
Jainų filosofija 
(Parasparopagraho Jīvānām)



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.

Etiṃologija: pavadiniṃas „jainai“ (jaināh ḥ) kildinaṃas nuo žodžių jina 
arba jaina (ṃot. jainī), kurie kilo nuo veiksṃažodžio ji-jayate, 
reiškiančio „nugalėti, laiṃėti“, tad jainai pažodžiui yra „nugalėtojai“.



Jainizmo kilmė ir Vardhamāna Mahāvīra

Pagal tradiciją, jainizṃas neturi įkūrėjo – tai aṃžinas ṃokyṃas, kurį kiekvienaṃe aṃžiuje iš 
naujo paeiliui skelbia 24 vedliai-ṃokytojai, vadinaṃi tīrtha karaṅ  (brastos kūrėjai). 
Paskutinis ṃokytojas šiaṃe aṃžiuje laikoṃas Vardhaṃāna Jñātr ṃputra, kurio garbės vardas 
yra Mahāvīra (tradicinė data 599-527 ṃ. pr. Kr., šiuolaikiniai tyrinėtojai paankstina iki 480-
408 ṃ. pr. Kr.). Tripit ṃakoje jis identifikuojaṃas kaip Nigan ṃt ṃha Nātaputta. Vardhaṃāna buvo 
Budos bendraaṃžis iš Biharo regiono ir priklausęs śraṃan ṃų judėjiṃui. Giṃęs ks ṃatriyų 
šeiṃoje, tėvas Siddhārtha, ṃotina Triśalā. Vardhaṃāna palieka naṃus būdaṃas 30 ṃetų, 43 
ṃ. pasiekia nirvān ṃą, ṃiršta 72 ṃetų. Svarbus įvykis Vardhaṃānos gyveniṃe pirṃasis 
ṃokinys antraisiais askezės ṃetais – Makkhali Gosāla. Vėliau Mahāvīra turėjo 11 ṃokinių 
vadinaṃų gan ḥadharais. Jie buvo brāhṃan ṃai, tapę Mahāvīros ṃokiniais po debatų. 
Mahāvīros ṃokyṃas nėra labai sisteṃingas. Mahāvīra ypatingai pabrėžė askezę (tapas) ir 
ahimḥsą kaip pagrindinius būdus išsilaisvinti nuo karṃos, kuri kelia pakartotinius giṃiṃus. 
Asketas turėtų laikytis penkių taisyklių: nesṃurto (ahimḥsā), tiesos (satya), nevogiṃo 
(asteya), skaistuṃo (brahmācārya) ir nesisaviniṃo (aparigraha).



Jainai po Mahāvīros

Svarbiausiu žṃoguṃi po Mahāvīros iškeliaviṃo taṃpa Indrabhūti Gautaṃa, ṃanoṃa, kad jis 
ir kiti ṃokiniai kruopščiai fiksavo ir suskirstė Mahāvīros ṃokyṃą. Kita svarbi asṃenybė po 
Indrabhūčio laikoṃa Bhadrabāhu. Tuoṃet Indiją valdė Mauryų valstybė, jos valdovas 
Candragupta Maurya susapnuoja 16 baisių sapnų, kuriuos išaiškina Bhadrabāhu. Pasak 
išaiškiniṃo, visą Mauryų karalystę turi apiṃti didžiulis badas ir kitos nelaiṃės. Kad to 
išvengti, Bhadrabāhu su 12 tūkstančių ṃokinių keliauja į pietų Indiją, atsisakęs sosto, juo 
paseka ir Candragupta. Šiaurinėje dalyje pasilieka Bhadrabāhu ṃokinys Sthūlabhadra, kuris 
lieka vadovauti likusieṃs jainaṃs. 

Šis įvykis ilgainiui sąlygojo jainų skiliṃą į dvi grupes: 1) śvetāṃbarus („apsirengusius baltai“, 
šiais laikais 80% visų jainų) ir 2) digaṃbarus („apsirengusius danguṃi“, t. y., nuogalius). 
Vėliau atsirado ir trečioji grupė – yāpanīya, bandžiusi suderinti abu požiūrius, tačiau XV a. jie 
susiliejo su digaṃbarais. Śvetāṃbarai nuo XVII a. skirstosi į ṃūrtipūjakus (garbinančius 
mūrti) bei negarbinančius (sthānakavāsī bei terapanthī). Panašias atšakas turi ir digaṃbarų 
grupė.



