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Chogen

Hisokani guan o megurashi te, hobo kokon
1
o kangauru ni, senshi no kuden no Shinshin ni kotonaru

���� � ������	 �
���� �
���2 no giwaku aru koto o omou ni, saiwaini uen3 no chishiki4 ni yora zu ba,

ika���� ���
5 no ichimon ni iru koto o en ya ?

EROAVUUKSIAVALITTAVATMUISTIINPANOT
ESIPUHE

Kun nöyrästi harkitsen asioita mielessäni ja yleensäkin muistelen menneitä ja

nykyisiä1 niin en voi muuta kuin valittaa niitä poikkeamia oikeasta uskosta,
joista edesmennyt mestarimme meille kertoi. Pelkään siksi, että epäilys voisi

herätä jälkeemme2 tulevissa. Ellei ole sitä onnea, että sattuisimme kohtaamaan4 

hyvän opettajan3 niin kuinka mitenkään voimme astua helpon harjoituksen5 

portista?
_________________________

1. Kokon�: "mennyt ja nykyinen". Tässä "mennyt" tar������� ������ ������	
���	�	
���	�	
�����
���

(1173-1263). "Nykyinen" tarkoittaa aikaa, jolloin Yuien-�� �������� ����	 ������	 	��	 �� ������

���	�	 ���	�	��	 �������	 ������	�

2. �
������
����-��, �
���� tarkoittaa "jälkeentulevat oppilaat" ja �
�ku merkitsee seurata tai

periä, ts. tässä tapauksessa niitä, jotka perivät opettajan opin. Sanonta tarkoittaa siis niitä, jotka

seuraavat nembutsun ja uskon puhtaan maan opetus�� ���	�	 ���	�	��	 ��������	 �����������

3. Uen� , "liittyä" tai "olla suhteessa johonkin". Ilmaisu tarkoittaa tässä myös sitä, että näennäisesti

sattumanvarainen hyvän buddhalaisen opettajan tapaaminen on voinut tulla mahdolliseksi aikaisemman

elämän aikana olleen yhteydenpidon johdosta.

4. Chishiki!., "tieto". Termi viittaa tässä käsitteeseen zenjishiki/!., sanskritiksi kaly��������, 

hyvä tai hyveellinen ystävä. Tätä termiä käytetään tarkoittamaan henkilöä, joka auttaa kääntymään

buddhalaisuuteen tai edistämään henkilön kehitystä buddhalaisella polulla.

5. ���
'(, "helppo harjoitus". Termi viittaa [puhtaan maan buddhalaisuudessa] tunnettuun helpon

harjoituksen polkuun, jossa riittävänä harjoituksena onAmidan valan mukaisesti lausua nembutsua.

Tällä tavoin syntyy puhtaaseen maahan ja saavuttaa valaistumisen. Termin vastakohta on �����
0(, 

vaikea harjoitus, tai vaikean harjoituksen polku, Se tarkoittaa monenlaisia uskonnollisia harjoituksia

pitkänä aikana, kts. selitys SN 1.
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Mattaku jiken no kakugo
1
o motte, Tariki

2 �� ������ � ������ ���� ������� ����� �� ����ran

��
��� �� ��-monogatari no omomuki, mimi no soko ni todomaru tokoro, isasaka kore o

shirusu. Hitoe�� �
����3 ��
�� �� fushin o sanzen ga tame nari, to unnun4.

____________________________________________

   Meidän ei tulisi vääristää muun voiman2 oppia omilla näkökannoillamme ja

ymmärtämyksillämme1. Siksi merkitsen muistiin edesmenneen ylevän Shinranin

vielä korvissani soivia sanoja. Tämän teen pelkästään poistaakseni uskovaistem-
me3 epäilyksiä4. WEsipuheen loppuX

1. Kakugo  Y6 , tarkoittaa tavallisesti päätöstä, valmistuneisuutta tai alistumista. Tässä

merkitys on ymmärrys tai arviointi.

2. Tariki :;, "muu voima" viittaa Amida Buddhan ehdottomaan pelastavaan voimaan. Sen

vastakohta on jiriki, 3;, oma voima. Se tarkoittaa ihmisen omaa voimaa, joka on rajallinen

ja tehoton valaistumisen saavuttamisessa, kts. selitys SN 2.

3. �
���� QR, samanmielinen. Termi tarkoittaa tässä samaa uskoa, jossa seuraajat harjoit-

tavat nembutsua.

4. UnnunUU, Tätä ilmaisua käytettiin merkkinä siitä, että seuraavassa lauseessa tai lauseissa

jokin osa on jätetty pois. Toinen käyttöalue on edelläolevan lainauksen lopun merkki. Tässä on

viimeksimainittu merkitys.
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   Mida
2
no Seigan

3  ������ �� ������ ���� ������� �� ��
4 oba toguru nari, to shinji te, Nem-

butsu
5 �
��� �� ���� ����� ������ �� ����� ����	 ����!�"�� ������-fusha6 no riyaku ni azuke

����� ���
 �����

LUKU I

   Kun luottaa syntymään puhtaassa maassa4 Amidan2 käsittämättömän valan3

ansiosta herää halu nembutsun5 lausumiseen. Sillä hetkellä saavuttaa peruun-

tumattoman6 suojelun edun.

1. Tämä aloituskappale esittelee shin-buddhalaisuuden perustan, joka onAmida Buddhan

kahdeksastoista vala. Se on tosi uskoa muun voiman ehdottomaan pelastavaan voimaan, joka

on hyvän ja pahan, viisauden ja tietämättömyyden tuolla puolen.

2. Mida�[, tarkoittaaAmida Buddhaa.

3. Seigan ]^, vala tai lupaus. Termin yleinen merkitys on bodhisattvan vala, jonka bod-

hisattva vannoo uransa alkuvaiheessa. Tässä termi tarkoittaa Amidan neljääkymmentäkah-

deksaa valaa, ja erityisesti kahdeksattatoista valaa (Äärettömän elämän sutrassa), jonka mu-

kaisesti nembutsua aidossa uskossa harjoittava saa olla varma syntymästään puhtaassa maassa.

4. ��
jk, mennä ja syntyä. Tämä tarkoittaa syntymääAmidan puhtaassa maassa.

5. Nembutsu t�, meditointi tai ajattelu, jonka kohteena on Buddha, tästä käytetään sansk-

ritiksi termiä #���������$���. Termi tarkoittaa myös Buddhan nimen lausumista tai resitointia,

ja tässä nimenomaan Amidan Buddhan nimen lausumista muodossa "Namu Amida Butsu",

turvaudunAmida-Buddhaan.

