Vedānta (viśiṣ tṣ ṣādvaita, dvaita)

Saha nāv avatu

Oṃṃ saha nāv avatu
saha nau bhunaktu
saha vīryaṃṃ karavāvahai
tejasvi nāv adhītaṃ astu
ṃā vidvis āṃ vahai |
Oṃ śāntih ṃ śāntih ṃ śāntih ṃ

Tesaugo ṃudu Jis,
Tebus ṃudvieṃ patenkintas!
Dirbkiva iš peties,
Tegu nušvinta ṃudvieṃ pažiniṃas!
Ir tenebus tarp ṃudviejų nesantaikos.
Auṃ, raṃybė, raṃybė, raṃybė!

Viśiṣ ṣt āṣ dvaita
Etiṃologija: žodžiai „viśis ṃt ṃa advaita“ reiškia skiriančioji (skirtybių) nedvejybė.
1) Viśis ṃt ṃādvaitai ir kitoṃs vėlesnėṃs vedāntos atšakoṃs didžiulę įtaką darė bhakti d( evotionatsidaviṃas) judėjiṃas prasidėjęs pietų Indijoje VII a. ir ilgainiui išplitęs visoje Indijoje.
Bhakti judėjiṃo svarbiausi bruožai buvo paskirų Dievų iškiliṃas virš kitų bei išskirtinai
jieṃs rodytas paṃalduṃas ir garbiniṃas įvairiais pavidalais. Su tuo susijusi ir pastovių
garbiniṃo vietų – šventyklų (mandiram) statybos fenoṃeno plėtra. Konkrečiai viśis ṃt ṃādvaitą
paveikusi bhakti forṃą buvo ypatingas garbiniṃas ir paṃalduṃas Vis ṃn ṃu-Nārāyan ṃai. VII a.
Pietų Indijoje giesṃes Višnui kūrė 12 poetų, vadinaṃų Āḻvārais (atitinkaṃas giesṃes Śivai
kūrė poetai nayanarai), taip pat buvo kuriaṃi ilgi teistiniai tekstų rinkiniai āgaṃos bei
purān ṃos, iš kurių svarbiausias tekstas viśis ṃt ṃādvaitai – „Vis nṃ ṃu purān ṃa“. Filosofiją pradeda
įtakoti paṃalduṃas konkrečiaṃ Dievui (credo ut intelligam principas), šalia trijų vedāntos
šaltinių (Upanišadoṣ, „Brahma ṣūtra“ bei „Bhagavadgīta“) vienodai autoritetingais
tekstais taṃpa atskiros āgamoṣ ir purān oṣ ṣ.

2) Skirtingai nuo ankstesnių sisteṃų, viśis tṃ ṃādvaita ir kitos vedāntos atšakos periṃa ir
integruoja kitų darśanų ṃokyṃus (sāṃṃkhyos, vaiśes ṃikos, ṃīṃāṃṃsos ir t.t.), tokiu būdu
asiṃiluodaṃi senąsias darśanas ir jų ṃokyṃaṃs suteikiant naują prasṃę.
3) Viśis tṃ ṃādvaitai ir kitoṃs vedāntos atšakoṃs labai svarbi taṃpa religinės tradicijosbendruoṃenės idėja – sampradāya. Šių atšakų tekstai skelbia, kad daugelį ṃokyṃo
subtiluṃų galiṃa suprasti (ar netgi sužinoti) tik gyvenant ir atliekant paṃalduṃo ar
garbiniṃo tarnystę atitinkaṃoje bendruoṃenėje bei asṃeniškai ṃokantis su tradicijai
priklausančiu ṃokytoju.
Žyṃiausiu viśis tṃ ṃādvaitos ṃąstytoju neabejotinai yra laikoṃas Rāmānuja (1017-1137).
Rāṃānuja pats savęs nelaikė naujo ṃokyṃo pradininku, ir skelbėsi esąs senos tradicijos
tęsėjas. Savo darbuose jis ṃini ankstesnius ṃokytojus (Bodhāyana, Draṃida ir kt.). Tačiau
pirṃasis istoriškai žinoṃas viśis tṃ ṃādvaitos skelbėjas buvoRāmānujoṣ mokytojaṣ – Yāṃuna
(X-XI a.). Yāṃunos senelis buvo Nāthaṃuni, kurio ṃokytojas buvo vienas iš Ā ḻvārų.
Yāṃunai priskiriaṃi 4 veikalai („Siddhi-traya“, „Āgaṃa-prāṃān ṃya“, „Purus aṃ -nirn ṃaya“ ir
„Gītārthasaṃṃgraha“). Didžiausias Yāṃunos nuopelnas viśis ṃt ṃādvaitai yra suforṃulaviṃas

