
10   niin & näin  2/2015

Tang-dynastian aikana 800-luvulla Kii-
nassa kirjoitettu Korokesutra (kiinaksi  
六祖坛经, kirjaimellisesti ”Kuudennen 
patriarkan korokesutra”) on monella tapaa 
poikkeuksellinen teksti. Ensimmäinen 

kummallisuus näkyy jo teoksen nimessä. Buddha- 
laisessa perinteessä ”sutraksi” nimitetään yleensä ainoas-
taan tekstejä, joissa itse Buddha puhuu ja opettaa. Sen 
sijaan Korokesutrassa hänen paikkansa ottaa lukutaidoton 
maallikko, eikä Buddha esiinny historiallisena henkilönä 
tekstissä kertaakaan. 

Toisekseen teksti väittää kuvaavansa historiallisia ta-
pahtumia, mutta tosiasiassa tekstin historiallisesta taus-
tasta tiedetään melko vähän, mikä on luonnollisesti 
osaltaan lisännyt sen salaperäisyyttä ja kiinnostavuutta. 
Kolmanneksi se on merkittävin Kiinassa ja kiinaksi kir-
joitettu buddhalainen teksti, joka on otettu osaksi laa-
jempaa buddhalaista kaanonia ympäri maailman. Eri 
buddhalaiset oppisuunnat painottavat luonnollisesti eri 
tekstejä: Korokesutra on tärkeässä asemassa erityisesti zen-
koulukunnassa, joka nauttii kasvavaa suosiota myös län-
nessä.

Sisällöltään Korokesutra on hyvin yksinkertainen. 
Tiivistetysti sanottuna se kertoo tarinan Huinengista 
(638–713), eteläkiinalaisesta lukutaidottomasta poltto-
puunmyyjästä, josta omalaatuisten ja monivaiheisten sat-
tumusten myötä tulee kiinalaisen chan-buddhalaisuuden1 
kuudes patriarkka eli opillista perimyslinjaa ylläpitävä 
mestari. Nyt suomennetun sutran ensimmäinen luku 
kertoo Huinengin (oma)elämäkerran; myöhemmissä lu-
vuissa Huineng opettaa Buddhadharmaa2, vastailee eri 
ihmisten kysymyksiin, neuvoo oikeaoppista meditaa-
tiota ja rituaalien suorittamista ja niin edelleen. Sutrassa 
Huineng antaa opetuksensa perinteiseen buddhalaiseen 
tapaan korotetulta tuolilta – tästä juontaa tekstin tekni-
seltä kuulostava nimi.

Näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta – tai 
kenties juuri sen takia – sutran vaikutusta kiinalaisen ja 
laajemmin koko itäaasialaisen buddhalaisuuden kehi-
tykseen on vaikea yliarvioida. Morten Schlütter kuvaa 
tekstin historiallista merkitystä seuraavasti:

”Teksti täytyy osittain ymmärtää poleemiseksi, sillä se on 
kirjoitettu aikana, jolloin chan-perinne vielä haki muoto-
aan ja edelleen väiteltiin kysymyksistä, kuka oli todellinen 
kuudes patriarkka, mikä muodostaa ortodoksisen chan-
opetuksen ja miten määrittää kiistanalainen, hetki sitten 
luotu ja historialliseen Buddhaan saakka ulottuva chan-peri-

myslinja. Lisäksi Korokesutra on varhaisen chan-tradition 
elinvoimaisuuden ja yleisen vetovoimaisuuden testamentti. 
Se yhdistää vaikutusvaltaisen opin jokaisen ihmisen synnyn-
näisestä buddhaluonnosta suorasukaiseen väitteeseen, jonka 
mukaan munkkien ja nunnien ohella maallikotkin voivat 
harjoittaa Huinengin opetusta.”3 

Schlütterin sanoja sivuten voi huoletta todeta, että Ko-
rokesutra on yksi chan-buddhalaisuuden ydinteksteistä. 
Väkisinkin herää kysymys, minkä takia juuri tästä teks-
tistä on tullut niin suosittu ja tärkeä. Sutra on kirjoitettu 
yksinkertaisella ja koruttomalla mutta paikoin runolli-
sella tyylillä, joka varmasti on lisännyt sen retorista ve-
tovoimaa. Mutta samalla itse tekstin sisällössä täytyy olla 
jotakin erityistä, joka vuosisadasta ja kulttuuripiiristä 
toiseen voittaa lukijoita puolelleen. Mutta mitä ihmettä 
se oikein yrittää opettaa lukijalleen? 