6. Sesshu-fusha ����, sesshu tarkoittaa "ottaa syleilyynsä", fusha "hylkäämättä". Shin-

buddhalaisuus painottaa, että heti kun aito usko on saavutettu Amidan valo ottaa syleilyynsä

eikä koskaan hylkää, vaikka pahat teot ovat raskaat. Tästä käytetään sanontaa ��
�
��, ���, 

eli aito varmuus syntymästä Puhtaassamaassa.
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Mida no Hongan
1 ��!� �
��
 ����� �� ���� � ���#��� �	 ���� ������� � �� �� ��	 �� �����

#����� ���� ��� !�	 ����� �����	 #���
2 shijo no shujo o tasuken ga tame no Gan ni mashi-

masu.

   Shikareba Hongan o shinzen niwa, tano zen mo yo ni ara zu, (Nembutsu ni masaru beki zen

naki)
3
yue ni. Aku omo osoru bekara zu, (Mida no Hongan o samataguru hodo no aku naki)

4

yue ni, to unnun.

__________________________________________

Tulisi tietää, ettei Amidan perusvala1 tee eroa nuoruuden ja vanhuuden välillä,

ei pahan eikä hyvän välillä, ja että vain usko on tärkeydessä ylin, koska vala

pelastaa elävät olennot raskaitten syntien ja tulisten intohimojen kahleista2.

   Jos vain on usko perusvalaan, eivät mitkään muut hyveet ole tarpeen, koska ei
ole nembutsun ylittävää hyvettä3. Sanotaan, ettei edes pahuutta tulisi pelätä,

koska mikään pahuus ei pysty estämään Amidan perusvalaa4.

1. Hongan �^, sanskritiksi %��&�-pra�������, joka tarkoittaa "aikaisempi tai alkuperäinen

vala". Hon tarkoittaa shin-buddhalaisuudessa "perustavaa" tai "ensimmäistä". Hongan, 

������������ ����������� ��������� �����	 � ������ ����� 	�����	 �	������ !����� �����

saavutti buddha-tilan, ja merkitys "ensimmäinen" tarkoittaa kahdeksattatoista valaa, koska se

on tärkeydessään ensimmäinen ja olen-nainen vala. Näistä kahdesta merkityksestä tässä

tarkoitetaan kahdeksattatoista valaa.

2. '���
� , "kärsimyksen tai vaivan syy", sanskritiksi klesa, tahra. Termi tarkoittaa

sellaisia mielen toimintoja, jotka piinaavat ihmisen mieltä ja kehoa. Ne ovat buddhalaisuuden

mukaan ahne halu, viha ja tietämättömyys, kts. selitys SN 7.

3. Nembutsut�" #�� ��� �������� ����
��������� nembutsun", koska nembutsu eli Amidan

nimi on täynnä Buddhan täydellisiä hyveitä, kts. selitys SN 8..

4. (��� �� ������)�[\�^" � #�����	 ������ �� ����� �������	 �����	 ���������#�

koska vala on muuttumattoman todellisuuden mukainen.
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��� *����1

Ono-��� ������-koku2 no sakai o koe te, shimmei o kaerini zu shite tazune kitara shime tamo

on-����������	 ������� ��
 +�������3 no michi o toi kikan ga tame nari.

LUKU II1

   Olette tulleet tapaamaan minua ylitettyänne yli kymmenen läänin2 rajat oman

henkenne kaupalla pelkästään kysyäksenne minulta tietä syntymään Ylimmän

ilon maahan3.

$� %���� ����������� ���	�	 ���	�	 ��������������	 ����	 	�������� 	����� ����������, jotka

matkustivat Kiotoon mahdollisesti Japanin itäosista. Heidän vierailunsa tarkoitus oli kysyä

puhtaaseen maahan syntymän oikeata syytä. Vierailun oletetaan johtuneen erimielisyyksistä

liikkeessä sielläpäin. Syynä oli luultavasti Zenranin, Shinran ���	�	�	 ����	 �����tämä

harhaoppinen tulkinta nembutsun opista, kts. selitys SN 9.

2. ,�����-koku¬¶· � &��� ���	�	 ���	�	�	 �������� ���-Japanista lähtivät ehkä

Hitachin läänistä, Tokiosta koilliseen, ja kulkivat seuraavien läänien kautta: Shimofusa,

M������� ��'���� ()�� ���'�� %������ *���+�� ,+��� (��� -�� �� .�������� *��������

siihen aikaan kävi jalan tai kantotuolissa, kts. selitys SN 10.

3. Gokuraku ´µ, "äärimmäinen onni", sanskritiksi �����&��-, "mielihyvän ja onnen täyttä-

mä". Se on Amidan puhtaan maan nimi, koska siinä maassa ei ole ruumiin eikä mielen

kärsimyksiä.
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Shikaruni, Nembutsu yori hoka �� ��
 �� ��"�� ��� ��"�� ���	 ���� �
���1 �
 ��� �����

taru ran, to kokoro nikuku oboshi meshi
2
te owashi mashi te hambe��� !�	 
�� ���� ��amari

nari. Moshi shikaraba, Nanto Hokurei
3
nimo, yuyushiki

4 ������
 ��"���
����!��� ���� ����
�


nare ba, kano hito
5 ���� �� ����������� ��	 
�
 �� �
 ��ku-yoku kikaru beki nari.

  Jos kuitenkin luulette minussa olevan jotain mystistä2 ja ajattelette, että tunnen

muun tien syntymään [puhtaassa maassa] kuin nembutsun, tai ajattelette, että

olen hyvin perillä buddhalaisista opeista1 niin se on paha erehdys. Jos niin on,

olisitte tyytyväisempiä, jos kävisitte kysymässä [puhtaaseen maahan] syntymän
perusasioista kunnioitetuilta ja korkeasti oppineilta4 henkilöiltä5 eteläisessä pää-

kaupungissa ja pohjoisella vuorella3.

1. �
��� º»  : "dharma-kirjoitus", buddhalainen opinkappale. Sanan yleinen merkitys on

sutra-tekstien ja kommentaarien osa, tai yleensä buddhalainen oppi.

2. Kokoro nikuku oboshi mesu ||}`½½z¾��b: "Oboshi mesu" on kohtelias ilmaisu

sanalle omou, "ajatella". Kokoro nikuku  RÅ½ on adverbi, joka ilmaisee jollakin olevan

mielessään jotain käsittämätöntä tai outoa. Tämä viittaa siihen, että Shinranin seuraajat arveli-

vat hänellä olevan hallussaan jokin syvällinen opetus, jota vielä ei ole paljastettu. Tämä luulo

näyttää syntyneeen siitä, että itä-Japanissa toimiva opettaja Zenran oli sanonut Shinranin välit-

täneen hänelle nembutsu-opetuksen salaisuudet keskiyöllä esoteeriseen tapaan.

