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”Budisms” pret “Buddhismu”
 Sanskrita termins buddhah burtiski nozīmē "atmodies, 

apgaismots,“ tā ir pagātnes forma no budh “atmosties, 
zināt, uztvert"

 Buddhabhāva ir pilnīgas apgaismības stāvoklis, 
(sansksritā samyaksambodhi), ko sasniedz buddha. Tas 
saistāms ar sanskrita bodhati -"ir atmodies, novēro, 
saprot“

 Buddha Dharma ir filozofija un reliģija, kas balstās uz 
buddhu mācību. “Budisms”, kā visi citi “–ismi,” ir 
rietumnieku darinājums, ar ko tiek apzīmēti šīs mācības 
dažādie praktizēšanas, ticējumu un tradīciju virzieni.



”Budisms” pret “Buddhismu”
 Latviskotā versija, “buda,” (un, atbilstoši, “budisms”) 

diemžēl neatspoguļo ne oriģinālā termina etimoloģiju, ne 
izrunu.

 Dr.habil.philol., LZA akadēmiķis, profesors Viktors Ivbulis
par sanskrita atveidi latviešu valodā teicis: 
 «Latvijas indoloģijas (vai, kā tagad teic, Dienvidāzijas pētniecības) 

asinsrites pavājināšanās acīmredzot ir arī galvenais iemesls, kādēļ
ik uz soļa ir tik daudz nepieļaujamu paviršību rakstos par Indiju
presē (...), kādēļ tik pamatīgi ir iesakņojusies valodnieciski un 
cilvēciski briesmonīgā prakse indiešu alfabētu burtiem (kh, gh, th, 
dh) atmest to "h" daļu un nereti pilnīgi izmainīt tulkojamo
īpašvārdu nozīmi. »

 «...Un šī jau pirms gadiem trīsdesmit mākslīgi ieviestā, citu latīņu
alfabēta lietotāju tautu vidū pašreiz nesastopamā prakse turpinās
mums visiem tik tuvās un mīļās latviešu valodas īpatnību
saglabāšanas nolūkā.»



Budisms skaitļos un faktos
 Pēc piesardzīgiem novērtējumiem budistu skaits 

pasaulē ir 350-500 milj. cilvēku.

 Savukārt, ja paplašina budista definīciju, iekļaujot arī 
Ķīnas reliģiju, kur budisms tiek praktizēts kopā ar 
tradicionālajām reliģijām, šis skaitlis sasniedz 1-1.6 
miljardus.

 Amerikā un Eiropā budistu īpatsvars svārstās ap 1.5-2% 
no iedzīvotājiem.



Galvenie budisma novirzieni
 Individuālās atbrīvošanās līdzeklis – mūsdienās to 

pārstāv Theravāda, “Vecajo skola”, kas dominē Šri Lankā, 
Burmā, Taizemē, Laosā, Kambodžā. 

 Mahajāna, “Lielais rats”, - iekļaujot tādus virzienus kā Tīrās 
zemes, Dzen, Ničiren, Tibetas, Šingon, Tendai un Šinjo-en
tradīcijas, sastopams Indijas reģionos, Ķīnā, Tibetā, Japānā, 
Korejā, Vjetnamā, Singapūrā, Mongolijā, Krievijas austrumu 
reģionos.

 Dažkārt kā trešo virzienu izdala Vadžrajānu, Mahajānas
ezotērisko paveidu, kas pamatā tiek praktizēts Tibetā un 
Mongolijā, mazāk Japānā.

 Dažādas budisma skolas atšķiras savos uzskatos attiecībā uz 
precīziem soļiem apgaismības ceļā, dažādu tekstu 
interpretācijās un to nozīmīgumā, bet pamatā –
praktizēšanas veidos.



Kas īsti ir budisms?
 Kas tad īsti ir budisms?

 Eksotiska reliģija?

 Sarežģīta  filozofiskā sistēma?

 Prāta izpētes zinātne?

 Vēl viena psiholoģiskā sistēma?

 Stilīgs pašizpausmes veids?



