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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee eteläisessä Vietnamissa 1920-luvulla perustettua caodaismi-uskontoa ja siinä esiintyviä meedioiden
henkimaailmalta ihmiskunnalle välittämiä viestejä, joita kutsun työssäni henkiviesteiksi. Caodaismi uskontona perustuu ihmisen ja henkien
väliseen kommunikointiin ja yhteistyöhön, jonka johdosta henkien ihmiskunnalle välittämiä henkiviestejä pidetään uskonnossa suuressa arvossa.
Meediot välittävät viestejä nk. henki-kirjoitustekniikan avulla, jossa henki laskeutuu meedioon tai meedion kädessä pitämään instrumenttiin ja
antaa viestinsä kirjallisessa muodossa. Henkien välittämistä viesteistä on koottu uskonnon virallinen, kaksiosainen Jumalallisten Viestien
Kokoelma. Henkiviestien pohjalta on myös luotu Caodaismin Uskonnollinen Perustuslaki.
Tutkimukseni perustuu eteläisen Vietnamin Saigonissa suoritettuun kenttätyöhön ajalla syyskuu-joulukuu 2006 sekä uskonnon tärkeimpien
tekstien temaattiseen tarkasteluun. Osallistuvan havainnoinnin avulla olen pystynyt tarkastelemaan sitä, miten henkiviesteihin suhtaudutaan ja
minkä aseman ne saavat uskontoa harjoittavien caodaistien elämässä.
Lähestyn caodaismin henkiviestien pohjalta koottuja teoksia nk. uskonnollisena moraalikirjallisuutena, joka käsittää työssäni kaikkien
uskonnollisten traditioiden moralisoivat tekstit. Caodaismin henkiviestit sijoittuvat maailmanlaajuisen uskonnollisen moraalikirjallisuuden kirjon
alle henki-kirjoitusta käyttävien uskontojen tuottamana kirjallisuutena, joka muodostaa oman genrensä. Tarkastelen työssäni henkiviestigenren
tyypillisimpiä piirteitä. Olen esittänyt ajatuksen, että uskonnollinen moraalikirjallisuus sai usein alkunsa yhteiskunnallisen muutoksen aikana.
Caodaismista puhuttaessa kyseessä on Vietnamissa Ranskan siirtomaavallan aikana luotu uskonto, joka itsessään edustaa uudenlaista sosiaalista
organisoitumista siirtomaa-ajan yhteiskunnassa. Olen liittänyt caodaismin henkiviestien pohjalta luodut tekstit niiden syntyajan
yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja pohtinut muun muassa sitä, miten siirtomaayhteiskunnassa tapahtuneet muutokset antoivat kipinän ajattelulle,
jossa ihmisyyttä, ihmisten välisisiä suhteita ja oikeanlaista ihmisryhmän yläpuolelle sijoittuvaa auktoriteettia alettiin pohtia uudelleen. Esitän
ajatuksen caodaismin meedioinstituutiosta eräänlaisena tiedonhankkimisinstituutiona, joka välittää autenttista tietoa toisenlaisessa
todellisuudessa asuvilta hengiltä.
Vaikkakin henget osallistuvat uudenlaisen ihmisyyttä koskevan tiedon luomiseen, ilmentävät ne itsessään sekä suhteissaan ihmisiin myös
perinteisinä pidettyjä vietnamilaisia arvoja, näiden joukossa muun muassa konfutselaiset käyttäytymisnormit. Esitän ajatuksen caodaismissa
meedioille ilmestyneistä hengistä eräänlaisina valtakunnan suojelijahenkinä aikana, jolloin siirtomaa alkoi muodostaa ajatuksia omasta
itsenäisyydestään.
Käsittelen työssäni myös sitä tapaa, jolla henkiviestien pohjalta koottuja tekstejä luetaan. Caodaismin henkiviestit ovat didaktisia tekstejä, joiden
tarkoituksena on opettaa ihmiskunnalle muun muassa ihmisyydestä, spirituaalisesta kehityksestä sekä kosmologian järjestäytymisestä.
Johtopäätökseni mukaan henkiviestitekstien lukemisprosessi on erityislaatuista opiskelua, joka tähtää oppimiseen. Oppiminen itsessään
muodostaa hyveen, jota harjoitetaan muun muassa juuri henkiviestejä lukemalla. Väitän, että henkiviesteistä oppiminen osallistuu caodaistien
ajassa etenevään subjektiiviseen kokemukseen siinä, että henkiviesteistä oppimalla he pääsevät kokemuksellisesti lähemmäksi tuonpuoleista sekä
ikuisia totuuksia muuttuvassa maailmassa.
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