3. Nanto hokureiÀÁÂÃ: "Eteläinen pääkaupunki ja pohjoinen vuori". Tässä tarkoitetaan

Naran kaupunkia ja Kioton Hiei-vuorta, jotka olivat siihen aikaan buddhalaisen opetuksen

keskukset. Hiei-vuoren Enryaku-ji-temppelissä sekä Naran K�fukuji'n ja T�daiji'n temppe-

leissä toimi lukuisia skolastikkoja.

4. Yuyushiki ���~: Johtava, arvostettu, suuri.

5. Kano hito ¥\�n : "Se henkilö", tässä käytetään monikollisesti. Joissakin käsi-

kirjoitusversioissa lukee kano hito-bito, "ne henkilöt".
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Shinran ni okite wa, tada Nembutsu shite Mida ni tasuke rare mairasu beshi, to yoki hito
1
no 


�� � �
���� ��2, shinzuru hoka ni, betsu no shisai3 naki nari.

Nem#���� !�������� ���,
�� �� ���ruru tane nite ya hamberan, mata jigoku4 ������� #��� �
5

nite ya hambe�� ���	 �
���� �����6 zonchi se zaru nari.

  Mitä tulee minuun, Shinraniin, niin minulla ei ole muuta3 kuin vastaanottaa2 ja
uskoa kunnioitetun mestarin1 opetus - sen että Amida pelastaa meidät pelkästään

sillä, että sanomme nembutsun.

   Olen aivan ilman tietoa siitä saako nembutsu todella minut syntymään puh-

taassa maassa vai johtaako karma5 minut vaipumaan helvettiin4. 

1. Yoki hito ¸~�n: "Hyvä ihminen". sama kuin zenjishiki/!., tai yksinkertaisemmin c-

hishiki!.. Tar������� ����� /�nen'ia.

2. �
���� �� ¥ÑÒri : �
���� , vastaanottaa, hyväksyä. Re		�� ���	�	��	 ����kir-

joituksessa on tässä käytetty sanontaa kaburi te, joka on �
buri te lyhennettynä. �
#��� on 

sama kuin �
��ru vanhalla japaninkielellä.

3. Shisai ÈÉ , myös ÓÉ . Se tarkoittaa yksityiskohtia tai tarkennuksia sekä myös "asian

erityistä syytä", tai myös "asiaa". Betsu no shisai naki nari tarkoittaa "ei ole muuta (kuin...)"

4. JigokuÌÍ: sanskritiksi naraka. Olemassaolon alimmainen tila, jonne pahoja tekoja

tehneet joutuvat. Siellä he kohtaavat lukemattonia kärsimyksiä pahojen tekojensa sovitukseksi.

5. +
Î: sanskritiksi karman.  Se tarkoittaa toimintaa, puhetta tai ajattelua. Tässä se tarkoittaa

termiä �
��ÎÔ, "karman seuraus", tai tekoa jonkun seurauksen syynä. Siksi se on sama kuin

tane7a²7eli siemen edellisessä lauseessa.

6. Motte, vi7oikeastaan mote. Mote on sama kuin motte nykyjapanissa. Motte lisätään

muihin sanoihin niiden vahvennukseksi.
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.���� �
��� ��
nin1 ni sukasare mairase te, Nembutsu shite jigoku ni ochi tari tomo, sarani

�
��� �� #���������
�
������ ��� !�	����� �� ��
��� ���������	 '���� ������� #����� ��ru mi

ga, Nem#���� � �
��� �� ������ ���� �"�� �� �
��!� #� ����	 �������� ����������� ��	 �� ��

�
��� �� ����!� ��	 �� �� ����� �� �
��!� ��� ���� �� ��� mo oyobi gataki mi nare ba,

totemo ji���� !� �"���
 ��mika2 zo kashi.

0	
���������� ������ ����� /�	�	1 olisi pettänyt minua niin, että nembutsun lau-
suttuani vaipuisin helvettiin. Näin on siksi, että jos minusta tulisi buddha jonkun

muun harjoituksen avulla, ja sitten vaipuisin helvettiin lausuttuani nembutsun,
niin silloin minulla olisi aihetta valittaa. Mutta koska olen vailla mitään kykyä

minkäänlaiseen harjoitukseen niin helvetti tulisi olemaan asuinpaikkani joka ta-

pauksessa.

$� /�	�	 ���	�	7ºÕBC7��� ���	�	 ���	�	��	 �������� �� ����	������	 ���� ��1-

koulukunnan perustaja. Hän syntyi vuonna 1133 ja kuoli vuonna 1212. Opiskeltuaan ja

harjoitettuaan buddhalai-suutta monen vuoden ajan Hiei-vuorella ja muualla, hän tutustui Zen-

��2	 ���mentaareista Amidan va-laan. Sen jälkeen hän omistautui nembutsun harjoitukseen

ja puhtaan maan opin levittämiseen. Tarkempia tietoja on teoksessa ��
���� +�, ss. 12-13,

Ryukokun Yliopiston käännöskeskuksen julkaisemana. .

2. Jigoku wa �"���
 ������ ÌÍ�)�b±¥:"Helvetti olisi varmasti asuinpaikkani". Tä-

mänkaltainen pohjattoman voimattomuuden ja viheliäisyyden tunne on tyypillistä

shin-buddhalaisuudelle. Olemme kaikki perinjuurin pahoja ja kohtalomme on ikuinen kierto

pahuuden ja vaivojen maail������� 3�	�� ��� ������ ����	 ����	 ����������	 Sanzen Gi. 

Siihen on viittaus tämän kirjan jälkikirjoituksessa luvussa III..
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Mida no hongan makoto ni owashi masa ba, Shakuson
1 �� �����
 ��ogon naru bekara zu.

Bussetsu ma���� �� �!���� ���� #�	 /���
2
no on-shak� ������ ��� ���
 #����� �� /���


no on-sha�� ������ ���� #�	 �
��� �� 
�� �������� ����� �� 0 �
��� �� 
�� ������ ����

ba, Shin��� �� �
�� ��ne mata motte mu����� ���� #����� � �
�
 �� 0 ����ru tokoro,

gushin
3
no shinjin ni okite wa kakuno gotoshi. Kono ue wa, Nembutsu o tori te shinji

tatematsuran tomo, mata suten tomo, men-men no on-hakarai nari, to unnun.

---------------------------

   4�� �����	 �������� �	 ������ ������	 56�����	�	 ������ �	 ��7� ������ 4��
Buddhan sanat ovat totta, silloin Zen��	 ���������� ���� ������ 4�� 3�	��	 ����-
tykset ovat totta, kuin�� /�	�	8�	 ���� ����� ���� �����9
4�� /�	�	8�	 ��	�ma
on totta, niin se mitä minä, Shinran, sanon ei mitenkään voi olla väärää. Sel-

lainen on tämän yksinkertaisen miehen koko usko. Niinpä on aivan teidän jokai-
sen oma asianne joko hyväksyä ja luottaa nembutsuun tai hylätä se. Niin on sa-

nottu.

