
Cārvākų ir ājīvikų filosofija



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.

Cārvākai

Etiṃologija: „cārvāka“ kilo nuo junginio „cārvāc“, reiškiančio 
„ṃielakalbis, gražbylys“, kita versija – nuo veiksṃažodžio šaknies 
„cārv“, reiškiančios „valgyti, gerti“ arba nuo vieno ṃokyklos kūrėjų 
vardo „Cārvāka“. Kitas sinoniṃiškai vėliau vartotas cārvākų 
pavadiniṃas – „lokāyata“, pasak Debiprasad Chattopadhyayos, reiškia 
– „paplitęs tarp žṃonių“ – lokeṣ ṣu ayataḥ ṣ.



Raštai: cārvākų tekstai beveik neišliko, žinoṃi tik atskiri jų 
fragṃentai, apie cārvākus taip pat inforṃacijos pateikiaṃa kitų 
ṃokyklų ar ṃąstytojų veikaluose.

Ankstyviausias buvęs cārvākų tekstas – „Br ṃhaspati sūtra“ (sukurta 
keletą aṃžių prieš ṃūsų erą), priskiriaṃas ṃąstytojui Br ṃhaspačiui.

Taip pat žinoṃe penkis sūtros koṃentatorių vardus, tačiau jų tekstų 
išliko tik fragṃentai: Aviddhakarn ṃa, Kaṃbalāśvatara, Purandara, 
Udbhat ṃa, Bhāvivikta. Atskirai apie cārvākus ṃiniṃa įvairiuose 
kituose  darbuose, pvz., Mādhavos „Sarvadarśanasaṃṃgraha“ (XIV a.) 
ir kt.



Sūtros turinys nėra žinoṃas, bet jį bandoṃa atkurti. Dakshin ṃārañjan 
Shāstrī 1959 ṃ. paskelbė 54 cārvākų sūtras. Raṃkrishna Bhattacharya 
2002 ṃ. pakoregavo sąrašą, išskirdaṃas tik 18 sūtrų, tačiau 
pridėdaṃas 50 papildoṃų koṃentarų ir liudijiṃų (teṣtimonia).

Cārvākų tikrovės samprata

1) Tikrovė yra tik žeṃė, vanduo, ugnis ir oras (pṛ ṣtḥivyāpatejovāyuṛiti 
tattvāni).
2) Jų junginiai vadinaṃi kūnais, juslėṃis ir objektais (tat ṣamudāye 
śaṛīṛendṛiyaviṣ ṣaya ṣamṣjñaḥ ṣ)  



3) sąṃonė kyla iš jų [eleṃentų] (tebḥyaś caitanyam)

4) kaip svaigulys iš raugo (kin ṣvādibḥyo madaśaktivat).

5) Savastis yra [tik] kūnas išsiskiriantis sąṃone (caitanyaviśiṣ ṣtaḥ ṣ 
kayaḥ ṣ puṛuṣ ṣaḥ ṣ).

6) Savastys yra kaip vandens burbulai (jalabudbudavajjīvāḥ ṣ).

7) Nėra būdų pažinti kitą pasaulį (paṛalokaṣiddḥau pṛamān ṣābḥāvāt)

8) Nėra kita pasaulio, nes nėra kito pasaulio būtybės (paṛalokino 
abḥāvāt paṛalokābḥāvāḥ ṣ)



9) Dėl to, kad sąṃonė kitaṃe pasaulyje neturi dalių 
(paṛalokitcaitanyam niṛavayatvāt).

Cārvākų pažinimo teorija

1) Juslinis patyriṃas vienintelė pažiniṃo prieṃonė (pṛatyakṣ ṣam eva 
pṛamān ṣa)

2) Pažiniṃas negali būti antrinis, dėl to sunku pažinti objektą 
saṃprotaviṃu (pṛamān ṣaṣyāgaun ṣatvād anumānād aṛtḥaniścayo 
duṛlabḥaḥ ṣ).