Budisms=reliģija?
 Tas, vai budismu var klasificēt kā reliģiju, ir atkarīgs no 

tā, kā definējam reliģiju.

 Saskaņā ar reliģiju pētnieka Van Harvey definīciju 
“ticējumu un prakses sistēmu var uzskatīt par 
reliģisku, ja tā pauž dominējošu interesi par noteiktām 
universālām cilvēka eksistences iezīmēm, kuras 
saistāmas ar cilvēku vēlmi pēc atbrīvošanās un 
autentiskas eksistences”

 Šādi definēts budisms, protams, uzskatāms par 
reliģiju.



Budisms=reliģija?
 Savukārt sociobiologs Edward Wilson definē reliģiju kā 

“mītisku stāstījumu kopu, kas izskaidro cilvēku 
izcelšanos, to likteni un to, kāpēc tiem būtu 
jāpakļaujas noteiktiem rituāliem un morāles 
kodeksam”

 Šajā skatījumā budisms vairs tik ērti neiekļaujas, jo tā 
pamats ir Četras Cēlās patiesības, kam ir maz sakara ar 
“mītisku stāstījumu kopu, kas izskaidro cilvēku 
izcelšanos, to likteni un to, kāpēc tiem būtu 
jāpakļaujas noteiktiem rituāliem un morāles 
kodeksam.”



Budisms=reliģija?
 Diemžēl tā ir populāra problēma, kad Rietumu 

akadēmisko aprindu pārstāvji “mēra” visas citas 
uzskatu sistēmas pēc jūdu-kristietības (Judeo-
Christian) parauga.

 Lai varētu budismu pareizi klasificēt, nepieciešams 
precīzi saprast Rietumu terminu reliģija, filozofija un 
zinātne specifisko kultūrsaturu, jo būtu naivi sagaidīt, 
ka budisms kaut kā dabīgi saskanēs ar mūsu vēsturisko 
pieredzi, lingvistiskām kategorijām un ideoloģiskajiem 
apsvērumiem.



Budisms=reliģija?
 Budismam piemīt izteikti reliģiskie elementi, kā jau to 

norāda Harvey, kā arī labi attīstītas filozofiskas tēmas 
un loģika.

 Neskatoties uz to, jau no pašiem pirmsākumiem 
budismu raksturo arī pārbaudītas, precīzas, 
atkārtojamas metodes personīgo un bezpersonisko 
parādību eksperimentālai izpētei.

 Šīs metodes, kuras daudzos gadījumos tiek iekļautas 
terminā meditācija, parasti ietver rūpīgu novērošanu, 
kam seko racionāla analīze.



Budisms=reliģija?
 Īsāk sakot, budisma teorijā un praksē sastopami 

elementi, kurus varētu uzskatīt par zinātniskiem, bet, 
vienkāršoti klasificējot budismu kā reliģiju, šīs 
filozofiskās un zinātniskās iezīmes tiek ignorētas.

 Piemēram, budologs Luis Gomez raksturo budisma 
doktrīnu kā “reliģisku ideoloģiju,” kas , viņaprāt, ir 
pretrunā ar jebkuru racionālu, publiskās diskusijas 
formu. Viņš uzskata par nepieņemamu apzīmējumu 
“budisma psiholoģija,” kas esot tikpat absurds kā 
“kristīgā ķīmija”



Budisms=reliģija?
 Tas ir ļoti vienkāršots skatījums, kas pilnībā ignorē 

budisma  gadu tūkstošos izkopto prāta izpētes tradīciju, 
kas precīzi un racionāli apraksta tā funkcijas un veidus, kā 
ārstēt tā ciešanas un attīstīt veselīgu mentālo uzvedību.

 Tas arī neņem vērā strauji augošo literatūras apjomu par 
budisma psiholoģiju un tās attiecībām ar mūsdienu 
psiholoģiju.

 Šķiet, Gomez uzskata, ka, par cik budismā netiek 
izmantotas mūsdienu psiholoģijas metodes un 
terminoloģija, jebkādi rezultāti, kas tiek iegūti ar šīm 
metodēm nav uzskatāmi par psiholoģiju.