Philip Yampolsky on kuvaillut tekstin olemusta: 
”Korokesutra on leimallisesti chan-buddhalainen teksti; 
se juhlistaa erästä chan-mestaria ja korostaa tiettyä me-
ditatiivista perinnettä.”4 Yampolskyn mainitsema ”chan-
buddhalaisuus” näkyy myös siinä, että sutra painottaa 
toistuvasti valaistumiskokemuksen eli oman todellisen 
luonnon omakohtaisen näkemisen tärkeyttä.

Tekstissä Huineng viittaa ”tosiluontoon” pääasiassa 
kahdella ilmauksella: 自性 (zixing, ”oma luonto”) ja  
本性 (benxing, ”alkuperäinen luonto”). Termien semant-
tisten merkityskenttien hienojakoinen erottelu on epä-
olennaisempaa kuin kokemus, jota Huineng yrittää sa-
noillaan kuvata. Vanhan zeniläisen sananparren mukaan 
kuuta osoittava sormi ei ole kuu, ja tämä on erityisen 
totta Korokesutran tapauksessa. Mikä siis on se kuu, 
johon Huineng yrittää sanoillaan viitata?

Kärjistetysti sanoen buddhalaisen filosofian mukaan 
yksilöllinen minuus on pohjimmiltaan episteeminen 
harha, josta on mahdollista meditatiivisten tekniikoiden 
avulla vapautua. Pinnallista ja erillistä minuutta nimitetään 
nykyisessä buddhalaisessa filosofiassa usein ”egoksi”. Sen 
takana avautuu suurempi minuus, ”todellinen luonto”, 
joka on yhtä koko elävän universumin suuren ykseyden 
kanssa. Tämän metafyysisen itseoivalluksen omakohtainen 
kokemus on koko chan/zen-koulukunnan keskeisin opil-
linen ja harjoituksellinen kulminaatio, jota oppisuunnan 
mestarit ennen ja jälkeen Huinengin ovat erilaisilla kieli-
kuvilla ja viittauksilla yrittäneet täsmentää. Buddhalaisten 
tekstien näkökulmasta olennaista on, että kokemus it-
sessään on perinteessä alusta lähtien ymmärretty mahdot-
tomaksi saavuttaa sanallisten muotoilujen avulla. 
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Tarkasti määritellyn oppikokonaisuuden, teorian tai 
filosofisen doktriinin sijaan sutra yrittää siis kääntää lu-
kijansa katseen sisäänpäin ja kehottaa tutkimaan syven-
tyneesti omaa synnynnäistä viisauttaan. Brook Ziporynin 
mukaan Huinengin opin ytimessä on ajatus, että kor-
keimmat inhimilliset ihanteet sekä uskonnolliset ja eet-
tiset arvot eivät pohjimmiltaan ole ulkoapäin annettuja. 
Sitä vastoin ne ovat täydellisimmän muotonsa saaneita 
ilmestymiä siitä, mitä ihminen on syntymästään lähtien 
todellisuudessa ollut.5 

Tästä näkökulmasta Huinengin alhainen perhetausta 
ja oppimattomuus nousevat sutran opille merkittäviksi 
tekijöiksi. Perinteisessä kungfutselaisessa yhteiskunnassa 
kunniallinen sukupuu ja ulkolukuun perustuva (kirja)-
oppineisuus olivat korkeimpia sivistyksellisiä hyveitä. 
Tätä taustaa vasten Korokesutra sen sijaan alleviivaa maha-
janabuddhalaisuudelle ominaista niin sanottua buddha- 
luonto-oppia, jonka mukaan jokainen elävä olento 
kantaa sisällään mahdollisuutta valaistua6. Toisin sanoen 
sutra yrittää kertoa, että jos kerran sivistymätön eteläkii-
nalainen voi kokea suuren oivalluksen, saman voi tehdä 
kuka tahansa muukin.

Tämän spirituaalisen avautumiskokemuksen äärelle 
Huineng metaforisilla ja runollisilla ilmauksillaan kaiken 
aikaa palaa. Puolalainen sinologi Dominik Michoński 
totesikin kerran osuvasti, ettei Korokesutra ole mikään 
teksti vaan miinakenttä7. Ymmärrän hänen viitanneen 
sanoillaan sutran rakenteeseen, jossa liki jokainen virke 
toimii mahdollisena ovena syvällisempää, metafyysiseen 
oivallukseen.