trijų bendriausių pradų: Dievo (Īśvara), sąṃoningų (cit) ir nesąṃoningų (acit) buviniai.
Yāṃuna taip pat grindė purān ṃų ir āgaṃų svarbą autoritetingaṃ pažiniṃui.
Rāmānuja ir jo mokymaṣ
Biografijose dažniausiai nusistovėjusi data (1017-1137), tačiau šiuolaikiniai tyrinėtojai ṃano,
kad apie 1077-1157. Rāṃānuja giṃė brahṃanų šeiṃoje pietų Indijoje netoli dabartinio
Chennayaus. Jis apsivedė būdaṃas labai jaunas, tačiau nepasitenkino tik šeiṃa, tapo advaitos
ṃokytojo Yādavaprakāśos ṃokiniu. Rāṃānuja nesutarė su Yādavaprakāśa interpretuojant
upanišadas ir jų keliai greitai išsiskyrė. Rāṃānuja pasižadėjo tapti pagarsėjusio ṃokytojo
Yāṃunos įpėdiniu. Siekdaṃas įvykdyti savo pažadus Yāṃunai jis atsisakė šeiṃos ir tapo
asketu (samṃnyāsin), pradėjo kurti viśis ṃt ṃādvaitos ṃokyṃo institucijas, centru tapo Śrīra ṅgaṃ
šventykla. Turėjo daugybė ṃokinių, pietų Indijoje įkūrė apie 700 vienuolynų (matha).
ṃ

Pasak tradicijos, Rāṃānuja iš viso parašė 9 darbus (navaratna): „Vedārthaṣamṣgraha“,
„Śrībhāṣ ṣya“, „Bhagavadgītabhāṣ ṣya“, „Vedāntasāra“, „Vedāntadīpa“, „Nityagrantha“,
„Gadyatraya“ (susideda iš „Vaikun ṃt ṃhagadya“, „Śrīraṅgagadya“ ir „Saranagatigadya“).
Rāmānujoṣ filoṣofijoṣ interpretacijoṣ principai
1) Be brahṃano, Upanišadose ir „Brahṃa sūtroje“ ṃiniṃa daugybė kitų dalykų (ātman,
māyā, pañcabhūta, prān ṃa ir t. t.), kurių niekaip negaliṃa suvesti tik į advaitą. Tai prieštarauja
teksto nuosekluṃui (samanvaya).
2) Šalia trijų vedāntos šaltinių yra smrtiṃ šaltiniai (konkrečiai „Vis nṃ ṃu purān “ṃa), kuriuose
ṃiniṃas Dievas Vis nṃ ṃu-Nārāyan ṃa.
3) Įṃanoṃas trijų Vedāntos šaltinių ir smrtiṃ šaltinių suderinaṃuṃas.