Budisms=reliģija?
 Līdzīga argumentācijas līnija saistāma ar budisma 

filozofijas izslēgšanu no praktiski visām 
akadēmiskajām filozofijas institūcijām Eiropā un 
Amerikā: ja reiz budisti nefilozofē tādā pat veidā kā 
Rietumu filozofi, tad viņi nefilozofē vispār!

 Novedot šo argumentāciju līdz absurdam, varētu arī 
apgalvot, ka budisms vispār nav reliģija, jo atšķirībā no 
“patiesas” reliģijas neapstiprina dievišķa Radītāja 
eksistenci, kurš pārvalda Visumu, tiesā grēciniekus un 
apbalvo ticīgos.



Budisms=reliģija?
 Budisms nav vienkārši ievietojams kādā no mūsu 

reliģijas, filozofijas vai zinātnes kategorijām tā vienkāršā 
iemesla dēļ, ka tas neattīstījās Rietumos, kur šīs 
kategorijas ir radušās un pilnveidojušās.

 Ignorējot šo faktu, daudzi budologi ierindo budismu 
kādā no viņiem ierastām kategorijām,  lielos budisma 
skolotājus uzlūkojot “pēc sava ģīmja un līdzības” – kā 
cilvēkus, kas pavada laiku, lasot citu cilvēku grāmatas un 
rakstot pašu grāmatas par citu grāmatām.



Budisms=reliģija?
 Amizants piemērs šajā sakarā atrodams reliģiju pētnieka 

Paul Griffiths darbā On being Mindless: Buddhist
Meditation and the Mind-Body Problem.

 Pēc budistu tekstu izpētes  viņš secina, ka 
nirodhasamāpatti meditatīvā stāvokļa sasniegšana ir “sava 
veida kataleptisks transs, stāvoklis, kas dažkārt vērojams 
psihiatriskiem un ilgtermiņa komas pacientiem”

 Nav gan skaidrs, kāpēc gan budistu meditētāji  pavada 
garus gadus, trenējoties filozofijā, ētiskā disciplīnā, 
uzmanības  pilnveidošanā un kontemplatīvā izzināšanā, lai 
galā sasniegtu stāvokli, ko varētu vienkāršāk iegūt ar 
belzienu pa galvu!?



Budisms=reliģija?
 Saskaņā ar Wilson definīciju zinātne (no latīņu valodas

scientia, kas nozīmē “zināšanas”) ir “sistemātiska
zināšanu vākšana par dabu un šo zināšanu
organizēšana un kondensēšana pārbaudāmos likumos
un teorijās.“

 Zinātne nodarbojas ar cēloņu un seku kopām dažādos 
parādību organizācijas līmeņos, to raksturo empīrisms, 
kurš kontrastē ar transcendentālismu, kurš ir daudzu 
filozofisku un reliģisku sistēmu pamatā.



Budisms=reliģija?
 Arī budisms ir primāri fokusēts uz cēloņu-seku 

sakarībām (ciešanas, to cēloņi, utt.) cilvēka pieredzē.

 Tāpat kā zinātne arī budisms prezentē sevi kā 
sistemātisku zināšanu kopu par pasauli, tas piedāvā 
plašu spektru praktiski pārbaudāmu teoriju attiecībā 
uz prātu un tā mijiedarbību ar apkārtējo pasauli.

 Atšķirība starp zinātni un budismu vērojama faktā, ka 
zinātne pamatā izslēdz subjektīvo pieredzi un visa 
cēlonība tiek piešķirta  tikai fizikālajām parādībām.



Budisms=reliģija?
 Budisma atklāsmes apziņas dabas jomā tiek pasniegtas 

kā patiesi atklājumi šī vārda zinātniskajā nozīmē –
jebkurš kompetents pētnieks ar atbilstošu iepriekšējo 
apmācību var tos atkārtot. 

 Apkopojot iepriekš teikto: tas, ka budismā atrodami 
reliģijas elementi, nav pietiekošs pamats, lai to 
viennozīmīgi klasificētu tikai kā reliģiju.

 Tikai  atbrīvojoties no ierastajiem konceptuālo 
kategoriju rāmjiem, var pilnvērtīgi iepazīt budismu.