1. Shakuson ãÛ:#;�		�������� 56��a", tämä on yleisesti käytetty kiinankielinen käännös

sanskritin���������� #56�����	�# <56���-kansan tietäjä) -kunnianimelle, joka tarkoittaa Gauta-

ma Budd���� ���	��1-opetuksen mukaisesti hän ilmestyi tähän maailmaan Amida Buddhan

ilmenemismuotona ja opetuksen levittäjä	�� &��	 56��amunin sellaiset opin julistukset kuin

mitä esimerkiksi sutrat Dai Mu��
�� ��
 ja Kan Mury
�� ��
 ovat tosia, jos Amidan perus-

vala on totta. Tässä Tan�� ��
-tekstissä valan totuutta ei aseta kyseenalaiseksi, koska se on sel-

västi Shinranin uskon mukainen.

=� 3�	�� /ß: kiinaksi Shan-tao (613-681) on viides shin-buddhalaisuuden seitsemästä pat-

riarkasta. Hän oli puhtaan maan perinteen kuuluisimpia opettajia Tang-dynastian Kiinassa.

Tässä viitataan hänen pääteokseensa Kan��
 ���, joka on neliosainen kommentaari

���(���
�� ��
-sutraan. Zendon elämästä ja opista on selvitys teoksessa ��
���� +�, s.

10-11.

3. Gushin�¯: "tyhmä ihminen". Sanaa käytetään vaatimattomana ilmaisuna omasta itsestä.

Tässä kuitenkin Shinran näyttää käyttäneen sanaa gu tarkoittamaan täydellistä, ihmisluontoon

syvästi juurtunutta hengellistä pimeyttä (mu��
 äå). Tämä on Shinranin ihmiskäsityksen

keskeinen kanta.
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��� ��*��� 1

Zen��� ��� ����� ��
 � ����	 �!���� ������ � �� 1 �����ru o, yo no hito tsuneni iwaku,

"Akunin ��� ��
 ��	������ �!��2�� ����� � ���3 �������	 ���������� �!��� ��� �� ����re domo,

Hongan Tariki no ishu ni somuke ri. Sono yue wa, jiriki sazen no hito
2
wa, hitoeni Tariki o

tanomu
3
kokoro kake taru aida, Mida no Hongan ni ara zu.

LUKU III

  Koska hyväkin ihminen syntyy puhtaaseen maahan, niin kuinka paljon

varmemmin syntyykään sinne paha! Kuitenkin, maailman ihmiset tavallisesti

sanovat "Vieläpä huonokin ihminen syntyy puhtaaseen maahan, kuinka paljon

varmemmin syntyykään sinne hyvä ihminen". Ensinäkemältä tämä ajatus näyt-
tää järkevältä, mutta se on vastoin perusvalan tarkoitusta ja vastoin muun

voiman oppia. Syy on se, että ne, jotka harjoittavat hyvyyttä oman voimansa

avulla ovat vailla kykyä luottaa varauksitta muuhun voimaan, eivätkä he ole so-

pusoinnussaAmidan perusvalan kanssa.

1. Tämä luku on tunnettu siitä, että se osoittaa Amida Buddhan todellisen tarkoituksen, joka on

pahojen ihmisten ohjaaminen valaistumiseen. Toisin sanoen, teksti väittää lujasti, että paha

ihminen onAmidan valan keskeinen kohde.

2. Jiriki sazen no hito 3;ë/\C: sanonta "ne, jotka harjoittavat hyveitä oman voimansa

avulla" tarkoittaa niitä, jotka omien voimiensa avulla harjoittavat hyveitä ja pidättyvät pahoista

teoista saavuttakseen valaistumisen.

3. Tanomu a\Ò: tämä japaninkielinen sana tarkoittaa (1) pyytämistä tai anomista ja (2) 

luottamista tai uskomista. Nykyään edellinen merkitys on suositumpi, mutta klassisessa kie-

lessä merkitys on tavallisesti jälkimmäinen. Tässä merkitys on myös selvästi jälkimmäinen,

koska rukoilemista pyytämisen merkityksessä ei laisinkaan ole shin-buddhalaisuudessa. Kaut-

�� ���� ���	��12	 �����	 �����rian, erityisesti tokugawa-kaudella, on erityisesti korostettu, että

sanaa ei pidä ymmärtää väärin ihmisen omasta voimasta käsin lähteneenä pyyntönä.
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Shikare domo, jiriki no kokoro o hiruagaeshi te, Tariki o tanomi tatematsure ba, Shinjitsu

�
��1 �� ��
 � ������ �����

   '���
 ��������� !����� !�	 ������� ��
 ���� ��	����ji
2
o hanaruru koto aru bekara zaru o

awaremi tamai te, Gan o okoshi tamo hon'i, akunin jobutsu no tame nare be, Tariki o tanomi

tatematsuru aku���	 ������� ��
 �� ���3
nari. Yot��	 3/����� ���� ���� ��
-sure, mashite

������ !�3	 �� 
�� �
��� ���

Jos heidän oman voiman täyttämä mielensä kääntyy ja luottaa muuhun voimaan
niin heidän syntymänsä ansion todessa maassa1 on varma.

   Amida julisti valansa myötätunnosta meitä kohtaan, jotka olemme täynnä pa-

hoja intohimoja ja vailla kykyä vapautua syntymän ja kuoleman kierrosta2 min-

kään harjoituksen avulla. Koska Amidan valan tarkoitus on, että huonot ihmiset
saavuttaisivat buddha-tilan niin huono ihminen, joka luottaa muuhun voimaan

on juuri se, jolla on oikea syy3 syntymään puhtaassa maassa. Siksi on sanonta

"vieläpä hyväkin ihminen syntyy puhtaaseen maahan, niinpä siis paljon 

varmemmin syntyy sinne paha". Näin sanoi Mestari.

1. �
�� îË: palkinnon maa tai palkittu maa tarkoittaa buddhan puhdasta maata palkintona

buddhan vannomista valoista ja tekemistä harjoituksista hänen ollessaan bodhisattva. Tässä

tarkoitetaan Buddha Amidan puhdasta maata. Ne, jotka ovat saavuttaneet totisen uskon niin

kuin kahdeksannessatoista valassa tarkoitetaan, syntyvät sinne. Oikea palkinnon maa esitetään

vastakohtana "taitavien keinojen muutoksen maalle", �
#�� ���� óôõË. Yhdeksännen-

toista ja kahdenkymmenennen valan voimasta sinne syntyvät ne, jotka harjoittavat nembutsua

ja muita hyviä tekoja, mutta epäilevät Amidan usautta ja voimaa.

