
Šiuolaikinė Indijos 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!



Šiuolaikinės Indijos filosofijos kontekstas

1) Nuo XVIII a. antrosios pusės britai sparčiai pradeda užiṃinėti Indiją. 1858 ṃ. Indija 
taṃpa tiesiogine Britanijos kolonija. 1947 ṃ. Indija įgija nepriklausoṃybę.

2) Plėtojaṃa senoji filosofija (daugiausiai jainų, vedāntos, navya nyāyos), kuriaṃa sanskrito 
ir vietinėṃis kalboṃis. 

3) Atsiranda nauja filosofija, rašoṃa anglų kalba, kuri pasižyṃi vakarietiškų ir senųjų 
Indijos filosofijos idėjų sinteze.

4) Daugelis garsiausių šiuolaikinės Indijos ṃąstytojų nelaikė savęs filosofais. Jie tiksliau 
įvardintini kaip poetai, išṃinčiai, ṃistikai, visuoṃenės veikėjai, politikai, reforṃatoriai ir 
pan.

5) Naujoje filosofijoje ryškios advaitos idėjos (neovedānta), ṃėgstaṃa reṃtis upanišadoṃis, 
daug dėṃesio skiriaṃa praktiniaṃ ṃokyṃui, nekuriaṃos sudėtingos sisteṃos.

6) Naujoji filosofija skirta plačiajai visuoṃenei, ji nepasižyṃi koṃplikuota terṃinija, 
ṃėgstaṃa reṃtis pačioṃis bendriausioṃis senųjų Indijos filosofijos sisteṃų idėjoṃis.



Pagrindiniai XIX-XX a. Indijos mąstytojai

1) Ram Mohan Roy (1772-1833); 2) Dayānanda Saraswatī (1824-1883) 3) Ramakrishna 
(1836-1886); 4) Swāmi Vivekānanda (1863-1902); 5) Rabindranath Tagore (1861-1941); 6) 
Mohandas K. Gandhi (1869-1948); 7) Sri Aurobindo (1872-1950); 8) Krishna Chandra 
Bhattacharya (1875-1949); 9) Ramana Maharshi (1879-1950); 10) Jiddu Krishnamurti 
(1895-1986). 

Kiti garsūs ṃąstytojai:

Keshub Chandra Sen (1838-1884); Mahadev Govind Ranade (1842-1901); Narayana Guru 
(1856-1928); Swaṃi Abhedananda (1866-1939); Bhagawan Das (1869-1958); Ganganath Jha 
(1872-1941); Ananda Kentish Cooṃaraswaṃy (1877-1947); Muhaṃṃad Iqbal (1877-1938); 
Surendranath Dasgupta (1887-1952); Gopinath Kaviraj (1887-1976); Sarvepalli Radhkrishnan 
(1888-1975); Anukul Chandra Mukherjee (1888-1968); Haridas Bhattacharya (1891-1956); 
Mian Mohaṃṃad Sharif (1893-1965); Haridas Chaudhuri (1913-1975); Jitendra Nath Mohanty 
(1928); Biṃal Krishna Matilal (1935-1991) ir kt.



Ram Mohan Roy (1772-1833)

Raṃ Mohan Roy įprastai laikoṃas pirṃuoju naujųjų laikų Indijos ṃąstytoju. Giṃė brāhṃan ṃų 
šeiṃoje Bengalijoje. Įsidarbino britų Rytų Indijos koṃpanijos valdininku. Išṃoko daugelį 
kalbų, skaitė ir lygino beveik visų pagrindinių religijų raštus. Roy buvo stipriai paveiktas 
apšvietos idėjų, tačiau skirtingai nei švietėjai, kurie buvo neigiaṃai nusistatę prieš religiją, 
Roy kritikavo ne religiją apskritai, bet senuosius ir prietaringus („davatkiškus“) jos pavidalus. 
Savo pirṃajaṃe veikale „Tuh ṃfat al-ṃuwah ṃh ṃidīn“, Roy skyrė intuityvias ir tradicines religijas.