Svarīgākie budisma jēdzieni
 Tradicionāli tiek pieņemts, ka cilvēks kļūst par 

budistu, apzināti pieņemot patvērumu pie Buddhas, 
Dharmas un Sanghas. Tos arī mēdz devēt par Trim 
dārgumiem.

 Buddha – apgaismota būtne, kas pēc gara garīgās 
pašpilnveidošanās ceļa sasniegusi savu maksimālo 
potenciālu. 

 Dharma – instrukcijas un realizācijas, kuras 
nepieciešamas, lai sasniegtu buddhas stāvokli.

 Sangha – nopietni Dharmas praktizētāji, kas vēl nav 
buddhas, tie ir mūsu pavadoņi ceļā uz buddhas
stāvokli.



Svarīgākie budisma jēdzieni
 Buddha teicis: “Katrs pats ir savs patvērums, kāds cits 

patvērums gan šeit var būt? Tīrība un ne-tīrība 
atkarīga no paša. Neviens nevar attīrīt kādu citu.”

 Svarīgs secinājums: laime nav atrodama kaut kur 
ārpusē, tā ir mūsos, un tikai mūsu pašu pūles var 
apmierināt mūsu dabīgo vēlmi būt laimīgiem.

 Buddhas var  parādīt mums ceļu, bet tā ir mūsu izvēle, 
vai mēs iesim pa šo ceļu.

 Līdz ar to patvēruma pieņemšana nav vis apātiska sevis 
uzticēšana kādu augstāku spēku pārdabiskai gādībai, 
bet apzināta, mērķtiecīga izvēle neatlaidīgi iet buddhu
norādītajā virzienā.



Buddhas CV
 Vēsturiskais budisma mācības 

dibinātājs princis Siddhārtha
(arī Gautama), visticamāk, 
dzīvojis laikā no 623. līdz 
543.g. p.m.ē. 

 Dzimis un audzis Indijas subkontinenta
ziemeļaustrumos (tagad Nepāla) kā nelielas republikas 
vai karaļvalsts valdnieka dēls.

 Astrologs pareģoja, ka princis Siddhārtha vai nu kļūs par 
diženu valdnieku, vai arī par svēto, atkarībā no tā, vai 
viņš redzēs kaut ko ārpus greznās dzīves pils sienās.



Buddhas CV
 Siddhārthas tēvs, valdnieks Šuddhodana, 

vēlējās, lai dēls sekotu viņa pēdās, tāpēc 
visvisādi centās pasargāt to no saskarsmes 
ar dzīves realitāti.

 Tomēr viņš nebija pārlieku sekmīgs, un 
caur t.s. četriem skatiem (vecs cilvēks, 
slimnieks, līķis un jogs-askēts) jaunais 
princis iepazina ciešanas ārpus pils 
bezrūpīgās vides.

 Vēloties atrast zāles pret ciešanām, 
princis Siddhārtha 29 gadu vecumā slepus 
pamet pili un uzsāk savus garīgos 
meklējumus.



Buddhas CV
6 gadus Siddhārtha ar 
izcilām sekmēm mācās pie 
dažādiem skolotājiem-
jogiem, sasniedz augstus 
meditatīvās koncentrācijas 
līmeņus un praktizē 
ekstrēmu askēzi, tomēr tas 
nodod cerētos rezultātus.

Siddhārtha secina, ka efektīvākais līdzeklis ir vidusceļš,
kurš ir brīvs no ekstrēmiem. Tas ir ļoti būtisks princips, uz
kura balstās gan budisma filozofija, gan prakse.



Buddhas CV
Tad Siddhārta apsēžas zem koka 
ar ciešu apņēmību ātrāk 
necelties, kamēr nebūs 
sasniedzis apgaismību. 

Viņa mērķtiecība un ieguldītās
pūles beidzot attaisnojas, un 35
gadu vecumā viņš sasniedz savu
mērķi – viņš kļūst par Buddhu,
par Apgaismoto, Atmodušos.

Turpmākos 45 gadus Buddha
māca ceļu uz apgaismību citiem. 