Viṣ ṣn ṣu purān ṣa

„Vis ṃn ṃu purān ṃa“ susideda iš 6 dalių amṃ
( śa). Joje išṃinčius Parāśara
kalbasi su ṃokiniu Maitreya apie pasaulio prigiṃtį. Parāśara
paaiškina, kad pasaulis išsivysto iš Vis ṃn ṃaus ir yra jaṃe. Vis ṃn ṃu yra
tas pats brahṃanas. Vis ṃn ṃuje slypi savastys (purus ṃa), ṃedžiaga
(prakrti),
ṃ laikas ir kt. dalykai. Dėl žaisṃo (līlā) Vis ṃn ṃu tvarko šį
pasaulį savo nuožiūra, tačiau lieka ir nuo jo atitolęs. (1.22.) Parāśara
pareiškia, kad pasaulis yra kaip: 1) Vis ṃn ṃaus pasireiškiṃas (vibhūti);
2) Vis ṃn ṃaus dalis (amṃśa); 3) brahṃano kūnas (vapu); 4) Vis ṃn ṃaus
prigiṃtis (svarūpa); 5) savastys ir ṃedžiaga, kurios yra Vis ṃn ṃaus
galios (śakti).

Tikrovė pagal Rāmānują
Didžiausias Rāṃānujos indėlis yra teoriškas apjungiṃas beasṃenio brahṃano ir Dievo
koncepcijų. Dėl to Rāṃānujos filosofija galiṃa vadinti teologija, nes ypatingas dėṃesys
skiriaṃas Dievui.
Pasaulis susideda iš trijų pradų: 1) Dievo (Īśvara-brahmanas); 2) sąṃonės (cit); 3) nesąṃonės
(acit).
Dievo ir sąṃoningų bei nesąṃoningų buvinių santykis yra kaip ṣieloṣ ir kūno (ātmā-śarīra)
arba kūno turėtojo ir kūno (śarīrin-śarīra). Cit ir acit yra Dievo kūnas arba pasireiškiṃo
būdas (prakāra). Sąṃonė ir nesąṃonė egzistuoja tik Dieve ir yra nuo jo neatskiriaṃi. Visi
trys eleṃentai yra aṃžini ir atskiri, tačiau viṣa yra Dievaṣ (pvz., kaip ir žṃogus yra vienas,
nors turi kūną ir sielą).

1) Pasaulis yra Dievo kūnas. Savo prigiṃtyje (svarūpa) arba savastyje (ātmā) Dievas yra
brahṃanas, o kūne jis yra Višnu-pasaulis.
2) Dievas veikia kaip veikiančioji (nimitta kāranatva) ir ṃaterialioji priežastis (upādāna
kāranatva)
3) Dieve esančios sąṃoningos (cit) būtybės kaip ir Dievas susideda iš ṃedžiaginio kūno
(śarīra) ir savasties (jīva). Sąṃoningų būtybių savastis ir ṃedžiaginis kūnas yra Dievo
kūnaṣ.
4) Pasak Rāṃānujos, Dievas, sąṃonė ir nesąṃonė gali būti sṃulkiau skirstoṃi į substancijas
(dravya) ir nesubstancijas (adravya). Nesubstancijų yra 10: penki eleṃentai (pañcabhūta),
rajas, sattva, taṃas, śakti ir sąlytis (samṃyoga).
5) Substancijos yra nejudrios (jada)
ṃ ir
ṃ ir judrios (ajada).
ṃ Nejudrios yra ṃedžiaga (prakrti)
laikas (kāla). Judrios yra sąlygotoji sąṃonė (dharmabhūtajñāna), grynoji esatis
(śuddhasattva), sąṃonė-savastis (cit-jīva) bei Dievas (Īśvara).

6) Medžiaga (prakrti)
ṃ turi sattva, tamas ir rajas savybes-gijas (gun ṃa). Visata vystosi iš
medžiagos.
7) Žṃogaus tikslas yra išsilaisvinti iš ṃedžiagos ir būti grynąja sąṃone Dievo kūno daliṃi.
Išsilaisviniṃą pasiekę žṃonės virsta grynosioṃis esatiṃis (śuddhasattva).
8) Pasak Rāṃānujos, sąṃonėṃs išsilaisvinti iš ṃedžiagos galiṃa dvieṃ būdais: bhakti ir
prapatti būdu.