*

Korokesutrasta on olemassa pääasiassa kaksi versiota. 
Silkkitien varrella aikoinaan sijanneesta Dunhuangin 
aavikkokaupungista löydettiin vuonna 1901 mittava aar-
teisto vanhoja kiinalaisia kirjakääröjä, joiden joukossa 
oli vanhin tunnettu versio sutrasta. Nykytutkimuksen 
mukaan se on kirjoitettu vuosien 830 ja 860 välissä. 
Sutran toinen versio – myöhäisempi ja huomattavasti pi-
dempi – on peräisin Ming-dynastian (1368–1644) ajalta. 

Suurin osa olemassa olevista englanninnoksista pe-
rustuu Dunhuangin versioon. Omassa suomennoksessani 
olen sitä vastoin päätynyt käyttämään nuorempaa ja his-
toriallisesti epäluotettavampaa mutta kaunokirjallisesti 
maukkaampaa ja vetoavampaa versiota, jossa Huineng 
esitetään psykologisesti kiehtovampana hahmona. Siinä 
missä vanhempi versio esimerkiksi toteaa kursorisesti 
Huinengin tavanneen jonkun mestarin, jälkimmäinen 
versio kirjaa yksityiskohtaisesti ylös koko dialogin, jonka 
he (mahdollisesti) kävivät. Suomennokseni pääläh-
teenä olen käyttänyt Zhonghua shujun eli Kiinan jul-
kaisuyhtiön vuonna 2010 julkaisemaa editiota, jossa on 
kattava, historiallista kontekstia sekä buddhalaisuuden 
opillisia viitteitä valaiseva nootitus. 

Kysymys itse tekstin autenttisesta historiasta elättää 
tällä haavaa useammankin sinologian dosentin maailman 
yliopistoissa. Sutra esittää ylöskirjaajakseen Fahai-nimistä 

Huinengin oppilasta, mutta osa tutkijoista on asettanut 
koko Fahain faktuaalisen olemassaolon kyseenalaiseksi. 
Esimerkiksi John Jorgensen on väittänyt, että Korokesutra 
pitäisi itse asiassa ymmärtää Huinengin hagiografiana 
(tietoisesti fabuloituna pyhimyselämäkertana) eikä var-
sinaisena biografiana8. Varma ja epäämätön tieto sutran 
syntyhistoriasta lienee kuitenkin kadonnut jonnekin his-
torian hämäriin.

Akateeminen kiistely Korokesutran mahdollisesta his-
toriallisesta autenttisuudesta saattaa kuitenkin hämärtää 
tekstin perimmäisen viestin ymmärtämistä. Kuten yh-
dysvaltalainen kääntäjä Red Pine on oman käännöksensä 
jälkisanassa todennut: ”Tiedämme, että mikäli tämä kirja 
ei sisällä Huinengin sanoja, se joka tapauksessa sisältää 
sellaisen henkilön sanoja, joka oli hänen veroisensa zen-
opettaja.”9 Jos teksti todella sisältää viisautta, kysymys 
ymmärryksen alkuperästä on loppujen lopuksi yhden-
tekevä.

Korokesutran on sanottu tehneen buddhalaisuudesta 
lopullisesti kiinalaista. Sutran todellinen suuruus ei kui-
tenkaan ole siinä, että Huinengin hahmo kiinalaisti in-
tialaisen buddhalaisuuden vaan siinä, että hänen selko-
kielinen tulkintansa toi chan-buddhalaisen syvimmän 
opetuksen jokaisen ulottuville. Ja nyt Huinengin matka 
suomeksi on alkanut.

Viitteet
1 禅宗, ”chan-koulukunta”, joka lännessä tunnetaan yleisemmin 

japanilaistetussa muodossa ”zen”.
2 ”Buddhadharma” (佛法) tarkoittaa buddhalaista opetusta, histo-

riallisen Buddhan antaman viisauden siirtämistä eteenpäin.
3 Schlütter 2012, 2.
4 Yampolsky 2011, 129.
5 Ziporyn 2012, 179.
6 Mahajana (”suuret vaunut”) on yksi nykybuddhalaisuuden 

pääsuuntauksista. Se korostaa jokaisen olennon sisäistä buddha-
luontoa, metafyysistä itseoivallusta ja myötätuntoa kaikkia eläviä 
olentoja kohtaan.

7 Michoński esitti suullisen kommenttinsa eräässä seminaarissa 
Nanjingissa.

8 Jorgensen 2012, 25.
9 Red Pine 2006, 61. Red Pine (s. 1943) on oikealta nimeltään Bill 

Porter, mutta hän on koko kääntäjänuransa ajan julkaissut teok-
sensa mainitun pseudonyymin alla.
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