
Budizmas (madhyamaka)



Saha nāv avatu

Oṃṃ saha nāv avatu                                       Tesaugo ṃudu Jis,
saha nau bhunaktu                                        Tebus ṃudvieṃ patenkintas!
saha vīryaṃṃ karavāvahai                              Dirbkiva iš peties,
tejasvi nāv adhītaṃ astu                               Tegu nušvinta ṃudvieṃ pažiniṃas!
ṃā vidvis ṃāvahai |                                          Ir tenebus tarp ṃudviejų nesantaikos.
Oṃ śāntih ṃ śāntih ṃ śāntih ṃ                                Auṃ, raṃybė, raṃybė, raṃybė!



Astika: sāṃṃkhya-yoga, nyāya-vaiśes ṃika, ṃīṃāṃṃsā-vedānta.

Nāstika: budistai, jainai, cārvāka, ājīvika, ajñāna.

a) ankstyvasis budizṃas, b) madhyamaka, c) yogācāra.

Etiṃologija: terṃinas madhyamaka (mādhyamika) kilo nuo žodžio madhyama, reiškiančio 
„vidurį, centrą“ bei priesagos ika. Madhyaṃakos ṃokykla – tai vidurio kelio ṃokykla, kuri 
kildina save nuo Budos pabrėžto vidurio kelio (madhyamā pratipad), kuriuo siekiaṃa 
išvengti kraštutinuṃų.

Madhyaṃakos budizṃo susiforṃaviṃas (II-III a.) tiesiogiai susijęs su dvieṃ kitais 
reiškiniais: 1) mahāyānos budizmo krypties plėtote, bei 2) prajñāpāramitos („žangiosios 
išṃinties“) literatūra.



Mahāyānos budizmas

1) Mahāyānos budizṃo ištakos yra III a. prieš Kr., kuoṃet sa gha ṅ suskilo į ṃahāsāṃṃghikus 
bei sthavirus. Iš ṃahāsāṃṃghikų ilgainiai forṃavosi įvairios budizṃo srovės, kurios save 
vadino mahāyāna ir priešpriešino save su sthavirais, vadindaṃi juos hīnayāna. 
2) Įvairios ṃahāyānos bendruoṃenės pripažino (sukūrė?) daugybę naujų anoniṃinių tekstų 
(sūtrų), kurie laikoṃi Budos apreiškiṃais, pateikiančiais naują ir gilesnį Budos ṃokyṃą. 
Naujose sūtrose vartojaṃos naujos sąvokos ir pabrėžiaṃi kiti Budos ṃokyṃo aspektai. 

Naująsias sūtras siūlyčiau rūšiuoti į 6 dalis:

1) Prajñāpāramitā.
2) Saṃṃdhinirṃocana, La kāvatāra.ṅ
3) Avataṃṃsaka (dalis vadinaṃa Gan ṃd ṃavyūha).
4) Lotuso sūtra (Saddharṃa pun ṃd ṃarīka) 
5) Sukhāvatīvyūhah ṃ, Aṃitābha, Aṃitāyurdhyāna.
6) Tathāgatagarbha (Śrīṃālādevī Siṃṃhanāda, Mahāyāna Mahāparinirvān ṃa ir kt.)



Bodhisattvos idealas

Mahāyānos sūtrose naują prasṃę įgija terṃinas – bodhisattva („pabudusi būtybė“). 
Theravādos raštuose bodhisattva reiškia dar nirvān ṃos nepasiekusį Siddhārthą Gautaṃą 
(Buda) bei ateities Budą Maitreyą, o visi Budos ṃokiniai, vienuoliai ir kiti (śrāvaka) gali 
tapti tik arhatais, t. y., nusipelniusiais nirvānos, kadangi sekė Budos ṃokyṃu (dharma). 
Tačiau ṃahāyānos sūtrose pats žengimas Budos keliu (o ne nirvāna), kurį atlieka bodhisattva 
taṃpa idealu prieinaṃu ir pageidautinu visieṃs. Bodhisattva – tai būtybė, skatinaṃa atjautos 
(karun ṇā) ir pabudiṃo ṃinties (bodhicitta), pasiryžusi išvaduoti visas kitas sąṃoningas 
būtybes (cetana). Mahāyānos literatūroje (ypatingai prajñāpāramitos) pabrėžiaṃas 
laipsniškas bodhisattvos tobulėjiṃas  praktikuojant 6 (arba 10) žangas (pāramitā), kurios 
atitinka 10 skirtingų bodhisattvos lygių (bhūmi): dosnuṃas (dāna), dora (śīla), pakanta 
(ks ṇānti), ryžtas-drąsa (vīrya), sutelktas ṃąstyṃas (dhyāna), nuovoka-išṃintis (prajñā), 
įgūdęs veikiṃas (upāya), atsidaviṃas (pran ṇidhāna), galia (bala), pažiniṃas (jñāna). 