Po Rāṃānujos ṃirties, ilgainiui viśis ṃt ṃādvaita suskilo į dvi dalis:
1) Vadakalai (šiaurinė ṃokykla-Kāñcipuraṃ) ir 2) Thenkalai (pietinė ṃokyklaŚrīraṅgaṃ) atšakas. Pagrindinis ginčas tarp šių ṃokyklų iškilo tarp bhakti ir prapatti
santykio.
Vadakalai ṃokykla pabrėžė, kad norint išsilaisvinti neužtenka tik Īśvaros ṃalonės, tačiau
reikia dėti pastangas (beždžionės pavyzdys – mārkataṃ nyāya). Garsiausias ṃąstytojas
Vedāntadeśika (XIII a.).
Thenkalai pabrėžė, kad norint išsilaisvinti užtenka tik Īśvaros ṃalonės (katės pavyzdys –
mārjāra nyāya). Garsiausias ṃąstytojas Pillai Lokāchārya (XIII a.)

Dvaita vedānta
Šios atšakos įkūrėju laikoṃas Madhva (1238-1317). Kaip ir kiti vedāntos atstovai jis giṃė
pietų Indijoje brāhṃan ṃų šeiṃoje. Paauglystėje tapo asketu bei advaitos ṃokytojo
Acyutapreks oṃ s ṃokiniu. Nusivylęs advaitos ṃokyṃu, jis pradėjo savo filosofijos dvaitos
(dvejybės) skelbiṃą. Netrukus sulaukė daugybės ṃokinių. Institucinis dvaitos centras tapo
Madhvos įkurtas Śrīkr ṃs nṃ ṃa vienuolynas Ud ṃupī gyvenvietėje, šalia buvo pastatyti dar 7
vienuolynai. Kai kuriuose savo darbuose Madhva skelbiasi, kad yra trečiasis Dievo Vāyaus
(Vėjo) avatāras, o jis pats yra Vis nṃ ṃaus ir Śrī sūnus. Tad Madhva savo doktrinos
neklystaṃuṃą grindžia savo dieviška prigiṃtiṃi.
Kiti garsūs dvaitos ṃąstytojai – Jayatīrtha (1365-1388) ir Vyāsatīrtha (1460-1539).
Madhvai iš viso priskiriaṃa 37 darbai: iš kurių svarbiausi koṃentarai Upanišadoṃs,
„Brahṃa sūtrai“ bei Bhagavadgītai. Taip pat labai svarbūs veikalai „Tattvanirn ṃaya“ bei
„Vis ṃn ṃutattvanirn ṃaya“.

Pagrindiniai Madhvoṣ filoṣofijoṣ principai
Jeigu Śaṃṃkara radikalizavo vieninguṃą-neskirtybę, tai Madhva radikalizuoja visa ko skirtį
(bheda). Pasak Madhvos, upanišadose ir kitoje śruti literatūroje kalbaṃa apie daugį, jo
neįṃanoṃa supaprastinti į advaitą ar viśis tṃ ṃādvaitą.
1) Tikrovėje egzistuoja hierarchija ir nelygybė (tāratamya).
2) Tikrovėje nėra bendruṃo ir vieninguṃo, joje egzistuoja begalės skirčių (bheda), kurios
nuleṃia pasaulio hierarchiškuṃą. Tarp skirčių nėra jokios lygybės, viskas reiškiasi aṃžinais
dvejybės-skirties (dvaita) pavidalais.
3) Nėra jokio visuotinio būdo ar „ṃetodo,“ kuris užtikrinų išsilaisviniṃą, jis pasiekiaṃas
arba nepasiekiaṃas kiekvieno individualiai ir tik skirtingu ṃasteliu.
4) Norint išsilaisvinti (pažinti brahṃaną-Vis nṃ ṃu) reikia reṃtis śruti tekstais bei tikėtis
Vis ṃn ṃaus ṃalonės, kurinėra garantuota.

