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Benjamin Aamoksenpojan hääyöaie

Kaikilla uskontoperinteillä on 
jotakin sanottavaa ihmisten 
seksuaalisuudesta: kuka sitä saa 
harjoittaa, koska ja kenen kans-
sa. Tom Erik Arnkilin 500-lu-
vulle ennen ajanlaskumme al-
kua sijoittuva romaanisarja Ku-
ninkaan korva on edennyt kol-
manteen osaansa, jossa sarjan 
päähenkilö Benjamin Aamok-
senpoika tutustuu paitsi Inti-
aan ja sen uskontoihin myös in-
tialaiseen käsitykseen sukupuo-
lista ja seksuaalisuudesta. Eri-
laisten kulttuurien ja uskonto-
perinteiden sukupuolijärjestyk-
set ovat tässä teoksessa tärkeässä 
roolissa. Ben pohtii, koskevat-
ko uskontojen opetukset ja opit 
samalla tavoin naisia ja miehiä. 
Koskeeko valinnan vapaus vain 
miehiä? Voiko nainen olla oppi-
nut, viisas ja hyvä?

Juutalaissyntyinen Ben toi-
mii teossarjassa kulloinkin val-
lassa olevan hallitsijan temppe-
likorvana – hän matkustaa mai-
hin, jotka kuninkaan on tarkoi-
tus valloittaa ja perehtyy pai-
kallisiin uskonnollisiin oloihin 
kuunnellen, mitä temppeleissä 
puhutaan. Tämän teoksen ai-
ka, Vale-Bardijan aika, on se-
kavaa ja sotaisaa, eikä oikeas-
taan kukaan tiedä, kuka tosiasi-
assa on vallassa. Mutta tämä ei 
estä temppelikorvaa hoitamas-
ta tehtäväänsä. Tärkein opetus, 
jonka Ben tässä elämänsä 
vaiheessa oppii, on se, että ehkä 
kansan uskonnollisen pulssin 
kykenee mittaamaan parhaiten 
kuuntelemalla itse kansaa eikä 
sen pappeja. 

Akseliajan verkostoituja
Ben on kuvatun aikakauden 
puitteissa hyvin verkostoitu-
nut, sillä minne ikinä hän jou-
tuukin, hän aina kohtaa vanho-
ja tuttuja – hyvässä ja pahassa. 
Vakoojana hän ei voi kuiten-
kaan luottaa keneenkään. Hän 
ei voi kenellekään kertoa kaik-
kea itsestään, ei edes perheel-
leen, eikä sotilaskorvaystäväl-
leen Maamurille. Luottamuk-
sen teema onkin teoksessa tär-
keä: luottamuksen voi ansaita 
vain luottamalla ja osoittautu-
malla luottamuksen arvoisek-
si. Ben ei voi kuitenkaan luot-
taa edes Maamuriin, joka on tä-
hän asti ollut Benin uskollinen 
ystävä ja tuki. Tässä teoksessa 
heidän ystävyytensä ensin jou-
tuu raskaalle koetukselle ja lo-
puksi katkeaa Maamurin kuo-
lemaan. Tämä alkoikin kaikki-
ne sota- ja taisteluvammoineen 
olla melkoisen groteski hahmo.

Teossarja kuvaa akseliaikaa, 
jolloin juutalaisuus muodos-
tui sellaiseksi kuin sen tunnem-
me, jolloin Egyptissä hallitsivat 
monenlaiset jumaluudet ja jol-
loin zarathustralaisuus oli Persi-
an pääuskonto. Tässä teoksessa 
lähitarkasteluun asettuu hindu-
laisuus, joka tuolloin hiljalleen 
muutti suhdettaan vedalaiseen 
perintöönsä ja muotoutui sellai-
seksi kuin sen nykyisin tunnem-
me. Mystistä kokemusta kuvaa-
vat Upanisadit kirjattiin ylös ja 
opetus välittyi gurulta seuraajil-
le. Yhteiskunnan järjestystä ja 
hierarkiaa piti yllä varna-järjes-
telmä, joka asetti ihmiset heille 
kuuluviin asemiin ja rajoitti eri 
luokkiin kuuluvien kanssakäy-

mistä. Mielenkiintoista onkin 
nähdä, matkustaako Ben tule-
vissa teoksissa vielä syvemmäl-
le itään ja tutustuu muihin ai-
kakauden keskeisiin aatteisiin: 
buddhalaisuuteen, taolaisuu-
teen ja kungfutselaisuuteen. 