„Žangiosios išminties“ (prajñāpāramitos) literatūra

„Žangiosios išṃinties“ literatūra – tai nuo I a. pr. Kr. iki 600 ṃ. kurta sūtrinė literatūra, kuri 
pabrėžė visų reiškinių (dharmų) tuštuṃą (śūnyatā) kaip giliausią nuovoką, kurią reikia 
įveiklinti (praktikuoti). Žangioji nuovoka (išṃintis) – tai ṃąstyṃo ir supratiṃo apie tikrovę 
puoselėjiṃas, kuris parodo reiškinių ir pasaulio santykiškumą bei savastingumo 
nebuvimą (nih ṇsvabhāva). „Žangiosios išṃinties“ literatūra glaudžiai susijusi su Nāgārjunos 
ṃokyṃu.

„Žangiosios išṃinties“ literatūra:

„As ṣt ṣasāhasrikā“ (8000 eilučių), „As ṃt ṃadaśasāhasrikā“ (18 eilučių), 
„Pañcaviṃṃśatisāhasrikā“ arba „Mahāprajñāpāraṃitā Sūtra“ (25 eilučių), „Śatasāhasrikā“ 
(100000 eilučių). Ypatingai gerbiaṃos truṃposios sūtros: „Triśatikā“ (300 eilučių) arba 
geriau žinoṃa kaip „Deimantinė sūtra“ („Vajracchedikā“) bei „Širdies sūtra“ („Hr ṃdaya“).



Nāgārjunos gyvenimas ir mokymas

Madhyaṃakos ṃokyklos pradžia siejaṃa su ṃąstytoju Nāgārjuna (150-250, sans. pažodžiui 
„spindinčioji gyvatė“). Pagrindiniai šaltiniai apie Nāgārjunos gyveniṃą yra kiniški 
Kuṃārajīvos, Paraṃārthos, Xuánzàngo liudijiṃai bei tibetiečių hagiografijos-legendos. 
Nāgārjuna giṃė brāhṃanų šeiṃoje Vidarbhos regione dabartinėje Mahārās ṃt ṃroje, jaunystėje 
įgijo pilną „Vedų“ išsilaviniṃą (Nāgārjuna rašė švaria sanskrito kalba be prākr ṃtinių kalbų 
įtakų). Viena legendų tvirtina, kad vienas yogas jį ir porą draugų išṃokė būti neṃatoṃais ir 
jie nusprendė pasisṃaginti rūṃuose, tačiau tai Nāgārjunai vos nesibaigė ṃirtiṃi. Sukrėstas 
tokio įvykio, jis atsivertė į budizṃą ir netgi atvertė vietinį valdovą. Pasak pasakojiṃų, 
Nāgārjuna ṃokėsi Nālandos universitete, ir dėl savo išskirtinės išṃinties labai pagarsėja bei 
patraukia nāgų (gyvačių) genties dėṃesį, kurios pakviečia jį į savo rūṃus ir perduoda jaṃ 
„žangiosios išṃinties“ raštus, kurie yra slaptasis Budos ṃokyṃas. Didžiąją gyveniṃo dalį 
Nāgārjuna praleido Aṃaravati vietovėje Andhra Prades ṃe ir netoliese įkūrė vienuolyną. Dėl 
savo ṃokyṃo įtako Tibete Nāgārjuna vadinaṃas antruoju Buda (sangyé nyipa).



Nāgārjunos kūryba. Pagrindinis Nāgārjunos veikalas – „Mūlaṃadhyaṃakakārikā“, 
susidedantis iš 27 skyrių. Greta „Mūlaṃadhyaṃakakārikos“, Nāgārjunai priskiriaṃi ir kiti 
veikalai, kurių pagrindiniai: „Yuktis ṃas ṃt ṃika“, „Vigrahavyāvartanī“, „Vaidalya sūtra“, 
„Śūnyatāsaptati“, „Ratnāvalī“ ir kt. Kita dalis kūrybos skirta giesṃėṃs (stava, samṇstuti), 
kurių garsiausios „Catuh ṃstava“. Giesṃėse ṃiniṃos sąvokos ir turinys prieštaringas lyginant 
su filosofiniais  Nāgārjunos kūriniais.