2. ��
��kñ: sanskritiksi �������	�
� eli "syntymä ja kuolema", myös �����	�� ja "jälleensyn-

tymien kierto". ��
�� ei tässä tarkoita elämänkaarta syntymästä kuolemaan vaan syntymien ja

kuolemien sarjaa. Buddhalaisuus tarjoaa erilaisia menetelmiä, joilla voi vapautua vaivojen ja

kärsimysten täyttämästä jälleensyntymien kierrosta.

3. ��
�� �Ô: oikea tai todellinen syy. Tarkoittaa tässä sitä, jolla "on oikea syy syntymään 

puhtaassa maassa".
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��� ������1

Jihi
2 �� ��
�
3 ,
��4 �� ��!����� ���� ��
�
 �� ���� �� �� !� ���� � �!�remi, kanashimi,

hagukumu nari.

LUKU IV1

   Tietäjien polun ja puhtaan maan polun4 myötätunto2 on erilainen. Tietäjien

polun3 myötätunto on sääli, myötämieli ja huolenpito.

1. Tämän tekstin ensimmäisessä kolmessa kappaleessa kirjoittaja osoittaa, että perusvalan

nembutsu on tarkoitettu pelastamaan kaikki elävät olennot. Tästä eteenpäin seuraavassa kol-

messa kappaleessa kirjoittaja ottaa aiheeksi Shinranin asenteen kaikkia eläviä olentoja koh-

taan kappaleessa IV, erityisesti omia vanhempia kohtaan kappaleessa V ja oppilaita kohtaan

kappalessa VI. Kappaleessa IV esitellään Shinranin asenne kaikkia eläviä olentoja kohtaan 

toden uskon näkökannalta. Vaikka Shinran rakasti ja tunsi myötätuntoa kaikkia eläviä olentoja

kohtaan, hän ymmärsi rajoituksensa siinä mitä hän voi tehdä. Hänen ratkaisunsa oli luottaa

Amida Buddhan myötätuntoon. Shinran osoittaa tässä kappaleessa eron puhtaan maan polun

myötätunnon ja tietäjien polun myötätunnon välillä ja päätyy siihen, että nembutsun lausu-

minen on hyödyksi myös muille eikä vain itselle. Shinran esittää myös, että nembutsun lau-

suminen on ainoa mahdollinen tapa hyödyttää muita eläviä olentoja.

2. Jihi÷ø: Ji, on käännös sanskritin sanalle maitri, ja tarkoittaa ystävällisyyttä tai rakastavaa

ystävällisyyttä. Hi on käännös sanskritin sanalle karun�, ja tarkoittaa myötätuntoa. Jihi

yhdyssanana tarkoittaa syvän ystävällisyyden läpäisemää myötätuntoa, joka vapauttaa elävät

olennot harhakuvista ja kärsimyksistä johtaen heidät lopulta valaistumiseen. Bodhisattvan

myötätuntoinen mieli on vailla minäkeskeisyyttä ja puoltoa. Näin hän saavuttaa valaistumisen.

3. ��
�
 Bù: lyhennys sanasta ��
�
mon "pyhän polun portti". Se uttaa tietäjien polkuun,

mikä on toinen buddhalaisuuden osa sellaisessa luokittelussa jossa puhtaan maan polku on toi-

nen. Tietäjien polku sisältää kaikki opetukset buddha-tilan saavuttamiseksi oman voiman

avulla tässä elämässä.

4. ,
��ûË: lyhennys sanasta �
����� "Puhtaan maan portti". Se tarkoittaa puhtaan maan

polkua, joka julistaa, että buddha-tila on saavutettavissa puhtaassa maassaAmidan voiman

avulla.
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Shikare domo, omou ga gotoku tasuke toguru koto, kiwamete ari �������� ,
�� �� ���� �� ��

wa, Nembutsu shite, isogi
1
Butsu nari te, Daiji Daihishin o motte, omou ga goto�� ����
 � ���-

��� ���� � �� #��� ����� ����
 ��	 ����� �������  �#��2
to omou tomo, zonchi no gotoku tasuke

gatakere ba, kono jihi shiju
3
nashi. �������#�	 *��#���� �
�� ���� �	 ��� �
�� ���� �����-

������ ���� �
�
 #���	 �� ��nun.

Vaikka kuinkakin haluaisi, on tavattoman vaikeaa auttaa ja pelastaa. Puhtaan

maan opetuksen myötätunto on tietenkin se, että tulee nopeasti1 buddhaksi lau-

sumalla nembutsua, ja sitten toimii elävien olentojen hyödyksi suuren myötätun-
non suuresti myötätuntoisella sydämellä. On vaikeaa auttaa ja ohjata valaistumi-

seen muita, vaikka kuinka haluaisi ja vaikka tuntisi kuinkakin paljon rakkautta ja

myötätuntoa2 tässä elämässä. Tämä myötätunto ei kestä3. Sentähden, vain nem-

butsun lausuminen tuottaa kestävän suuren myötätunnon sydämen. Näin on sa-
nottu.

1. Isogig�ü, äkkiä, tarkoittaa tässä syntymän hetkeä puhtaassa maassa.

2. Fubin �ô, tarkoittaa sääliä tai myötätuntoa. Nykyjapanissa sana luetaan fuben jonka

merkitys on "epämukava". [On huomattava, että buddhalainen termi myötätunnolle, sansk-

ritinkielen sanan karun� käännöksenä on daihiýø. Suomentajan huomautus.]

3. ����� þÿ. Shi tarkoittaa alkua ja �� tarkoittaa loppua. ����� tarkoittaa "alusta loppuun",

"koko ajan", "pysyvä" ja "kestävä".
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��� +4���1

Shinran wa, bumo no ��
�
2 �� ���� ����	 �%%�� ���� �� *��#���� �
��� ���� ���� �����

�
��!� ������������!�	������������
 !����������������� ���������#������
����������������-

������	 ���� �������
 �� '���� �� ���� �� ������ �
�
 #��� �����

LUKUV

  Minä Shinran en ole koskaan edes kertaakaan sanonut nembutsua velvolli-
suudentunnosta2 vanhempiani kohtaan. Näin siksi, että kaikki elävät olennot

ovat jossain syntymässä tai elämässä olleet vanhempiani tai veljiäni. Voimme

pelastaa heidät kaikki kun tulemme buddhiksi seuraavassa elämässä.

1. Tämä kappale käsittelee Shinranin kantaa lapsen velvollisuuksiin vanhempiaan kohtaan.

Siihen aikaan oli yleisenä tapana järjestää uskonnollisia menoja, rakentaa temppeleitä ja muis-

topatsaita, lausua sutra-tekstejä ja nembutsua vainajan hyväksi, jotta tämän hengelliset ansiot

lisääntyisivät, ja korkeampi sekä onnellisempi tila saavutettaisiin. Shinran piti tällaista käytän-

töä taikauskona ja merkityksettömänä. Hän ei kannattanut ajatusta, että nembutsun toistaminen

hyödyttäisi muita, tai että hyöty voitaisiin kääntää muiden hyväksi, ei edes silloin kun lapset

toimivat kuolleitten vanhempiensa edestä.