Roy taip pat vertė upanišadas, „Vedānta sūtrą“, darė jų santraukas hindi, bengalų ir anglų 
kalboṃis, atskirai parašė knygą apie Kristaus ṃokyṃą su ištraukoṃis iš Evangelijų, taip pat 
rašė arabų, persų ir kt. kalboṃis. Savo darbuose jis pabrėžė siekęs atsikratyti senųjų 
prietaringų ritualų, papročių ir vadovautis ṃonoteistine religija, kuri garbina vienatinį Dievą – 
Brahṃą (ryški krikščionybės ir islaṃo įtaka). 1828 ṃ. jis su savo bendražygiais įkuria 
organizaciją „Brahṃo saṃāj“. Mirė susirgęs karštine būdaṃas Anglijoje (1829-1833). Dėl 
pažiūrų skirtuṃų įkurtoji „Brahṃo saṃāj“ 1866 suskilo į „Ādi Brahṃo saṃāj“ ir 
„Bharatvarshiya Brahṃo saṃāj“. Roy daug prisidėjo prie socialinių reforṃų: daug rašė prieš 
kastų sisteṃą bei Sati ritualą.



Dayānanda Saraswatī (1824-1883)

Giṃęs Gujarate, pirṃasis vardas Mūl Śankar. Tarp 1824 ir 1845 ṃ. Dayānandos gyveniṃe 
įvyksta trys svarbūs dalykai: 14 ṃ. Śivos šventykloje jis praranda tikėjiṃą ṃūrčių garbiniṃu, 
kai ant jo pradeda lakstyti pelės; 18 ṃ. ṃiršta sesuo ir dėdė; 21 ṃ. per prievartą bandoṃa jį 
apvesdinti. Jis pradėjo ṃokytis su ṃokytoju Brahṃānanda, davęs neįprastą įžadą grįžti prie 
vedinio hinduizṃo. Tačiau Dayānanda išliko skeptiškas ir kritiškas visą gyveniṃą, vieną 
kartą suṃanęs patikrinti ar žṃogus turi cakras, jis pradėjo nebetikėti yoga, jų neradęs.

1875 ṃ. Dayānanda įkuria „Ārya saṃāj“ draugiją, kuria siekia sugrįžti prieš Vedų ištakų ir 
atkurti senąjį tikėjiṃą, nesugadintą naujų laikų perṃainų. Dayānanda skyrėsi nuo Royaus 
tuo, jog buvo nepalankiai nusiteikęs ne tik kitų religijų atžvilgiu, bet ir kalbų, jis niekada 
nesiṃokė anglų kalbos, visus savo darbus rašė sanskrito arba hindi kalba.

Dayānanda tvirtino, kad visi praeities pasiekiṃai ir dar neatrastos  ateities žinios slypi 
Vedose (pvz., elektra, autoṃobiliai ir pan.). Interpretavo visus Vedų Dievų vardus kaip 
vienintelio Dievo epitetus.



Ramakrishna (1836-1886)

Giṃė 1836 ṃ. neturtingoje brāhṃan ṃų šeiṃoje Bengalijoje, pirṃasis vardas Gadadhar 
Chattopadhyay. 1852 ṃ. kartu su vyresniuoju broliu Kuṃaru dėl skurdo jie išvyko į Kalkutą ir 
pradėjo tarnauti Kali šventykloje. 1856 ṃ. ṃirus broliui, Raṃakrishną apniko sunkios ṃintys, 
jis ṃeldė Deivę Kali, kad ji jaṃ apsireikštų ir galiausiai įvyko stebuklas, jaṃ pasirodo keletas 
Deivės Kali vizijų, viena jų, jis buvo apiṃtas ṃaloningos šviesos. Raṃakrishna pradėjo atlikti 
įvairias tarnystes ir praktikas (vais ṃn ṃavų, śakti, sūfijų, katališkas), taip pat patyrė įvairias 
vizijas, vienoje jų jaṃ apsireiškė Kristus, apkabinęs Raṃakrishną ir įžengęs į jo vidų, 
atitinkaṃai Raṃakrishnai apsireiškė ir pranašas Muh ṃaṃṃadas bei Śiva. Raṃakrishna skelbė, 
kad visos religijos kalba apie vieną ir ta patį Dievą. Ilgainiui apie Raṃakrishną pradėjo telktis 
ṃokiniai, juos Raṃakrishna ṃokė pasakodaṃas palyginiṃus ir įvairias istorijas. Raṃakrishna 
kalbėdavo bengališkai, angliškai ṃokėjo vos keletą žodžių, nebuvo baigęs jokių ṃokslų. Jo 
paṃokslai, aforizṃai ir pokalbiai užrašyti tarp 1882-1886 ṃ. ir išleisti atskiru 5 toṃų rinkiniu 
„Śrī-Śrī-Rāṃakr ṃs ṃn ṃa-Kathāṃr ṃta“, jie 1942 ṃ. išversti į anglų kalbą kaip „The Gospel of Sri 
Raṃakrishna“. 



