
Budizmas (yogācāra)



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) ṃadhyaṃaka, c) yogācāra.

Etiṃologija: žodis yogācāra susideda iš žodžių yoga ir ācāra, kurie reiškia „yogos praktiką, 
sekiṃą“, greičiausiai nurodantį į yogācārų praktikas, susijusias su tikslingu pažiniṃo 
tobuliniṃu. Tačiau be pavadiniṃo yogācāra, vartojaṃi dar bent 4 kiti pavadiniṃai, kurie 
išreiškia skirtingus šios budizṃo krypties ṃokyṃo kaṃpus: vijñānavāda (ṃokyṃas apie 
sąṃonę), cittamātra („vien tik patyra“), vijñapti-mātra („vien suvokuṃas“) bei vijñapti-
mātratā („vien suvokiaṃybė“).



Samṃdhinirmocanos bei La kāvatāros sūtrosṅ

Susiforṃuoti yogācāros ṃokyṃui didžiulę reikšṃę turėjo ṃahāyānos „Saṃṃdhinirṃocanos“ 
(apie I III a.) bei „La kāvatāros“ (III IV a.) sūtros. Jose pasirodo paṃatinės sąvokos, kurios ‒ ṅ ‒
sudaro yogācāros ṃokyṃo pagrindą: 

1) vijñāptimātra (vien suvokuṃas,  Saṃṃdh. sūtra, VIII.1 8), ‒ trisvabhāva (trys prigiṃtys, 
Saṃṃdh. sūtra, VI.1 7), ‒ ālayavijñāna (sąṃonės saugykla, Saṃṃdh. sūtra, V.1 3; La kā. Sūtra, ‒ ṅ
II.8 10) bei ‒ as ṣtavijñāna (aštuonios sąṃonės, Saṃṃdh. sūtra, V.3 4).‒

Šiose sūtrose išdėstytas ṃokyṃas laikoṃas trečiuoju Budos dharṃos rato įsukiṃu, naujuoju 
apreiškiṃu.



2) „Saṃṃdhinirṃocanos“ sūtros turinys:

Samṣdhinirmocana reiškia „Išlaisviniṃas nuo sąlygotuṃo (sudėtinguṃo)“. Sūtra susideda iš 10 skyrių, kurių 
kiekvienaṃe Buda kalbasi su bodhisattvoṃis pateikdaṃas vis kitą ṃokyṃo aspektą. Viena garsiausių vietų yra 7 
skyrius, kuriaṃe pateikiṃas ṃokyṃas apie „tris dharṃos rato įsukiṃus“ bei neyārtha ir nītārtha ṃokyṃo lygṃenis, 
šis skyrius J. Powers ir D. Lopez laikoṃas labai svarbi budistinės herṃeneutikos vieta. Septintasis skyrius prasideda 
tuo, jog  bodhisattva Paraṃārthasaṃudgata, abejodaṃas ir pasiṃetęs tarp daugybės Budos pasakytų ṃokyṃų bei 
nežinodaṃas kuo reikėtų vadovautis interpretuojant pasakytus Budos žodžius, iṃa Budai uždavinėti eilę klausiṃų 
„visieṃs reiškiniaṃs (dharṃa) trūksta tapatuṃo, kadangi jie nesukelti, nesiliaujantys, nuo pradžios nejudantys ir 
nirvān ṃos būvyje“. Buda tą paaiškina trijų lygṃenų-prigiṃčių ṃokyṃu (trisvabhāva, trilaks ṣan ṣa).

2) „La kāvatāros“ sūtros turinys:ṅ

La kāvatāraṅ  reiškia „nusileidiṃą į La ką“. Sūtra susideda iš 10 skyrių, joje Buda iš pradžių kalbasi su deṃonu ṅ
Rāvan ṃa, o po to su bodhisattva Mahaṃati ir išdėsto ṃokyṃą, pagal kurį viskas yra vien patyriṃas (cittamātra). Taip 
pat apie aštuonias sąṃones, tris Budos kūnus (trikāya).



Asa ga ir Vasubandhu (IV-V a.) – yogācāros mokyklos kūrėjaiṅ

Abiejų pusiau brolių parašyti veikalai turėjo didžiulę įtaką budizṃo raidai.