=� ;���� Ý�: "vanhemmista huolehtiminen". Tämä tarkoittaa velvollisuudentuntoista ja

rakastavaa asennetta omia vanhempia kohtaan. Laajemmassa merkityksessä se ulottuu myös jo

kuolleisiin vanhempiin mm. muistopalvelusten järjestämisenä. Tämä tapa siirtyi Japaniin

Kiinasta. Shinranin aikaan kuolleitten muistolle järjestetyt buddhalaiset menot olivat jo

suosittuja Kiinassa.
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5��� "������ ���� ������ �� ���� �� �
��!� #� ����	 ���#���� � ��
1
shite, bumo omo

������ �
��!� ��� .��� ������ � ������ ��	 ����� ������ � ������ ��#�	 �����
2 ����
3
no aida,

izu�� �� �
�� �� ������ �� ����	 ���� �
#��4
o motte, mazu uen o dosu beki nari, to unnun.

Jos nembutsu olisi oman voimamme avulla vaikuttava niin silloin voisimme siir-

tää1 sen vaikutuksen vanhempiemme pelastamiseksi. Luovu oman voimasi [käy-
töstä] ja saavuta valaistuminen pikaisesti. Sitten voit muun voiman ja taitavien

keinojen4 avulla pelastaa ensiksi ne, jotka ovat läheisiä, vaikka he vajoaisivat

karman johdosta kärsimyksiin kuudessa2 maailmassa ja neljänlajisissa synty-

missä3. Näin on sanottu.

1. 6�
�: sanskritiksi parinama, muutos, muunnos, kehitys. Buddhalaisuudessa se tarkoit-

taa omien hengellisten ansioitten siirtämistä valaistumisen saavuttamiseen ja toisten elävien

olentojen hyödyksi. Shin-buddhalaisuus jakaa tämän termin merkityksen kahteen osaan. Ne

ovat (1) Jiriki-��
3;�, hengellisten ansioitten siirtäminen oman voiman voiman avulla

ja (2) tariki-��
 :;�, siirtäminen muun voiman avulla. Näistä kahdesta edellinen tulisi

hylätä,  mutta jälkimmäisen mukaan toimia, koska vain Amidan ansioitten siirron avulla voim-

me savuttaa valaistumisen puhtaassa maassa ja sitten pelastaa niitä, jotka kärsivät olemas-

saolon eri tasoilla, kts. selitys n:o 11.

2. 7����
 �ù: kuusi polkua. Tämä tarkoittaa kuutta alempaa olemassaolon kierron tilaa,

joihin elävät olennot joutuvat elämään oman karmansa seurauksena, kts. selitys n:o 11.

3. �����
ök: neljä syntymää. Tämä tarkoittaa neljää syntymän lajia, kts. selitys n:o 12.

4. ,��� �
#����óô: ,���, sanskritiksi abhijña. Tarkoittaa buddhien ja valaistuneiden

mestarien yliluonnollisia tai transkendenttisiä kykyjä. �
#��, sanskritiksi �%��� tarkoittaa me-

netelmää. Puhtaassa maassa syntyneet saavat transkendenttiset voimat, ja näitten voimien

avulla he voivat pelastaa eläviä olentoja kärsimysten kierrosta.
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DAI RO�8���1

Senju-nembutsu
2
no tomogara no, wa�� ����� ���� �� �����	 �� �� �
��� �� �
�
 ��� koto,

motte no hoka no shi��� ����� ������� !� ����� �"����� �� ���� � �
�
� ���� ��� !�	 !���

������� ���� ���� �� *��#���� � �
���� �
��!� #� ����	 ����� ���� �� ��rawa me. Mida no

on-moyooshi
3
ni azukatte Nem#���� ����� �
�
 ���� �	 !��� ����� �� mosu koto, kiwame taru

�
��
4 no koto nari.

LUKUVI1

  On aivan vailla järkeä, että kokonaan nembutsulle2 omistautuneet riitelevät

sanoen: "Nämä ovat minun oppilaitani" tai "Nuo ovat muitten oppilaita".
Minulla Shinranilla ei ole edes yhtä oppilasta. Jos omin voimini johtaisin muita

lausumaan nembutsua, niin silloin voisin sanoa heitä omiksi oppilaiksini. On

kuitenkin aivan naurettavaa4 sanoa heitä oppilaikseni, koska he lausuvat nem-

butsua Amida Buddhan vaikutuksesta3. 

1. Tässä kappaleessa Shinran käsittelee sellaista esilletullutta vaikeutta, että eri ryhmät ja

opettajat riite-livät keskenään saadakseen mahdollisimman monia seuraajia. Shinran esittää,

että nembutsun suhteen kaikki ovat yhtäläisiä, eikä ole olemassa käsitettä "minun oppilaani".

2. Senju-nembutsu ��t�: senju tarkoittaa "harjoittaa pelkästään", tässä merkitys on siis

"harjoittaa pelkästään nembutsua" jättäen kaikki muut sekalaiset harjoitukset sikseen. Tähän

aja������	 �������	 /�	�	 ���sti puhtaan maan koulukunnan.

3. On-moyooshi Dv¸§�: "On" on kohteliaan ilmaisun etuliite, "moyo-(h)oshi" tarkoittaa

tarkoitusta tai vaikuttavaa voimaa, joka saattaa ihmiset päämäärähakuiseen toimintaan.

4. �
��
��: kirjoitetaan myös��. Tämä on kansanomainen ilmaus Kamakura-kaudelta.

Se tarkoittaa tolkuttoman järjetöntä tai naurettavaa.
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Tsuku beki en are ba tomonai, hanaru beki en are ba hanaruru koto no aru omo, shi o somuki

te hito ni tsure te nem#����������#�	���
 ���#����� �������������	 ��������������	  ��������1

nari. Nyorai yori tamawari taru Shinjin o, wagamono gao ni torikaesan to mosu ni ya ?

Kaesugaesu mo aru bekara zaru koto nari. Jinen
2
no kotowari ni ai-kanawa ba, Button omo

shiri, mata shi no on o mo shiru beki nari, to unnun.