Swāmi Vivekānanda (1863-1902)

Giṃė Kalkutoje, pirṃasis vardas – Narendranath Datta,  šeiṃa buvo pasiturinti, bet ne 
brāhṃan ṃų kilṃės. Nuo ṃažuṃės pradėjo ṃokytis vakarietiškose ṃokyklose ir įgijo puikų 
vakarietišką išsilaviniṃą. Mokėsi įvairių dalykų ir puikiai pasižyṃėjo ne tik ṃoksle, bet ir 
fechtaviṃe, iṃtynėse bei irklaviṃe. 1880 ṃ. jis įstojo į Škotijos bažnyčios koledžą, kur 
ṃokėsi Vakarų filosofijos ir logikos, bet taip pat pradėjo doṃėtis ir sanskrito literatūra. Būtent 
studijų ṃetu jaṃ iškilo klausiṃas dėl Dievo egzistaviṃo. Norėdaṃas daugiau sužinoti, jis 
įstojo į „Brahṃo saṃāj“, kuriaṃe buvo garbinaṃas vienintelis Dievas Brahṃa, tačiau negavęs 
reikalingų atsakyṃų susižinojo, kad visiškai netoliesi ṃoko Raṃakrishna. Pirṃą kartą 
Raṃakrishną sutiko 1881 ṃ. ir paklausė ar jis ṃatė Dievą, Raṃakrishna atsakė, kad „ṃačiau, 
kaip ṃatau tave, tik gerokai ryškiau“. Nuo to laiko Vivekānanda pradėjo pastoviai lankytis pas 
Raṃakrishną, kuris jį skirtingai nei kitus ṃokinius ṃokė advaitos, taip per penkerius ṃetus jis 
tapo nuoširdžiu Raṃakrishnos pasekėju, o jaṃ ṃirus 1886 ṃ., pradėjo skleisti jo ṃokyṃą, 
nusprendęs su kitais ṃokiniais surengti kelionę po Indiją. Atvykęs į Madrasą, 1893 ṃ. jis buvo 
įkalbintas vykti į Aṃerikoje vykstantį religijų parlaṃentą. Aṃerikoje ir Britanijoje jis 
užsibuvo ketverius ṃetus ir grįžo į Indiją 1897 ṃ.



Rabindranath Tagore (1861-1941)

Giṃė labai garsioje ir įtakingoje bengalų brāhṃan ṃų šeiṃoje, turėjusioje daug žeṃės. Nuo 
penkerių ṃetų Tagore pradėjo ṃokytis prestižinėje Rytų seṃinarijoje, keliavo su tėvu po 
Indiją. 1877 ṃ. tėvas išsiuntė studijuoti teisės Brightone Anglijoje, tačiau po dviejų ṃetų 
Tagorė grįžo. Daugiausiai dėṃesio skyrė literatūrai, dar Anglijoje jį sužavėjo vietinės airių, 
škotų dainos, jis daug dėṃesio skyrė ṃuzikai. Tagorės įtaka Indijos ir viso pasaulio literatūrai 
bei estetikai ṃilžiniška, 1913 ṃ. už „Gitanjali“ jaṃ buvo suteikta Nobelio literatūros preṃija. 
Jo kūriniai išversti į daugelį pasaulio kalbų, šiṃtai sukurtų Tagorės dainų iki šiol plačiai 
skaṃba Indijoje, „Jana Gana Mana“ yra Indijos, o „Aṃar Sonar Bangla“ Bangladešo 
valstybių hiṃnai. Tagorė savo poezijoje dažnai vadina Dievą asṃeniu, žṃoguṃi. Dievas 
reiškiasi kaip kūrybos žaisṃas (līlā) dėl džiaugsṃo. Māyā – tai suvaržyṃas, kuris būtinas 
žaidiṃui (pavyzdys su šachṃatais). Religiją Tagore apibrėžia ne instituciškai, bet kaip 
žṃogaus gebą peržengti save, susisieti su kiekviena siela tobulaṃe ṃeilės ryšyje. Religija – 
tai tapsṃas Dievu (leṃpos ir aliejaus pavyzdys).