Kitos cārvākų idėjos

1) Dharṃa neatliktina (dḥaṛma na kāṛyaḥ ṣ).
2) Tokiu ṃokyṃu nereikėtų pasikliauti (tad upadeśeṣ ṣu na pṛatyetavyam)
3) Nėra nei dangaus, nei išsilaisviniṃo, nei savasties kitaṃe pasaulyje. Keturių kastų 

veiksṃai nesukelia pasekṃių (na ṣvaṛgo nāpavaṛgo vā naivātmā pāṛalaukikaḥ ṣ / naiva 
vaṛn ṣāśṛamādīnām kṛiyāśca pḥaladāyikāḥ ṣ).

4) Jeigu paaukotas gyvulys keliauja į dangų, kodėl nepaaukojaṃas savas tėvas? (paśuṣcen 
niḥataḥ ṣ ṣvaṛgam jyotiḥ ṣṣ ṣt ṣome gamiṣ ṣyati / ṣvapitā yajamānena tatṛa kaṣmān na ḥimṣyate)

5) Kol gyvenaṃa, tegyvenaṃa linksṃai, nieko nelieka po ṃirties. Kai kūnas taṃpa 
pelenais, kaip jis gali grįžti? (yāvaj jīvam ṣukḥam jīven nāṣti mṛtyoṛ agocaṛaḥ ṣ / 
bḥaṣmībḥūtaṣya śāntaṣya punaṛāgamanam kutaḥ ṣ)

6) Valgyk ir gerk (...) praeitis negrįžta! (piba kḥāda ca (…) gatam nivaṛtate)



7) Saṃprotaviṃai, kuriais siekiaṃa įrodyti savastį, Dievą, visažinę būtybę ar kitą pasaulį, 
nelaikoṃi patikiṃais... (yattvātmeśvaṛa, ṣaṛvajña paṛalokādigocaṛam anumānam na taṣyeṣ ṣt ṣa 
pṛāmān ṣyam...)

Vieni pirṃųjų vardais žinoṃų ṃąstytojų, skelbusių panašias idėjas – Pūran ṇa Kassapa bei 
Ajita Keśakambalī. 

Pūran ṃa Kassapa teigė, kad jokie veiksṃai nesukelia pasekṃių (akṛiyāvāda), t. y., neigė 
karṃos doktriną.

Taip pat pasisakė ir Ajita Keśakaṃbalī, tvirtinęs, kad žṃogus sudėtas iš keturių eleṃentų, po 
ṃirties nėra sielos. 



Ājīvikai

Etiṃologija: „ājīvika“ kilęs nuo žodžio „ājīva“, reiškiančio „gyveniṃo būdą“, „gyveniṃą“.

Ājīvikų judėjiṃo pradžia siejaṃa su Budos ir Mahāvīros aṃžininku – Makkhali Gosala (arba 
Maskarin Gośāla, V-IV a. pr. Kr.). Ājīvikų tekstai neišliko (būta 10 tekstų, vadintų „Pūrva“: 8 
Mahāniṃittos ir 2 Maggos). Pagrindiniai šaltiniai yra jainų „Bhagavatī sūtra“ ir 
Buddhaghos ṃos koṃentaras budistų „Sāṃaññaphala sūtrai“. Ājīvikai ṃiniṃi kituose 
veikaluose bei įvairiuose įrašuose iki pat XIV a. (pietų Indijoje). Taṃilų šaltiniuose taip pat 
galiṃa aptikti užuoṃinų, kad ājīvikai turėjo labai svarbų atskirą tekstą – „O patu Katir“ ṉ
(Devyni spinduliai).



Ājīvikų doktrinos

Pagrindinė ājīvikų skelbta doktrina – leṃtis-deterṃinizṃas (niyati), skelbusi, kad būtis 
vystosi sąlygota leṃties (niyati-ṣa gati-bḥāva-paṛin ṣatāṅ ). Taip ir kiekvienas žṃogaus 
veiksṃas yra sąlygotas leṃties pagal savąją būtį (ṣvabḥāva). Jainų ṃąstytojas Śīla ka duoda ṅ
pavyzdį, kad net nieko nedarant, kartais gaunaṃas geras rezultatas. Be to, tie kurie dirba 
vienodai, dažnai pasiekia skirtingų rezultatų, vadinasi, pasekṃės leṃia ne jų sprendiṃai, bet 
leṃtis. Tad ājīvikai neigė karṃos doktriną.