Buddhas mācība
 Budisma essence ir sevis, sava prāta transformēšana, 

neatlaidīgs “iekšējais darbs”, virzoties no ierobežotu spēju 
būtnes uz pilnīgi attīstītu, perfektu būtni.

 Buddha teicis: “Nedarīt neko ļaunu, kultivēt labo, attīrīt 
savu prātu – tā ir Buddhu mācība” un “Vienu pēc otra, 
pamazām-pamazām, mirkli pēc mirkļa, gudrajam 
jāatbrīvojas no viņa paša piesārņojumiem, gluži kā kalējs 
atbrīvo sudrabu no sārņiem.”

 Budisms nav bēgšana no realitātes, tas nav hobijs, tā nav 
eksotiska izklaide vai mistisks ceļojums citās dimensijās, -
tā ir mūsu attieksmes maiņa pret sevi un apkārtējiem, ko 
varam praktizēt ikdienā, katru brīdi.



Buddhas mācība
 Budismā ticība tiek uzskatīta par tikumu, tomēr tā nav 

nekritiska, akla ticība – tikai uz loģiku, racionālu 
analīzi un pierādījumiem balstīta ticība ir “pareiza” 
ticība.

 Buddha teicis: “Ak, mūki un gudrie, gluži kā zeltkalis
pārbauda savu zeltu, to dedzinot, griežot un pulējot, tā
arī jums jāpārbauda mani vārdi, nepieņemot tos
vienkārši aiz godbijības pret mani.” 



Buddhas mācība
 Četras paļāvības raksturo veidu, kā mums būtu 

jāpieiet Buddhas mācībām:

 Paļaujies uz skolotāja mācību, nevis uz viņa 
personību

 Paļaujies uz nozīmi, nevis uz vārdiem

 Paļaujies uz galējo nozīmi, nevis uz provizorisko 
nozīmi

 Paļaujies uz savu gudrību, nevis uz parasto 
intelektu



Buddhas mācība

 Buddhas mācības sevī ietver daudzas tēmas, kuras ir 
saskanīgas ar viņa laikā eksistējošajām, kā arī vēlāk 
izaugušām reliģiskajām un filozofiskajām sistēmām.

 Būt labam, laipnam, līdzcietīgam cilvēkam, nedarīt 
citiem ļaunu – tās ir lietas, kas sastopamas praktiski 
jebkurā reliģijā, un budismā ir daudzas praktiskas 
metodes, kuras paredzētas šo tikumu attīstīšanai.

 Tomēr tas nav kaut kas, kas būtu gauži specifisks vai 
raksturīgs tikai budismam.



Buddhas mācība
 To, vai konkrēto mācību var saukt par Buddhas

mācību, raksturo t.s. Četri zīmogi:

 Visas saliktās lietas ir nepastāvīgas

 Visas piesārņotās lietas ir ciešanas

 Visas parādības ir tukšas un bez patības

 Nirvāna ir miers

 Ja mācība ir apzīmogota ar visiem četriem zīmogiem, 
tad tā ir Buddhas mācība, neatkarīgi no tā, vai mēs to 
saucam par “budismu” vai kā savādāk.



Buddhas mācība
 Buddhas doktrīnas pamats ir Četras Cēlās patiesības, viņa 

pirmā sprediķa tēma pēc apgaismības sasniegšanas.

 Šīs patiesības ir cēlas, jo tās kā patiesības atzīst tie, kas ne-
konceptuāli redzējuši realitāti ->t.s. Arja būtnes. Citiem 
tās var arī nešķist patiesības, lai arī šie fakti atbilst 
realitātei.

 Četras Cēlās patiesības ir kā ārsta diagnoze, kas izrakstīta 
slimniekam:

 Pirmā Cēlā patiesība –> diagnosticējam kaites simptomus

 Otrā Cēlā patiesība –> noskaidrojam cēloni

 Trešā Cēlā patiesība –> konstatējam, vai kaite ir ārstējama

 Ceturtā Cēlā patiesība –> izrakstām atbilstošas zāles



Pirmā Cēlā patiesība: ciešanas
 Šī patiesība postulē, ka dzīve ir ciešanu pilna.