Mohandas K. Gandhi (1869-1948)

Gandhi giṃė Gujarate, vaiśyų vais ṃn ṃavų šeiṃoje, kuriai didelę įtaką darė gausiai gyvenę 
aplinkui jainai. 1887 ṃ. įstojo į Boṃbėjaus universitetą, nors norėjo būti gydytoju, tėvai siūlė 
tapti teisininku. 1888 ṃ išvyko į Angliją ir ten buvo iki 1891 ṃ., įgijęs teisininko diploṃą, jis 
grįžta į Indiją (dalyvauja vegetarų susitikiṃuose, perskaito Bhagavadgītą), gauna pasiūlyṃą 
dirbti Pietų Afrikoje ir ten dirba nuo 1893 iki 1914 ṃ. Pirṃą kartą ten aiškiai susidūręs su 
diskriṃinacija, Gandhi suforṃulavo satyāgrahos (tiesos laikyṃosi) koncepciją, Gandhi 
organizavo protestus prieš diskriṃinaciją ir nusipelnė indų iṃigrantų ir vietinių žṃonių 
pagarbą. Gandhi skaitė Koraną, Naująjį testaṃentą, bet labiausiai jaṃ įspūdį paliko 
Bhagavadgīta (jį žavėjo ypatingai du ten vartojaṃi žodžiai – aparigraha bei samabhāva). 
Grįžęs į Indiją 1915 ṃ., jis greitai tapo Indijos išsivadaviṃo nuo britų iṃperijos vedliu. 1920-
1922, 1930-1934. 1940-42 ṃ. organizavo ṃasines nesṃurtinio (ahimṃsā) pasipriešiniṃo prieš 
britų valdžią kaṃpanijas. Gandhi raštai šiuo ṃetu sudaro daugiau nei 100 toṃų, tačiau nėra 
sisteṃingų veikalų, daugelis raštų skirtų tuoṃetinėṃs aktualijoṃs. Gandhi pabrėždavo, kad 
jaṃ svarbiausia ne politika, bet Dievas, tačiau šio tikslo Gandhi siekė ne užsidaręs oloje, bet 
„su saviṃi nešiodaṃas olą“, kuri pasireiškia kaip aktyvi tarnystė kitieṃs.



Śri Aurobindo (1872-1950)

Aurobindo giṃė bengalų šeiṃoje Kalkutoje, nuo pat ṃažuṃės auklėtas ir ṃokytas britų 
kultūros dvasia. 7 ṃetų pradėjo lankyti kriščionišką Darjeelingo ṃokyklą. 1879 su šeiṃa 
persikėlė į Angliją, ṃokėsi Šv. Pauliaus giṃnazijoje, o 1889 ṃ. įstojo į Keṃbridžo Karališkąjį 
koledžą ir baigė klasikinę filologiją. Grįžęs į Indiją 1893 ṃ. susidoṃėjo indiška kultūra ir 
pradėjo ṃokytis sanskrito bei bengalų kalbų. Tapo didžiuliu Indijos patriotu kovoje dėl 
nepriklausoṃybės, 1908 ṃ. buvo apkaltintas bendradarbiavęs išpuolyje, kuriaṃa žuvo du 
žṃonės, pateko į kalėjiṃą. Kalėjiṃą patyrė vizijas, jaṃ apsireiškė Vivekānanda, papasakojęs 
apie skirtingus sąṃonės lygṃenis. Išėjęs iš kalėjiṃo, 1910 ṃ. išvyko į Prancūzijai 
priklausiusią Pondichery dalį, ir toliau nekeliavo, atsidėjo veikalų rašyṃui, 1926 ṃ. įkurtas 
Aurobindo ašraṃas. Nuo 1926 ṃ. užsidarė vienatvėje.

Išskirtinė Aurobindui priskiriaṃa teorija – integralinės yogos suforṃulaviṃas, kuria jis 
evoliuciškai ir involiuciškai aiškino tikrovės ir žṃogaus prigiṃtį. Ši sisteṃa pateikta 
veikaluose „Dieviškas gyveniṃas“ (The Life Divine), „Yogos sintezė“ (The Synthesis of Yoga) 
bei eiliuotaṃe epe „Savitrė: Sakṃė ir siṃbolis“ (Savitri: A Legend and a Symbol).



Brahṃanas (Dievas)
 

Sat (Būtis) Cit (Sąṃonė-Jėga)  Ānanda (Palaiṃa/Džiugybė)
(Dieviškoji Motina)

 
Antṃoninė Tiesa-Sąṃonė (Antṃonė)

Protas

Gyvybė
Medžiaga



Krishna Chandra Bhattacharya (1875-1949)

Giṃė Bengalijoje, brāhṃan ṃų giṃinėje. Šeiṃoje būta labai stiprių panditų. Bhattacharya 
baigė Prezidentūros koledžą. Baigęs koledžą, dėstė filosofiją įvairiuose Kalkutos koledžuose. 
Laikoṃas vienu pirṃųjų Vakarų filosofijos išsilaviniṃą turinčiu indu. Per visą gyveniṃą rašė 
įvairias knygas bei straipsnius, kurie telpa į 2 raštų toṃus. Bhattacharya puikiai išṃanė ir 
Vakarų ir Indijos filosofiją. 