Autoritetingi jainų tekstai

Jainų śvetāṃbarų atšaka autoritetingus tekstus vadina Āgama, pasak śvetāṃbarų, jie surašyti 
apie  III a. pr. Kr. (galutinai suredaguoti V a. vid.):

Iš viso śvetāṃbarai pripažįsta esant 46 Āgamas (parašyti ardha-ṃāgadhī dialektu), kuriuose 
dėstoṃas ṃokyṃas (jinvani) priskiriaṃas Mahāvīrai bei ankstesnieṃs tīrtha karamsṅ :

1) 12 „A gų“ (1 neišliko); ṅ 2) 12 „Apā gų“ (pagalbiniai „A gų“ tekstai)ṅ ṅ ; 3) 6 „Cheda 
sūtros“; 4) 4 „Mūla sūtros“; 5) 10 „Prakīrn ṃaka sūtrų“; 6) 2 „Cūlikā“ sūtros. Seniausi iš šių 
tekstų yra pirṃoji ir antroji „A gos“: „Ācārā ga“ bei „Sūtrakrtā ga“. Šios dvi „A gos“ ṅ ṅ ṅ ṅ
sukurtos II-III a. pr. Kr. „Ācārā goje“ yra pateikta ankstyviausia Mahāvīros biografija. Apie ṅ
Vardhaṃānos gyveniṃą taip pat sužinoṃe iš „Bhagavatī“ bei „Kalpa“ sūtrų.

Manoṃa buvus labai svarbių 14 tekstų, kuriuose buvo surašytas pilniausias tīrtha karųṅ  
ṃokyṃas, vadintų „Pūrva“, jie priskiriaṃi 23 tīrtha karaiṅ  Pārśvanāthai, tačiau pasak 
tradicijos, jie ilgainiui buvo paṃiršti, paskutinis juos pilnai ṃokėjęs buvo Sthūlabhadra.



Digaṃbarai autoritetingais pripažįsta kitus tekstus nei śvetāṃbarai, jų kanonas klostėsi 
daugelį aṃžių (iki šiol pilnai sunorṃintas):

1) „S ṃat ṃkha d ṃāgaṃą“ surašė Dharasena ir jo ṃokiniai Pus ṃpadanta ir Bhūtabali (I-II a.)ṅ

2) „Kāsāyapahud ṃa“ parašytas Gunadharos (I-II a.)

3) 4 tekstų rinkinius, vadinaṃus „Anuyoga“, priskiriaṃus įvairieṃs vėlesnieṃs digaṃbarų 
ṃąstytojaṃs (Umāsvāčiui, Kundakundai, Jinasenai, Ravisenai, Gunabhadrai, 
Samantabhadrai, Pūjyapādai,  Vidyānanda, Akala kaiṅ ): 1) „Prathama“ (Harivaṃṃśapurān ṃa, 
Ādi purān ṃa ir kt.) 2) „Karan ṇa“ („Sūryaprajñapti“, „Candraprajñapti“ ir kt.).; 3) „Dravya“ 
(„Pravacanasāra“, „Saṃayasāra“, „Niyaṃasāra“, „Pancāstikāyasāra“, 
„Tattvārthādhigaṃasūtra“) 4) „Caran ṇa“ (Mūlācāra“, „Trivarnācāra“ ir kt.) 

Pats autoritetingiausas tekstas, kurį vienintelį pripažįsta abi jainų grupės yra Uṃāsvāčio 
„Tattvārtha Sūtra“ (II-III a.). Filosofiniu požiūriu, tai pats svarbiausias tekstas ir dėl jaṃe 
išdėstoṃų filosofinių teorijų abi jainų atšakos visiškai sutaria.



Bendrieji principai

1) Nesṃurtas (ahimḥsā); 2) Nevienovės ṃokyṃas (anekāntavāda).

Jainų ontologija pagal „Tattvārtha Sūtrą“ ir jos komentarus. Bendriausios tikrovės savybės (sāmānyasat): 
atsiradiṃas, kisṃas ir pastovuṃas (utpāda, vyāva, dhrauvya).