Kriittinen ja vertaileva uskon-
tojen tarkkailija 
Ben suhtautuu kriittisesti koh-
taamiinsa uskontotraditioihin, 
edustaahan hänen uskonsa juu-
talaisuus ainoaa oikeaa oppia. 
Mutta Benin kohtaamat uskon-
nolliset ajattelijat ja papit sekä 
erityisesti eri uskontojen naiset 
vaikuttavat vahvasti hänen aja-
tusmaailmaansa. Hänen on yhä 
vaikeampi perustella itselleen 
sitä, miksi noudattaa edelleen 
juutalaisuuden sääntöjä. Mutta 
lapsuuden aikana omaksuttu-
ja opetuksia ja tapoja on vaikea 
jättää taaksensa. Ne ovat ruu-
miillistuneet osaksi Beniä.

Eri uskonnoissa painotetaan 
eri tavoin oppeja, oikein usko-
mista ja oikein elämistä. Kan-
sanomainen uskonnollisuus – 
se miten tavalliset ihmiset ar-
jessaan uskovat ja uskoaan to-
teuttavat – on kuitenkin kauka-
na virallisista opetuksista ja teo-
logiasta. Ben kohtaa kaikkial-
la synkretismiä – oppeja jotka 
ovat sekoituksia eri perinteistä 
– mikä hämmentää häntä. Hin-
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dulaisuuden opetuksen ytimes-
sä on hyvin yksinkertainen lau-
se, ”atman on brahman” – yk-
silön sielu on yhtä maailman-
sielun kanssa –, mutta arjen us-
konnollisuus on kirjavaa ja mo-
nimuotoista. Gurujen, pappien 
ja oppineiden uskonto poikkeaa 
jyrkästi kansan uskonnollisuu-
den muodoista.

”Nuori korva odotti näke-
vänsä yhden uskon noudatta-
jia yhdellä taholla ja toisen toi-
sella kuin olisi katsellut ome-
natarhaa ja päärynäpuuaitaus-
ta, mutta kohtasikin sekaoppe-
ja, jotka olisivat järkyttäneet jo-
kaista profeettaa. [… oppineet] 
ilmoittivat keihin he kuuluivat. 
Kadulla, kujilla ja pelloilla oli 
toisin. Guru tunsi kirjoitukset 
ja mietiskeli jumalnimiin kät-
kettyjä merkityksiä, mutta op-
pimaton kansa sirotteli riisiä 
patsaan päälle ja tahrasi sen pu-
navärillä ja luuli ruokkivansa it-
seään jumalaa. Ben oli nyt ko-
kenut korva, mutta etsikö hän 
yhä oppeja eikä ihmisiä?” 

Vaikka Jerusalemissa ”totuus 
oli sentään taatusti totta”, ei-
vät juutalaisuudenkaan opit ol-
leet selkeitä ja järjestyksessä. Tu-
tustuessaan muiden uskontojen 
opetuksiin Ben suhtautuu kriit-
tisemmin myös oman uskon-
tonsa opetuksiin ja profeettoi-
hin. Myös niissä ”ihmisten to-
tuudet olivat sekavia”. Mut-
ta juuri ihmisten eikä oppinei-
den totuutta Benin oli tarkoi-
tus korvana kuunnella. Ihmis-
ten totuuden kuunteluun ja 
ymmärtämiseen Ben saa apua 
nuorelta hindulaisneidolta, Si-
talta, joka on paitsi kaunis myös 
oppinut, viisas ja hyvä. Yllätyk-

sekseen Ben joutuu avioliittoon 
Sitan kanssa.