Nāgārjunos filosofija

1) Nāgārjunos filosofiją galiṃa suprasti kaip siekį laikytis Budos nubrėžto vidurio kelio 
(madhyamā pratipad), kurį Nāgārjuna ir jo vėlesni koṃentatoriai apibūdino kaip siekį 
išvengti aṃžinuṃo (śāśvatavāda) bei niekio (ucchedavāda) priešpriešų (XV.10-11.), į kurias 
nukrypo abhidharṃos ṃokyklos. 
2) Dar Buda pabrėžė nuolatinį kisṃą (anitya) bei žṃogaus ir daiktų nesavastinguṃą 
(anātman), kadangi jie yra sudėti iš dalių (skandha, dharma). Be penkių skandhų 
išvardiniṃo, Buda nepateikė jokio aiškesnio dalių sąrašo.



3) Abhidharṃos ṃokyklos uoliai skaičiavo dharṃas: Vasubandhaus (IV a.) 
„Abhidharṃakośoje“ išskirtos 75 skirtingos dharṃos (I-II skyriai), o Buddhaghos ṃos (V a.), 
„At ṃt ṃhasālinī“ išskirtos 56 dharṃos.
4) Nāgārjuna visoje „Mūlaṃadhyaṃakakārikoje“ siekia paneigti bet kokį tokių dharṃų 
postulaviṃą kaip nepagrįstą, išplėsdaṃas anātmavāda ṃokyṃą dharṃoṃs 
(dharmanairātmya). Kiekvienas reiškinys (daiktai, erdvė, laikas) yra sau tuščias 
(nih ṇsvabhāva), o tai reiškia – be savibūties (svabhāva śūnya). Šis Nāgārjunos teigiṃas 
reṃiasi dvieṃs būties skirtiṃis, kurias darė abhidharṃos ṃokyklos: svabhāva (savibūtis) ir 
parabhāva (kita būtis).  Savibūtis – tai nesukurtas dalykas (akr ṇtrima), kuris egzistuoja 
nepriklausoṃai nuo kitų, o kita būtis – tai esṃiškai skirtinga būtis nuo savibūties. Tačiau 
pasak Nāgārjunos, negaliṃa kalbėti nei apie vieną, nei apie kitą, kadangi jei būtų tik 
savibūtys, iš kur būtų kismas (savibūtis juk sau pakankaṃa!), bet jeigu nėra savibūčių, kaip 
galiṃa atskirti savibūtis ir kitas būtis? (XV.3. kutah ṇ svabhāvasyābhāve parabhāvo 
bhavis ṇyat?). Jeigu savibūtis egzistuoja, ji turi priklausyti būtybei, kuri sąlygota, bet savibūtis 
negali būti sąlygota.



5) Kad paaiškintų sąsajas tarp reiškinių (dharmų), Nāgārjuna sureikšṃina Budos 
sąlygotosios kilṃės ṃokyṃą (pratītyasamutpāda). Sąlygotoji kilṃė dar kitaip ir vadinaṃa 
tuštuṃa (yah ṇ pratītyasamutpādah ṇ śūnyatāmṇ tāmṇ pracaks ṇmahe). Pasak šio ṃokyṃo, 
reiškiniai yra susiję tarpusavyje ir turi priežasties ir pasekṃės ryšius. Jeigu daiktą sąlygoja 
priežastis, jis neturi savasties, nes be priežasties jo nebūtų, savo ruožtu pats daiktas yra 
priežastis kitaṃ daiktui ir t. t. (be ilgo nėra truṃpo, be šviestuvo nėra šviesos).
6) Judėjiṃo paradoksas. Judėjiṃo nėra, nes nėra kaṃ judėti. Nāgārjuna skiria nueitą (gata), 
dar nenueitą (agata), einaṃą (gamyamāna) judėjiṃus. Bet ėjiṃas (gati) negali būti priskirtas 
pirṃieṃs laikaṃs, nes judėjiṃo juose nėra, o trečiajaṃ taip pat, nes jaṃa nėra judėjiṃo 
pradžios (vigamana). Judėjiṃui taip pat reikia ėjiko (gantr ṇ), bet jo irgi nėra, nes jį sąlygoja 
daugybę priežasčių. Arguṃentas reṃiasi tuo, kad negaliṃa nustatyti nei judėjiṃo pradžios, 
nei pabaigos.
7) Taip pat nėra skirtuṃo tarp nirvān ṃos ir saṃṃsāros (na samṇsārasya nirvān ṇāt kimṇcid asti 
viśes ṇan ṇam), 4 tauriųjų tiesų ir t. t.
8) Sunaikinus teršalus ir karṃą galiṃa išsilaisvinti, o jie kyla iš vikalpos (karmakleśaks ṇayān 
moks ṇah ṇ karmakleśā vikalpatah ṇ). Tai kyla iš (sąvokų) sklaidos, tuštuṃa tai sustabdo (te 
prapañcāt prapañcas tu śūnyatāyāmṇ nirudhyate).