 “Ciešanas,” iespējams, nav tas precīzākais 
tulkojums sanskrita terminam dukkha.

 Dukkha sevī ietver nozīmi, kas raksturo 
neapmierinošu stāvokli, sāpes, nemieru, bēdas, 
diskomfortu, stresu, frustrāciju. 

 Mēs visi savā dzīvē ikdienas saskaramies ar šiem 
neapmierinošajiem aspektiem, līdz ar to nekādi 
nevar apgalvot, ka budisms būtu pesimistisks, 
tas vienkārši ir reālistisks!

 Buddha arī nereklamē ciešanas kā kaut ko labu 
vai neizbēgamu, viņš saka, ka ciešanas ir 
jāsaprot.



Pirmā Cēlā patiesība: ciešanas
 Parasti budismā mēdz runāt par triju veidu ciešanām:

 Ciešanu ciešanas –fiziskas un mentālas sāpes, bēdas, 
neapmierinātība;

 Pārmaiņu ciešanas –mūsu ikdienišķā laime, 
apmierinātība;

 Visaptverošās ciešanas – caurauž visu, ko mēs 
piedzīvojam, tās attiecas uz mūsu nekontrolējamām 
pārdzimšanām un ir abu iepriekšējo ciešanu veidu 
pamats.

 Tomēr šo klasifikāciju, protams, var arī paplašināt, 
ietverot dažādos un daudzveidīgos specifisko ciešanu 
veidus.



Pirmā Cēlā patiesība: ciešanas
 Astoņi ciešanu veidi:

 Dzimšanas ciešanas

 Vecuma ciešanas

 Slimību ciešanas

 Nāves ciešanas

 Ciešanas sastapt  to, kas ir nepatīkams

 Ciešanas būt šķirtam no tā, kas ir patīkams

 Ciešanas nedabūt  to, ko mēs vēlamies

 Ķermeņa un prāta ciešanas



Pirmā Cēlā patiesība: ciešanas

 Vēl viens ciešanu sadalījums:

Nenoteiktības ciešanas

Nepiesātinātības ciešanas

 Atkārtotas ķermeņu pamešanas ciešanas

 Atkārtotas pārdzimšanas ciešanas 

 Ciešanas atkārtoti krītot no augsta uz zemu 
(stāvokli)

 Vientulības  ciešanas



Otrā Cēlā patiesība: ciešanu cēlonis

 Ciešanu cēlonis ir tas, kas dzen uz priekšu nemitīgo 
pārdzimšanu riteni, - traucējošās emocijas un
karma.

 Traucējošās emocijas –neziņa, alkatība, naidīgums, 
utt. – laupa mūsu prāta mieru un paškontroli. 
Darbojoties to iespaidā mēs veicam negatīvas prāta, 
runas un ķermeņa darbības.

 Ar šīm neprasmīgajām darbībām mēs radām cēloņus 
mūsu pašu nākotnes ciešanām –> karma. Tas ir 
universāls, bezpersonisks mehānisms - neviens netiek 
sodīts vai atalgots, nav kāda soģa vai tiesneša, nav 
neviena, kas pārvaldītu vai kontrolētu šo mehānismu.



Otrā Cēlā patiesība: ciešanu cēlonis
 Neziņa, traucējošo emociju stiprā klints,  ir visu mūsu 

problēmu māte.

 Mēs pilnīgi nevajadzīgi ciešam neziņas dēļ, precīzāk, 
nepareizas zināšanas dēļ.

 Budismā  parasti tiek runāts par divu veidu neziņu:

 Par cēloņu un seku likumsakarībām (Kā?)

 Par realitātes būtību – kā mēs paši un viss ap mums 
eksistē (Kāpēc?)

 Neapstrīdami ticot mūsu maņām, mēs uzskatām, ka 
mēs paši un viss ap mums ir pašeksistējošs, reāls, 
autonoms, neatkarīgs un stabils, ka lietām un 
parādībām piemīt no viņu pašu puses eksistējoša  
esence.