Tikrovėṣ ṣandara pagal dvaitą
Tikrovė yra hierarchiška – jos viršūnėje Dievas brahṃanas-Vis ṃn ṃu. Jis yra vienintelė
nepriklausoṃa (svatantra) būtybė, kadangi jai nieko netrūksta (ji turi pilną esatį, sąṃonę ir
palaiṃą). Kiti du pradai yra savastis (jīva) ir ṃedžiaga (jada-prakr
ti).
ṃ Dievo santykis su
ṃ
šiais pradais žaisṃingas (līlā), priklausoṃai nuo savo ṃalonės jis gali sąlygoti ṃedžiagos
vystyṃasi ir savasčių gyveniṃą. Tačiau Dievas yra ribojamaṣ paṣaulyje egziṣtuojančių
ṣkirčių, jis negali nei sukurti, nei sunaikinti savasčių ar ṃedžiagos.
Pasak Madhvos, tikrovėje egzistuoja penki skirtuṃai (pañcabheda): 1) skirtuṃas tarp
savasties (jīva) ir Vis ṃn ṃaus; 2) skirtuṃas tarp Vis ṃn ṃaus ir ṃedžiagosjad
( a);
ṃ 3) skirtuṃas tarp
atskirų savasčių; 4) skirtuṃas tarp savasčių ir nejudrios ṃedžiagos; 5) skirtuṃas tarp
paskirų ṃedžiaginių daiktų. Šių skirčių negalia panaikinti Dievas.

Pasaulio objektai pažįstaṃi pastebint jų atskiruṃą-skirtį (viśesa),
ṃ o tuoṃet jų vietą pasaulio
hierarchijoje. Objekto esṃė yra skirtis nuo kitų objektų. Tikrovei paaiškinti Madhva periṃa
visą sāṃṃkhyos scheṃą apie 24 ṃedžiaginius pradus, vietoje purusos,
ṃ 25 pradas – jīva, o 26
– brahṃanas-Vis nṃ ṃu.
Kiekvienos savasties tikslas yra betarpiška Vis nṃ ṃaus žinojiṃo ṃalonė (prasāda aparoksaṃ
jñāna).
Kiekvienos savasties santykis su Vis ṃn ṃuṃi yra kaip atspindžio (pratibimba) ir atspindiṃojo
(bimba). Savastis yra priklausoṃa nuo Dievo kaip lėlė (dārumaya), jos veikiṃo
sėkṃinguṃas priklauso nuo ṃokytojo ir Vis nṃ ṃaus ṃalonės. Išsilaisviniṃas – tai betarpiškas
atspindiṃojo pažiniṃas. Tačiau betarpiškas pažiniṃas nėra vienodas visieṃs, tai priklauso
nuo kiekvieno atskirai.

Trys apibrėžti būdai išsilaisviniṃo būdai yra „Bhagavadgītoje“ ṃiniṃi: karmayoga,
jñānayoga bei bhaktiyoga. Vienintelė bhaktiyoga leidžia pasiekti išsilaisviniṃą.
Išsilaisvinusieji nuo ṃedžiagos gali daryti tą patį ką darė žeṃiškaṃe gyveniṃe, tačiau išlieka
skirtybės: vieni gauna daugiau ṃalonės, o kiti ṃažiau, kadangi visur veikia hierarchijos
principas (tāratamya). Madhvos soteriologija yra huṃanistiška, kadangi po išsilaisviniṃo
nesuponuoja beveik jokios žṃogiškosios būklės pasikeitiṃo (pvz., susiliejiṃo su Dievu,
netekiṃo kūno galiṃybių). Savastys gali dainuoti, valgyti, šokti, linksṃintis, bet tai nėra
būtina, nes išsilaisvinusieji ir taip patiria Dievo ṃalone.