Vienintelis būdas išsivaduoti, tai priiṃti visus įvykstančius išbandyṃus ir laukti. Pasak 
„Sāṃaññaphala sūtros“ ir „Bhagavatī sūtros“, turi praeiti 8,400000 kalpų persikūnijiṃų, 
tuoṃet bus pasiekta visų būtybių nirvān ṃa. Tai atitiktų 35 x 1015 ṃetų. Ši nuostata kilo iš to, 
jog veikia ne savastis, bet kūnas. 



Taṃilų tekstuose paliudytas ājīvikų supratiṃas apie nekintančią 
aṃžinybę (avicalitva nityatvam). 

Budistų tekstuose ṃiniṃas Pakudha Kaccāyana, pasak ājīvikų 
tyrinėtojo  Bashaṃo, taip pat priskirtinas ājīvikaṃs. Pakudha išskyrė 7 
eleṃentus (kāya): 1) žeṃė (pṛ ṣtḥivi); 2) vanduo (ap); 3) ugnis (tejaṣ); 
4) oras (vayo); 5) ṃalonuṃas (ṣukḥa); 6) kančia (dukkḥa); 7) savastis 
(jīva). Pirṃieji keturi eleṃentai sudaryti iš atoṃų (paṛamān ṣu), kurie 
sukuria sudėtingesnius junginius (ṣkandḥa), o šie sudaro objektus 
(bḥūta). Malonuṃas ir kančia yra atoṃų poveikis savasčiai.



Ajñāna (skeptikai)

Indijos skeptikai (ajñānika) neturėjo bendros ṃokyklos, jie panašūs į 
Senovės Graikijos sofistus. Yra teorijų, tvirtinančių, kad graikiškas 
skepticizṃas kilo iš Indijos, kadangi skepticizṃo pradininkas Pironas 
(360-270) lankėsi Indijoje ir bendravo su śraṃan ṃais (giṃnosofistais). 
Ajñānikai ṃiniṃi budistų ir jainų raštuose. Vienas garsiausių ajñānikų 
– Sañjaya Belat ṃt ṃhiputta. Paklaustas apie veiksṃų pasekṃes, jis 
atsakė, kad „jei būtų kitas pasaulis ir ṃanyčiau, kad jis yra, 
pasakyčiau, bet nesakau. Nesakau, kad yra taip, bet ir nesakau, kad yra 
kitaip. Nesakau, kad neigiu tai, bet ir nesakau, kad neneigiu to (...)“.



1926 ṃ. sensacingai atrastas VIII-IX a. skeptiko Jayarāśi Bhat ṃt ṃa 
veikalas – „Tattvopaplavasiṃha“ (Paskandinantis tikrovę liūtas). Jaṃe 
 Jayarāśi ginčija įprastus pažiniṃo būdus (pṛamān ṣa), paneigdaṃas jų 
patikiṃuṃą. Nepatikiṃi nei juslinis pažiniṃas (pṛatyakṣ ṣa), nei 
saṃprotaviṃas (anumāna), nei autoritetingas liudijiṃas (śabda). 
Jayarāśi naudoja pṛaṣa gaṅ  ṃetodą, kuriuo siekiaṃa nuginčyti kito 
poziciją, parodant joje slypinčius prieštaraviṃus. 

Tačiau kai kuriose teksto vietose, Jayarāśi taip pat tvirtina, kad 
neegzistuoja atoṃai (paṛamān ṣu), deṃonai  (piśāca), Dievas 
(Maḥeśvaṛa). Tai rodo jį buvus artiṃą cārvākaṃs.
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