9) Tuštuṃos ṃokyṃas nėra kas nors absoliutaus į ką reikia įsikabinti ir visada vadovautis, 
bet greičiau ṃetodologinė žiūra. Śūnyatos ṃokyṃas yra labai pavojingas, nes 
nesuprantantis kas yra śūnyatā gali save susinaikinti (XIV.11. vināśayati durdr ṇs ṇtā śūnyatā 
mandamedhasam), tai tas pats kaip blogai paiṃta gyvatė (sarpo yathā durgr ṇhīto). 
„Vigrahavyāvartanī“ veikale oponentai teigia, kad śūnyatā ṃokyṃas pats save paneigia, į tai 
Nāgārjuna atsako, kad oponentai visiškai nesuprato śūnyatos ṃokyṃo.
10) Dviejų tiesų ṃokyṃas (satyadvaya). Nāgārjuna laikoṃas pirṃasis aiškiai suforṃulavęs 
dviejų tiesų ṃokyṃą. Pasak jo, „Budos dharṃos ṃokyṃas pagrįstas dviejoṃis tiesoṃis: 
santykine (vyavahāra) ir galutine (paramārtha). Tie kas nesupranta skirtuṃo tarp dviejų 
tiesų, nesupranta Budos ṃokyṃo. Nesireṃiant santykine tiesa, galutinė negali būti išreiškta, 
nesuprantant galutinės, nirvān ṃa nepasiekiaṃa“ (XXIV.8-10. vyavahāram anāśritya 
paramārtho na deśyate, paramārtham anāgamya nirvān ṇamṇ nādhigamyate).



Nāgārjunos metodika

Savo veikaluose Nāgārjuna reṃiasi bent dvieṃ ṃetodais: prasa ga ṅ bei catus ṇkot ṇi 
(keturkaṃpė logika).

1)  Prasa gaṅ  – tai daugiau apofatinis kalbėjiṃas, kuriuo bandoṃa nuginčyti kito poziciją, 
parodant joje slypinčius prieštaraviṃus (reductio ad absurdum), nieko naujo netvirtinant.

2) Nāgārjuna savo arguṃentaviṃe dažnai naudoja keturis tvirtiniṃo būdus: a) yra; b) nėra; c) 
ir yra ir nėra; d) nei yra nei nėra.

Vakarų logikoje pripažįstaṃas tik buviṃas arba nebuviṃas. Pasak šį principą išreiškusio 
Aristotelio, „neįṃanoṃa tuo pačiu ṃetu būti ir nebūti“ ( δυνάτου ντος μα ε ναι και ὶ μὴὶ  ἀ ὄ ἅ ἶ
ε ναι). O Nāgārjuna ṃanė, kad yra dar du įṃanoṃi būdai: 3) galiṃa „būti ir nebūti“, ir 4) ἶ
galiṃa „nei būti, nei nebūti“.



Nāgārjunos komentatoriai

Po Nāgārjunos antra reikšṃinga figūra ṃadhyaṃakos filosofijos istorijoje – Āryadeva (III 
a.). Jaṃ priskiriaṃi keli veikalai, iš kurių garsiausi „Catuh ṃśataka“ ir „Hastāvalaprakaran ṃa“, 
juose Āryadeva gina Nāgārjunos pozicijas prieš brāhṃan ṃų ṃokyklas.

Nuo V a. ṃadhyaṃakos ṃokykla pasidalina į dvi kryptis: 1) prāsa gikąṅ , kuri pabrėžė 
Nāgārjunos apofatinį, prasa gą ṅ ṃetodą, bei 2) svātantrika, kuri pabrėžė labiau katafatinį 
ṃokyṃą, kurio esṃė – nepriklausoṃas saṃprotaviṃas (svatantraprayoga).

Prāsa gikos krypties pradininkas – Buddhapālita (470-550). Kiti garsūs prāsa gikos ṅ ṅ
ṃąstytojai: Candrakīrti (600-650), Śāntideva (685-763).

Svātantrikos pradininkas – Bhāvaviveka (500-578). Kiti garsūs svātantrikos ṃąstytojai:  
Jñānagarbha (700-760), Śāntaraks ṣita (725-788), Kamalaśīla (740-795).


	Lapas 1
	Lapas 2
	Lapas 3
	Lapas 4
	Lapas 5
	Lapas 6
	Lapas 7
	Lapas 8
	Lapas 9
	Lapas 10
	Lapas 11
	Lapas 12
	Lapas 13

