	mitään	pysyvää,	ei	myöskään	

maailma	ole.		Marshall	Sahlins	sanoisi,	että	merkitysten	maailmassa	on	jatkuvaa	

tapahtuman	ja	rakenteen	vuorovaikutusta.	Buddhisti	pyrkii	kurottamaan	kielen	

avulla	luotujen	käsitteiden	ja	luokittelujen	tuolle	puolen:	

	

“Nan-in,	a	Japanese	master	during	the	Meiji	era	(1868–1912),	received	a	university	

professor	who	came	to	inquire	about	Zen:	

			Nan-in	served	tea.	He	poured	his	visitor's	cup	full,	and	then	kept	on	

			pouring			The	professor	watched	the	overflow	until	he	no	longer	could	restrain	

			himself.	"It	is	overfull.	No	more	will	go	in!"	

			"Like	this	cup,"	Nan-in	said,	"you	are	full	of	your	own	opinions	and	

			speculations.	How	can	I	show	you	Zen	unless	you	first	empty	your	cup?"	

-	101	Zen	Stories:	A	Cup	of	Tea.	

	
	
	
	
	

																																																								
19	Buddha	Amitabha	ja	Läntinen	onnen	maa:	Pienempi	Sukhavati	vyuha	(Dharmakeskus	1994).	
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