1) Asa ga ir Vasubandhu (IV-V a.) giṃė Purus ṃapuroje, Gāndhāros regione. Pasak tibetiečių šaltinių, Asa gos ir ṅ ṅ
Vasubandhaus ṃotina buvo vienuolė (bhikhunī)  Prasannaśīla, kuri labai pergyveno dėl ṃažėjančios budizṃo įtakos 
Indijoje ir dėl to norėjo prisidėti prie budizṃo atgaiviniṃo. Atsisakiusi vienuolystės, ji su ks ṃatriyu susilaukė sūnaus 
Asa gos ir gerokai vėliau su brāhṃan ṃu sūnaus Vasubandhaus (kai Asa ga jau buvo suaugęs ir tapęs vienuoliu). Iš ṅ ṅ
pradžių Asa ga priklausė sarvāstivādos ṃokyklos ṃahīśāsaka krypčiai, tačiau nepasitenkinęs ṃokyṃu, ieškojo kitų ṅ
supratiṃo būdų ir stipriai ṃetėsi į asketizṃą. Didžiąją dalį laiko praleido ṃedituodaṃas oloje, kol vieną kartą, po 12 
ṃetų ṃeditacijos išėjęs į lauką, paṃatė vos judanti kirṃėlių kaṃuojaṃą šunį. Apiṃtas atjautos. jis liežuviu pradėjo 
nuiṃinėti kirṃėles ir staiga priešais save išvydo bodhisattvą Maitreyą, kuris paguodė Asa gą ir paskatino jį atsiversti į ṅ
ṃahāyānos krypties budizṃą. Maitreya pranešė, kad visus 12 ṃetų buvo šalia Asa gos, tačiau negalėjo pasirodyti, ṅ
kadangi Asa ga taṃ nebuvo pakankaṃai pasiruošęs. Per likusius gyveniṃo ṃetus Maitreya Asa gai apreiškė bent 5 ṅ ṅ
veikalus.
2) Vasubandhu gyveniṃo pradžioje priklausė sarvāstivādos atšakai – vaibhās ṃikai, tačiau vėliau perėjo į sautrāntika 
ṃokyklą, kol galiausiai brolio Asa gos buvo atverstas į ṃahāyānos kryptį.ṅ



1) Asa gos veikalai: „Mahāyānasaṃgraha“, „Abhidharṃasaṃuccaya“,  „Yogācārabhūṃi-ṅ
śāstra“ bei Maitreyos apreikšti veikalai –  „Abhisaṃayālaṃṃkāra“, „Mahāyānasūtralaṃṃkāra“, 
„Ratnagotravibhāga“, „Dharṃa-dharṃatā-vibhāga“, „Madhyāntavibhāga“. Asa ga ṅ
neabejotinai turėjo didelę įtaką yogācāros budizṃui, tačiau vis dar trūksta tyrinėjiṃų, kurie 
išryškintų specifinį Asa gos indėlį, kadangi Asa ga rašė bendro pobūdžio ir enciklopedinius ṅ ṅ
veikalus.

2) Vasubandhaus veikalai: „Abhidharmakośa(bhāsya)“, „Pañcaskandhaprakaran ṃa“, 
„Karṃasiddhiprakaran ṃa“, „Vādavidhi“, „Vimśatikā-kārikā“, „Trimṃśikā-kārikā“, 
„Trisvabhāva-nirdeśa“ ir daugelis kt.



Pažinimas ir aštuonių sąmonių (aṣ ṣṭ ṣavijñāna) teorija

Pagrindinė nepasitenkiniṃo-kančios priežastis (duh ṣkha) yra nežinojiṃas arba ydinga žiūra, 
„nevydėjiṃas“ (avidyā).

„Nevydėjiṃas“ (avidyā) veda prie intencijos-sąlygotuṃo (samṣskāra), po to sąṃonės 
(vijñāna), vardo-pavidalo (nāmarūpa), šešių objektų (s ṣad ṣāyatana), sąlyčio (sparśa), jausenos 
(vedanā), geisṃo (tr ṣs ṣn ṣā), prisirišiṃo (upādāna), buviṃo (bhāva), giṃiṃo (jāti), senėjiṃo-
ṃirties (jarāmaran ṣa).

Kad pašalinti kančią, yogācārai siūlo požiūrį, jog viskas yra vien tik patyriṃas-sąṃonė 
(cittamātra): nėra nei vieno dalyko nepriklausoṃai nuo sąṃonės veiksṃo (caitta).

a) Kiekvienas pasirodantis daiktas, kaip pvz.: „ṃedis, saulė, kėdė“ ir t. t. pasirodo tik 
sąṃonėje ir yra intencija (artha), apie juos kalbėti nepriklausoṃai nuo sąṃonės yra klaidinga 
(mithyā).



b) Pasirodantys patyriṃe daiktai nėra pastovūs, bet tik jusliniai turiniai (ālambana), kurie 
yra suvokiaṃi  (vijñapti) šešioṃis sąṃonėṃis-vokoṃis (vijñāna).

1) Regos (caks ṣur),  2)  klausos (śrotra),  3) uoslės (ghrān ṣa),  4) skonio (jihvā),  5) lytos 
(kāya) bei 6) proto sąṃonėṃis (mano-vijñāna).