Avioliitto ilman täyttymystä
Teossarjan aiemmissa osissa 
olemme saaneet seurata Benin 
hidasta matkaa avioliiton sata-
maan. Hänen oli tarkoitus avi-
oitua Jerusalemissa puhdasus-
koisen juutalaisneidon kans-
sa kaikkien juutalaisuuden pe-
rinteiden, sääntöjen ja rituaali-
en mukaisesti. Häät kuitenkin 
siirtyvät ja suorastaan keskey-
tyvät Benin seikkailujen ja val-
taapitävien äkillisten kääntei-
den vuoksi. Kuninkaan palve-
lija menee sinne minne kunin-
gas määrää. Ben joutuukin pet-
tyneenä luopumaan avioliittoai-
keistaan ja luovuttamaan morsi-
amensa veljensä puolisoksi. 

Asettuessaan asumaan brah-
maani-perheeseen perehtyäk-
seen syvemmin hindulaiseen 
oppiin, Ben tutustuu perheen 
tyttäreen, joka puolestaan halu-
aa Benin puolisokseen. Itse avi-
oituminen tapahtuu oikeastaan 
Benin käsittämättä, mitä oikein 
on tapahtumassa. Hän on wal-
tarimaisen yksinkertainen höl-
mö naisasioissaan ja havahtuu 
avioliittoseremonioihin vasta 
kun on liian myöhäistä peräy-
tyä. Avioliiton alku onkin mel-
ko jäykkää, mutta hiljalleen Sita 
voittaa puolisonsa kunnioituk-
sen, kiintymyksen ja ehkä rak-
kaudenkin.

Ben ei kuitenkaan pidä hin-
dulaisia avioliittoseremonioita 
riittävinä ja oikeina, vaan halu-
aa avioitua neidon kanssa juu-
talaisten tapojen mukaan Jeru-
salemissa ja pyrkii päättäväises-
ti pidättäytymään avioelämäs-

tä. Sita on ilmeisen perehtynyt 
tantriseen hindulaisuuteen ja 
seksuaalisuuden saloihin. Vai-
mo johdattaakin puolisoaan 
kärsivällisesti pidättäytymisen 
ja hitaan lähestymisen saloihin 
heidän matkustaessaan hitaasti 
kohti Jerusalemia. Ehkä seuraa-
vassa osassa pääsemme todista-
maan avioliiton täyttymistä.

Lopuksi
Kuninkaan korva -sarjan kol-
mas osa on edeltäjiensä tapaan 
hyvin tapahtumarikas ja täynnä 
henkilöhahmoja. Uusiin henki-
löhahmoihin ei välttämättä eh-
di tutustua ennen kuin he jo 
jäävät taakse. Aiemmissa osissa 
esiteltyjen henkilöiden paikkaa 
Benin saagassa on välillä vaikea 
muistaa, niin monimutkaisiksi 
hänen verkostonsa ovat jo laa-
jentuneet. 

Teoksen luvut ovat usein ly-
hyitä ja siirtyvät leikkauksen-
omaisesti tapahtumista toiseen 
– mahtavan elokuvanhan näistä 
Benin seikkailuista saisi. Luki-
jan on ajoittain vaikea pysyä pe-
rässä kapinoiden, sotien ja pääl-
liköiden seuratessa toisiaan no-
peassa tahdissa. Tekstiin jää pal-
jon aukkopaikkoja, jotka luki-
jan on mielessään täydennettä-
vä. Mutta toisaalta teos kuljet-
taa lukijaansa läpi Lähi-idän ja 
Intian niemimaan vaihtuvien 
maisemien sekä tarjoaa tarkan 
ja yksityiskohtaisen – ja mitä il-
meisimmin niin todenmukai-
sen kuin on mahdollista – ku-
van aikakaudesta, jolloin luotiin 
perustat monille tänäänkin vai-
kutusvaltaisille ajatusmalleille.