  Jos on olemassa olosuhteita, jotka tuovat meidät yhteen niin meidän on tavat-

tava. Jos on olosuhteita, jotka erottavat meidät niin meidän täytyy erota. Vastoin

tätä asianlaitaa jotkut sanovat, että se, joka kääntyy opettajaansa vastaan ja toista
seuraten lausuu nembutsua ei synny puhtaaseen maahan. Tämä on aivan jär-

jetöntä1. Tarkoittavatko he, että he voivat ottaa pois Amida Buddhan suoman us-

kon ikäänkuin se olisi heidän omaisuuttaan? Toistan, että sellainen näkökanta ei

ole hyväksyttävä. Kun tulemme luonnolliseen sopusointuun2 niin tajuamme 
miten kiitollisia olemme Buddhalle ja myös tunnemme kiitollisuutta opetta-

jaamme kohtaan. Näin on sanottu.

1. Fukasetsu ��Ü: "kuvaamaton", "sanoin ilmaisemattomissa oleva". Tässä sitä käytetään

vähättelevässä merkityksessä merkitsemään naurettavaa.

2. Jinen3Õ: "luonto", "luonnollisuus", "spontaanisuus". Shin-buddhalaisuudessa termiä

käytetään seuraavissa merkityksissä: (1)Mui-jinenä�3Õ, ei-ehdonvaraisen olemassaolon

luonnollisuus. (2) +
�
-jinenÎù3Õ, karman väistämätön vaikutus,ja (3) Ganriki- jinen^

;3Õ, valan voiman väistämätön vaikutus. Tässä tarkoitetaan umemainittua. Ajatus on se,

että kun meissä kehittyy luottamusAmidaan, ja kun toimintamme mukautuuAmidan valan

suuntaiseksi niin havaitsemme, että on syytä olla kiitollisia Amidalle ja omalle opettajallem-

me.
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Nembutsusha
2
wa muge no Ichido nari. Sono iware ikan to nara ba, Shinjin no gyoja niwa,

tenjin chigi
3
mo kyobuku shi, makai

4 ���
5 mo shoge suru koto nashi. Zaiaku mo goho o kan-

zuru koto atawa zu, shozen mo oyobu koto naki yue nari, to unnun.

LUKUVII1

  Nembutsu2 on ainoa esteetön tie. Se johtuu siitä, että taivaan ja maan3 jumalat

kumartavat kunnioittaen uskon seuraajia, eivätkä pahan valtakuntaan kuuluvat4

eivätkä ei-buddhalaiset5 voi estää heitä. Heihin eivät myöskään pahojen tekojen
karman seuraukset yllä. Erilaiset hyvät teot eivät nekään voi ylittää nembutsua.

Näin on sanottu.

1. Tässä  kappaleessa Shinran esittää, että nembutsu on ainoa polku  täydelliseen pelastukseen.

Sitä ei mikään estä.

2. Nembutsusha t�#: tarkka käännös on "ne, jotka harjoittavat nembutsua". Kuitenkin,

sha#-sanalla ei kiinankielessä ole tarkkaa merkitystä, ja se vain osoittaa, että edellinen sana

on subjekti. Shinranin aikaan tämä merkitys oli käytössä vielä japaninkielessäkin. Tästä

syystä nembutsusha tulee tässä tapauksessa kääntää "nembutsu on ...".

3. Tenjin chigi!�Ì": "taivaan ja maan jumalat". Jumalat ovat ajalta ennen buddhalai-

suutta Intian kansantarustojen olentoja. Silloin uskottiin, että niillä oli yliluonnollinen vai-

kutus ihmisiin. Näitten jumalien nimiä esiintyy buddhalaisissa kirjoituksissa. Buddhalai-

suudessa näiden jumalien merkitys on sikäli erilainen, että heitä pidetään buddhalaisuuden

suojelijoita.

4. Makai %&: "paholaisen valtakunta", tässä merkitys on "ne, jotka kuuluvat paholaisen

valtakuntaan". "Ma" on sanskritiksi Mara, joka merkitsee paholainen tai kiusaaja. Mara on se,

joka yrittää houkutella bodhisattvaa, buddhaa tai hänen seurajiaan oikealta tieltä.

5 +��
'ù:����nen polku". Se tarkoittaa niitä, jotka seuraavat toisia polkuja eli muita ope-

tuksia. Buddhalaisuudessa se tarkoittaa buddhalaisuuden ulkopuolisten oppien seuraajia.

6. +
�
Îî: "karman seuraus" tai "toiminnan tulos". Syyn ja seurauksen laki on eräs

buddhalaisuuden keskeisiä oppeja. Jokainen karma eli teko, jonka teemme ruumiin, suun tai

mielen keinoin aiheuttaa seurauksen. Pahojen tekojen sanotaan tuottavan pahoja seurauksia,

mutta nembutsun seuraajien kaikki pahat teot kumoutuvat nembutsun ansion takia.
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*��#���� !����
�� �� ���� �� ����
������������5��� ��karai2 �������
���� ������ ����#������
��� ���

Waga hakarai nite tsukuru zen nimo ara zare ba hizen to iu. Hitoeni Tariki ni shite, jiriki o hanare taru

��� ��	 ��
�� �� ���� ��!� ��gyo hizen nari, to unnun.

LUKUVIII1

   Nembutsu ei ole [uskonnollinen] harjoitus eikä hyvien tekojen tekemistä. Se ei

ole meille harjoitus, koska se ei ole harjoitus, jota tekisimme laskelmoiden2 [sen

tuottamaa hyötyä]. Se ei ei ole hyviä tekoja, koska se ei ole hyvyyttä mitä

harjoittaisimme oman laskelmointimme perusteella. Nembutsu on kokonaan
muuta voimaa ja kokonaan vailla omaa voimaa. Näin nembutsu on ei-harjoitus

ja ei-hyve niille, jotka sitä harjoittavat. Näin on sanottu.
   

   1. Tämä kappale esittää, että nembutsu on Buddhan suuri harjoitus ja suuri hyvyyden teko.

Vaikka nembutsua pyydetään harjoittamaan yksinomaisesti ei siihen voi lisätä mitään, sillä

nembutsu on itsessään täydellinen sisältäen kaikki ansiot ja hyveet. Näin, kuten tässä sanotaan,

nembutsu ei ole uskonnollinen harjoitus eikä hyvä teko sen harjoittajalle.

   2. Hakarai �¥dg, suunnittelu tai laskelmointi. Hakarai on ihmisluonnon ominaisuus.

Tietäen tai huomaamattaan ihmiset jatkuvasti erottelevat hyvän ja huonon, viisaan ja tyhmän

ja niin edespäin. Amidan vala sitävastoin perustuu erittelemättömään (tasapuoliseen)

viisauteen ja on siksi käsitteitten ulkopuolella. Ihminen luonnostaan epäilee pelastustaan ja

pyrkii harjoittamaan nembutsua laskelmoiden. Shinran kehoittaa jättämään kaikki erottelut ja

laskelmoinnit.