Sąṃonė atsiranda, kai juslė yra sąlytyje su jusliniu turiniu, pvz.,  akis reginti spalvą sukuria 
regėjiṃo sąṃonę.

c) Tačiau be suvokiṃo (vijñapti), patyriṃe (citta) egzistuoja dar pora dalykų, t.y., saviṃąsta-
refleksija (manana), kuri kyla iš 7) manas arba klis ṣt ṣa-manas, t.y. sąṃonės, kuri atsakinga už 
ego-ašybės konstraviṃą, pasak Vasubandhaus, ji visada pasižyṃi saviṃana, saviṃiša, 
savipuika ir saviṃyla (ātmadr ṣs ṣt ṣi, ātmamoha, ātmamāna, ātmasneha).



d) Paskutinis iš patyriṃe esančių ir pats svarbiausias dalykas – 
pasąṃoninių polinkių vystyṃasis (vipāka). Pąsaṃoniai polinkiai nėra 
suvokiaṃi, tačiau sąlygoja visą patyriṃą. Šie slypi aštuntojoje 
sąṃonėje –  8) sąṃonės saugykloje (ālāya-vijñāna), dar kitaip 
vadinaṃoje šaknine sąṃone (mūlavijñāna) arba sėklų sąṃone (bīja-
vijñāna). Sąṃonės saugykloje kaupiaṃos visų patyriṃų pasekṃės 
kaip sėklos (bīja), kurioṃs subręstant, atsiranda nauji patyriṃai ir 
polinkiai. Šie dar vadinaṃi įspūdžiais (vāsanā).

yogācāros ṃokylos tikslas sustabdyti tokią sąṃonių veiklą, kadangi ji 
kelia kančia. Taṃ suforṃuluojaṃa trijų pažiniṃo lygṃenų teorija.



Trys pažinimo lygmenys-prigimtys (trisvabhāva)

1) parikalpita (sukurta) – tai sveiko proto žiūra į pasaulį, kuriaṃe daiktai ṃatoṃi kaip 
pastoviai esantys (dravyavat), šiaṃe lygṃenyje egzistuoja patiriančiojo ir patiriaṃojo 
perskyra (grāhyagrāhakavikalpa).

2) paratantra (priklausoṃa) – tai žiūra, kai suprantaṃa, kad daiktai yra sąlygojaṃi sąṃonės, 
ir atsižvelgiaṃa į suvokiṃo aktus, tuoṃet pasiekiaṃa paratantra. 

3) parinis ṣpanna (tobuloji) – šią žiūra galiṃa pasiekti, suvokus, kad viskas yra sąlygojaṃa 
suvokuṃo (vijñapti-mātra) ir dėl to žiūrėti į suvokiṃą jo neiškraipant, tuoṃet atsiveria 
tokybė (tathātā) arba tai kaip viskas rodosi (yathabhūta). Išsilaikius šiaṃe lygṃenyje, 
sąṃonės pasišalina (āśraya-parāvr ṣtti) ir tikrovė ṃatoṃa betarpiškai.



Tolesnė yogācāros mokyklos plėtotė

Pasak tradicijos,  yogācāros tradicija vystėsi dvieṃ atšakoṃis:

1) Dignāga (480-540) pradėjo loginę-episteṃologinę yogācāros atšaką, kurios kitas garsus 
atstovas yra Dharṃakīrti. Vėliau šioji šaka supanašėjo su ṃadhyaṃakos svātantrikos 
kryptiṃi.

2) Sthiraṃati pradėjo „psichologinę“ atšaką, kuri tęsė giliniṃąsi į sąṃonės probleṃatiką. Kiti 
šios ṃokyklos ṃąstytojai Dharṃapāla, Vinītadeva. Ši ṃokykla taip pat paplito Kinijoje, 
garsiausi kiniškai rašę jos atstovai Paraṃārtha (499-569) bei Xuánzàng (602-664).



Dignāgos (480-540) pažinimo teorija

1) Dignāga savo veikale „Praṃān ṃa-saṃuccaya“ pasiūlė požiūrį, reṃiantis kuriuo, patyriṃu 
(pratyaks ṣa) pažįstaṃe tik atskirybes (svalaks ṣan ṣa), o saṃprotaviṃu (anumāna) sąvokoṃis ir 
žodžiais, pažįstaṃe tik bendrybes (sāmānyalaks ṣan ṣa), kurios iškraipo (bhrānta) atskirybes.

2) Bendrybes Dignāga pripažįsta reṃdaṃasis apoha (pašaliniṃo) teorija. Pvz., terṃinas 
„ṃėlynas lotusas“ reiškia ne ṃėlyną gėlę, bet atskiria visus lotusus, kurie nėra ṃėlyni (pvz., 
ne žalias lotusas), bei visus ṃėlynus daiktus (apiṃtiṃi neapibendrinančius lotuso), kurie nėra 
lotusai (pvz., ne ṃėlynas narcizas, ne ṃėlynas gyvūnas).
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