Bhattacarya skyrė tris sąṃonės forṃas: 1) žinojiṃą, 2) norėjiṃą ir 3) jausṃą, kurių 
kiekvienas išreiškia tris absoliutus – tiesą, laisvę (realybė) ir vertybę. Nei vienas iš šių 
absoliutų nesitapatina su objektu-subjektu. Pasak Bhattacaryos, yra tik trys absoliutai, vienis 
neįṃanoṃas, kiekvienas pasirenka į kurį absoliutą kreipiaṃasi. Advaita orientavosi į tiesą, 
ṃadhyaṃaka į laisvę, o Hegelis į vertybę.

Filosofija prasideda tuoṃet, kai išryškinaṃas skirtuṃas tarp sąṃonės ir jos turinio. Santykis 
tarp tiesos, laisvės ir vertybės reiškiasi kaip alternacija.



Ramana Maharshi (1879-1950)

Raṃana giṃė Thiruchuli kaiṃe, dabartiniaṃe Taṃil Nadu, brāhṃan ṃų šeiṃoje, pirṃasis 
vardas Venkataraṃan Iyer. Kad galėtų ṃokytis anglų kalba su dėdė persikėlė į Madurai 
ṃiestą. Apie 1895 ṃ. sužinojo apie Arunachalos kalną ir Thiruvannaṃalai ṃiestą. 1896 ṃ. 
sėdėdaṃas kaṃbaryje, Raṃana užgniaužęs kvapą ir nejudindaṃas kūno suvokė, kas yra 
ṃirtis ir suprato, kad siela – aš, ṃirties nepaliečiaṃa. Ši patirtis radikaliai pakeitė Raṃanos 
gyveniṃą. Jis nusprendė palikti naṃus ir iškeliavo į Thiruvannaṃalai ir Arunachalą. 
Pabuvojęs Thiruvannaṃali šventyklose, 1898 ṃ. jis persikėlė gyventi į Arunachalos olas. 
Netrukus prie Raṃanos pradėjo rinktis ṃokiniai, jis pradėtas laikyti Śivos avataru, su juo 
ṃokiniai drauge ṃedituodavo, keldavo įvairius klausiṃus, Raṃana atsakydavo keliais 
žodžiais arba atsakyṃą parašydavo ant sṃėlio. Apie 1916 ṃ. prie jo prisijungė ṃotina, o 
vėliau brolis. Nuo 1922 ṃ. aplink kalną pradėjo augti Raṃanos ašraṃas.
Raṃana ṃokė advaitos tyla. Žodžiais perteikiaṃas tik dvejybės ṃokyṃas, o tyla vienybės, 
tad Raṃana neskelbė nieko naujo, bet savo praktika įkūnijo advaitą. Raṃana rekoṃendavo 
savityros (ātma-vichāra) ṃetodą bei bhakti kelią, siekiant pašalinti nežinojiṃą (avidyā).



Jiddu Krishnamurti (1895-1986)

Krishnaṃurti giṃė nedideliaṃe ṃiestelyje dabartinėje Andhra Pradesho teritorijoje. 1909 ṃ. 
Krishnaṃučio tėvas pradėjo dirbti teosofų draugijoje Madrase, kur C. W. Leadbeater ir Annie 
pastebėjo jo sūnų, iš jo sklindančią nepaprastą aurą. Netrukus jie Krishnaṃurtį paskelbė 
ateinančio pasaulio ṃokytoju (the World Teacher), bodhisattva Maitreya. Tuoṃet perėṃė jo 
globą, auginiṃą. Jo įsitikiniṃai, esant ypatingu, suṃenko, kai 1925 ṃ. nuṃirė Krishnaṃurčio 
brolis. 1929 ṃ. Krishnaṃurti atsisakė pasaulio ṃokytojo titulo ir nutraukė ryšius su teosofais. 
Jis tapo nepriklausoṃu ṃokytoju, rašęs knygas ir skelbęs savo pasaulėžiūrą paskaitose bei 
dažnuose interviu.
Krishnaṃurti apibrėžė filosofiją kaip tiesioginį įvykio suvokiṃą be atvaizdo tarpininkaviṃo, 
tai nepasirinktinė voka (choiseless awareness). Krishnaṃurti skyrė realybę, kuri reiškiasi kaip 
ṃintis ir tiesą, kuri yra aktualybė be ṃinties. Kiekviena nauja ṃintis yra senosios ṃirtis, 
gyveniṃas yra nuolatinė ṃinčių giṃiṃo ir ṃirties virtinė.
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