32

©-«

tuvw��wd�¨v7./01\||}z}�¥`�w}w|n7fag�üÊË2fgr

a~||}\�wd�3�7g¥`n�w}w�~|n`i�w}w¿dy4n7vw�gei�w

dg�¥m75@Av|\�S�r{p`7678zqs||}`i�rcr,

��� ��:���1

3*��#���� �
��� �
��� ����	 ������ �����2 no kokoro oro���� �� �
�
 ����	 ���� ����� ,
��

e mairi taki kokorono ����!� �� !�	 ����� �� �
�
 #��� ���� ���� �
�
 �� �� 03��� ����� ��� ��

�
��� ����� #�	 3������� �� ����  ����� ��� ����� ��	 �����-#
 ����� ������ ���� ��� �����

LUKU IX1

   "Silloinkin kun sanon nembutsun tunnen harvoin onnen ja hyvänolon tunnet-

ta2, eikä minulla myöskään ole halua syntyä puhtaaseen maahan kiireesti. Miksi 

on näin? ", kysyin. "Minä, Shinran, olen myöskin kysynyt samaa. Näinpä,
Yuien-��� ���� �������� �����������#�

1. Tämä kappale käsittelee vaikeaa nembutsun ja puhtaassa maassa syntymän problematiikkaa.

Edellisissä kappaleissa on esitetty, että synnymme puhtaaseen maahan uskomalla Amida

Buddhaan, ja että ihmisen hyvät teot eivät siinä ole tarpeen. Buddhan vala pelastaa kaikki siitä

huolimatta ovatko he hyviä tai huonoja. Voisi ajatella, että luonnostaan iloitsisimme pelastuk-

sestamme ja kaipaisimme puhtaaseen maahan. Tässä Shinran esittää Yuien-������ ����� ���

erityisen tärkeää iloitseeko vai ei, mutta tärkeää on luottaa Amidaan, jonka vaikutus pelastaa

meidät pahoilta intohimoilta.

2. Yuyaki kangi./91. Shinranin selitys hänen teoksessaan "Ichinen tanen mon'i" on

seuraava. Yu tarkoittaa tarkoittaa tanssimista taivaassa, ja yakumerkitsee tanssimista maassa.

(SSZ. II, s. 610). Kan tarkoittaa iloita ruumiillaan, ja gi tarkoittaa iloita mielessään.



33

¸½¸½	s±em7!`z¨rÌ`z¨p§¨`¸}|Æ�~|nl7¸}|m3`i7g¸

g¸jk�)�nzvgafw�~qr,¸}|Æ�~||}lzx�i7¸}|mh³p�7

� \HOqr,�¥p`u¥²i�}���i7� ïð\:;nzzhdeap|nq

em7:;\ø^�7¥½\àn~\�ed¤a�qrcrn�dei7g¸g¸a\v�½z

¾�pqr,

Yoku-yoku anji mire ba, ten ni odori chi ni odoru hodo ni yorokobu beki koto
1
o yorokoba nu

ite, iyo-��� ��
 !� �"���� �� ���� ���� beki nari. Yorokobu beki kokoro o osae te yorokoba se

��� !�	 #���
 �� ���� ����� ��������� '���� ������ �������� ����� ��	 3#���
 ���ku no bom-

#�3��� 
�� ���� ���� ���� ���� #�	 .����� �� ��gan wa, kakuno gutoki no warera ga tame nari

keri, to shirare te, iyo-iyo tanomoshiku oboyoru nari.

   Kun ajattelee tätä asiaa tarkoin, tulisi ymmärtää, että syntymä puhtaassa

maassa on aina vain sitä varmempi siksi, ettemme voi iloita siitä mistä pitäisi1

niin paljoa, että tanssisimme taivaassa ja maassa. Pahojen intohimojen vaikutus

puristaa mieliämme ja estää meitä iloitsemasta vaikka pitäisi. Buddha tiesi

tämän ja siksi sanoi meitä "tavallisiksi kuolevaisiksi, jotka ovat täynnään pahoja

intohimoja". Siksi, ymmärtäen, että muun voiman myötätunnon vala on
sellaisten [pahojen] ihmisten kuin meidän hyödyksemme, olisi iloittava entistä

enemmän.

1. Yorokobu beki koto ¸}|Æ�~|n , "se, mistä tulisi iloita", ts. siitä, että Amida ohjaa

valaistumiseen. ��� (���
�� ��
-sutra esittää, että se, joka kuulee Amidan nimen, joka on

iloisessa uskossa,... syntyy Amidan maahan (SSZ.I, s.24). Myös Nyorai E, joka on saman

sutran toinen käännös sisältää maininnan, jonka mukaan se, joka kuulee (Amidan) nimen,

joka kehittää puhtaan uskon ja iloitsee ... tulee syntymään Amidan maahan (ibid. s.203). Nämä

ja muut kohdat sutrissa ja selityskirjoituksissa osoittavat, että uskoon Amidan pelastavaan voi-

maan kerrotaan liittyvän iloisuuden tunne. Uskon ensi heräämisessä voi tuntea suurta iloa ja

huojennusta, mutta tunne ei aina kestä kauaa, koska vielä olemme pahojen halujen riivaamia.
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3(���	�,
���������������������������� �� ������	 ������������
 ���������������#�	�����������

yaran, to kokoro bosoku odoyu�� ���� ��	 #���
 �� ���� nari. Kuon-�
 ���� ��� ���� �����

seru kuno no kyuri wa sute ga����	 ����� ����� ��� ����� �� ,
�� !� ������ ���� � �
�


koto, makotoni yoku-���� #���
 �� �
�
 �� �
�
 �� �����

   "Edelleen, meillä ei ole halua syntyä puhtaaseen maahan kiireesti. Kun 

sairastumme1 vähänkin, tunnemme avuttomina kuolemanpelkoa. Myös tämä

johtuu pahoista intohimoistamme. On vaikeaa jättää kärsimystemme kotimaata

missä olemme vaeltaneet3 ylimuistoisten aikakausien ajan2 nykyhetkeen asti.
Emme halua tyynen turvan puhtaaseen maahan4, jonne syntymä on määrän-

päämme. Kuinka voimakkaita pahat intohimot ovatkaan !

1. ����
  HG, "vaikeus", tässä merkitys on "sairaus".

2. Kuon-�
 =>?. Kuon merkitsee "pitkä ja kaukainen", �
 on kalpa sankritinkielellä, ja

tarkoittaa mittaamattoman pitkää aikakautta. Kts. ��
���� +�, s. 19, viite 2.

3. RutenAH, "virtaava ja pyörivä", tarkoittaa elämien ja syntymien kiertoa.

4. ����
 �� ,
��E�\ÊË. ����
 tarkoittaa tyyneyttä ja suojaa. Amidan Puhdasta maata

luonnehditaan näin koska sinne syntyneiden mieli on tyyni ja Amidan hyveet ylläpitävät

heidän olemassaolonsa.