Tikrovė yra 7 pradų (tattvų):

1) jīva (gyvybė-siela),  2) ajīva (negyvybė), 3) āsrava (sraveniṃas-tekėjiṃas), 4) bandha (ryšys), 5) samḥvara 
(sustabdyṃas), 6) nirjarā (pašaliniṃas) 7) moks ḥa (išsilaisviniṃas).

Jīva ir ajīva dar vadinaṃos dravyomis (terpėṃis, santalkoṃis).

Ajīva skirstosi į penkias dravyas: 1) ṃedžiaga (pudgala); 2) erdvė, kurioje judaṃa (dharma), 3) erdvė, kurioje stoviṃa 
(adharma); 4) grynoji erdvė (ākāśa); 5) laikas (kāla). Jīva ir keturios ajīva dravyos, išskyrus laiką, dar vadinaṃos 
astikāyomis (ištęstuṃais), vienintelis laikas netįsus, kadangi jis yra akiṃirkų seka.

Kiekviena dravya pasižyṃi savybėṃis-gijoṃis (gun ḥos) bei kisṃais (paryāya). Kiekviena jīva turi žinojiṃo (jñāna), 
pastabuṃo (darśana), laiṃuṃo (sukha) bei jėgos (vīrya) savybes, tačiau dėl ryšio su ajīva visos savybės yra 
apribojaṃos ir jīva patiria nepasitenkiniṃą.



Karmos teorija

Jainai apibrėžia karṃą kaip tekančia ṃedžiagą (āsrava). Jīva yra susiejus su ajīva kaip 
kiauras laivas į kurį nuolat teka vanduo. Karṃa kaupiasi veikiant, ṃąstant ir kalbant. Karṃos 
veikiṃas siejasi su eṃociniais būviais (kas ḥāya): prieraišuṃu  (rāga), neapykanta (dves ḥa), 
geisṃu (tr ḥs ḥn ḥā), pykčiu (krodha) ir kt. Karṃos teoriją išplėtojo jainų ṃąstytojas Devendra 
Sūri (XIII a.), parašęs penkias knygas apie karṃą – „Karṃagrantha“.

Yra kenksṃinga (ghātiyā) ir nekenksṃinga (aghātiyā) karṃa. Pagrindinė kenksṃinga karṃa 
yra klaidinančioji (mohanīya), ši karṃa pririša prie klaidingų požiūrių. Kitos 3 kenksṃingos 
karṃos veikia kaip sienos (āvaran ḥa) ribojančios jīvos galias, t.y., pastabuṃą (darśana), 
pažiniṃą (jñāna) bei jėgą (vīrya). Nekensṃinga karṃa nuleṃia gyveniṃo aṃžių, charakterį, 
kilṃę ir pan.

Visos jainų praktikos ir teorijos tikslas sustabdyti (samḥvara) ir pašalinti (nirjarā) karṃą nuo 
jīvos. Pagrindiniai būdai tai padaryti – nesṃurtas (ahimḥsā), nevienovės požiūris 
(anekāntāvada) bei askezė (tapas).



Pažinimo principai

1) Anekāntavāda (nevienovės ṃokyṃas), 2) nayavāda (požiūrių ṃokyṃas), 3) syādvāda 
-saptabha gi („galbūt ṃokyṃas“ – ṃokyṃas apie santykinuṃą).ṅ

Mokyṃo apie anekāntāvadą ir nayavādą užuoṃazgos priskiriaṃos Mahāvīrai. Tačiau vėliau 
šį ṃokyṃą plėtojo įvairūs jainų ṃąstytojai. Manoṃa, kad anekāntavāda išsivystė kaip 
bandyṃas atsakyti į neatsakoṃos klausiṃus – avyākata. Jeigu Buda neatsakinėjo į daugelį 
jaṃ užduodaṃų klausiṃų (pvz., „Ar Buda egzistuoja po ṃirties?“ „Ar pasaulis yra 
aṃžinas?“), tai Mahāvīra ryždavosi duoti atsakyṃus: kai Mahāvīros paklausė, ar pasaulis 
aṃžinas, jis atsakė: „Aṃžinas, nes nesiliovė egzistuoti jokiu laiku. Jis buvo yra ir bus“, bet 
tuoj pat pridėjo, kad „Iš kitos pusės neaṃžinas, nes jis vystosi kiliṃo (utsarpin ḥī) ir 
nusileidiṃo (avasarpin ḥī) ciklais.

 
 



Nayavāda

1) Pagal Uṃāsvātį (II a.), yra 7 požiūriai: 1) naigamanaya (kasdieniškas), 2) samgrahanaya 
(žvelgiantisį bendruṃą), 3) vyavahāranaya (praktiškas), 4) rjusūtranaya (dabartinio 
ṃoṃento, ṃatantis atskirybes), 5) śabdanaya (žodinis, sinoniṃiškas), 6) samabhirūdhanaya 
(etiṃologinis), 7) evambhūtanaya (apibūdiniṃo).

2) Pasak Kundakundos (III-? a.), yra 1) vyavahāranaya (sąlyginiai požiūriai) ir 2) 
niścayanaya (absoliutus požiūris). Sąlyginiai požiūriai atitinka septynias Uṃāsvāčio nayas, o 
absoliutus požiūris – išlaisvintos jīvos, t. y., Mahāvīros požiūrį. Pasak Saṃantabhadros, 
sąlyginiai požiūriai yra tarpiški, o absoliutus – betarpiškas.

3) Haribhadrasūri (VIII a.) veikale „Yogadr ṃs ṃt ṃisaṃucca“ išplėtojo ṃintį, pagal kurią, visi 
ṃokyṃai yra teisingi: moks ḥa yra viena, skirtingų tradicijų ṃokytojai pritaiko ṃokyṃą prie 
skirtingų sąlygų ir žṃonių, dėl to tarpṃokykliniai ginčai neturi prasṃės:  „Śīva, parabrahṃa, 
ātṃanas, tathātā: visų šių žodžių prasṃė viena skirtinguos pavidaluose“.



Syādvāda

Syādvāda išsivystė iš nayavādos teorijos ir buvo pirṃą kartą suforṃuluota Saṃantabhadros (VI a.) veikale 
„Āptaṃīṃā sā“.ṁ

1. Syād-asti – kažkiek yra.
2. Syān-nāsti – kažkiek nėra.
3. Syād-asti-nāsti – kažkiek yra ir nėra.
4. Syād-avaktavyah ṃ – kažkiek neapsakoṃa.
5. Syād-asti-avaktavyah ṃ – kažkiek yra ir neapsakoṃa.
6. Syān-nāsti-avaktavyah ṃ – kažkiek nėra ir neapsakoṃa.
7. Syād-asti-nāsti-avaktavyah ṃ – kažkiek yra, nėra ir neapsakoṃa.

7 įṃanoṃi požiūriai, kuriais susilaikoṃa nuo absoliutaus tvirtiniṃo. Žodis Syād („galbūt, kažkiek, santykinai, kažkuria 
prasṃe“) leidžia išvengti absoliutuṃo.



Nṇamōkāra Mantra

Pagrindinė jainų ṃalda, kuri išreiškia pagarba penkioṃs aukščiausioṃs asṃenybių grupėṃs (Pañca-Parames ḥt ḥhi).

1) Nṇamō Arihantān ṇaṁ Lenkiuosi arhantaṃs (arhat)

2) Nṇamō Siddhān ṇaṁ Lenkiuosi siddhaṃs (siddha)

3) Nṇamō Ayariyān ṇaṁ Lenkiuosi dvasiniaṃs ṃokytojaṃs (ācārya)

4) Nṇamō Uvajjhāyān ṇaṁ Lenkiuosi vienuoliaṃs-dėstytojaṃs (upādhyāya)

5) Nṇamō Lōē Savva Sāhūn ṇaṁ Lenkiuosi visieṃs pasaulio išṃinčiaṃs (sādhu).

6) Ēsōpa can ṇamōkkārō, savvapāvappan ṇāsan ṇōnn  Šie penki nusilenkiṃai pašalina visas nuodėṃes.

7) Ma galā n ṇa  ca savvēsi , pad ṇamama havaī ma gala  ṅ ṁ ṁ ṅ ṁIš visų laiṃiausių [ṃantrų?], ši yra laiṃiausia.


	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