Otrā Cēlā patiesība: ciešanu cēlonis
 Parasti mēs fokusējamies uz vienu realitātes aspektu, ignorējot visu 

pārējo, - piemēram, domājot “Es esmu resns” vai “Man sāp galva.”

 Secinājums: tas, kā mēs lietas uztveram, parasti atšķiras no realitātes.

 Balstoties uz šo maldīgo realitātes izjūtu, mēs izkopjam pārspīlētu, 
pārforsētu “Es”, kuru cenšamies visos veidos apmierināt, pat nodarot 
ļaunu citiem.

 Balstoties uz šo maldīgo izjūtu, mēs jūtam lepnumu, bailes, naidu un 
iekāri, mēs darām visu, lai iegūtu un noturētu mums tīkamo un 
atgrūstu mums netīkamo.

 Rezultātā mēs gan laimīgāki nekļūstam, mēs tikai stiprinām 
samsāru: nekontrolējamu dzimšanu/miršanu un cikliski atkārtojošos 
ķibeļu riņķa danci.

 Tāpēc Buddha saka, ka ciešanu cēlonis ir jāizskauž.



Trešā Cēlā patiesība: izbeigšana
 Šī patiesība postulē, ka ir iespējams stāvoklis, kad 

esam pilnīgi un neatgriezeniski atbrīvojušies no 
neziņas.

 Izbeidzot neziņu, mēs izbeidzam nekontrolējamo 
pārdzimšanu virpuli (samsāru) un sasniedzam atbrīves
stāvokli – nirvānu.

 Arī citas Indijas reliģiskās un filozofiskās sistēmas runā 
par atbrīvošanos no samsāras, tomēr, saskaņā ar 
budistu redzējumu, šīs sistēmas neidentificē patieso 
samsāras cēloni, līdz ar to tās arī nespēj nodrošināt 
neatgriezenisku atbrīvošanos.



Trešā Cēlā patiesība: izbeigšana
 Ir ļoti svarīgi saprast un būt pārliecinātiem par neziņas 

izbeigšanas iespēju, pretējā gadījumā visa tālākā 
prakse ir vienkārša liekuļošana.

 Ja neesam pārliecināti par neziņas izbeigšanu, tad, 
iespējams, labākā izeja ir mēģināt sadzīvot ar esošo 
situāciju, cenšoties maksimāli optimizēt mūsu 
labsajūtu -> liela tiesa psiholoģisko terapiju to 
akceptētu kā atbalstāmu galamērķi.

 Kā šajā sakarā teicis Dr.Alexander Berzin: “Learn to live
with it or take a pill!”



Ceturtā Cēlā patiesība: ceļš
 Šī Cēlā patiesība mums saka, ka pastāv praktisku metožu 

kopums, kā var pilnībā atbrīvoties no neziņas.

 Patiesībā “ceļš” nav precīzākais termins šajā gadījumā, jo 
šeit mēs aplūkojam prāta stāvokļus, kas kā ceļš vai taka 
novedīs mūs līdz atbrīvošanai, ja mēs tos attīstīsim.

 Svarīgākais šajā kontekstā ir atbrīvoties no maldinošajām 
projekcijām, caur kurām mēs uztveram apkārtējo pasauli 
–ka personas un lietas reāli eksistē kā neatkarīgas, 
nesaistītas vienības, kurām no “savas puses” piemīt mūsu 
projicētās pozitīvās vai negatīvās īpašības.



Ceturtā Cēlā patiesība: ceļš

 Būtībā Buddha mums saka, ka nepieciešams neziņu 
aizvietot ar pareizu zināšanu, noturot šo pareizo 
realitātes izpratni kā mūsu pastāvīgu pavadoni.

 Budisms dotajā procesā izmanto metodes, kas nav 
raksturīgas tikai budismam vien, jo jau Buddhas laikā 
Indijā bija detalizēti izstrādātas metodes (parasti 
sauktas par meditāciju), kā attīstīt spēcīgu 
koncentrāciju, kura nepieciešama šajā gadījumā.

 Kad šādi esam sevi “pieradinājuši” pie pareizas 
uztveres, mēs varam apturēt galveno ciešanu cēloni –
neziņu- un sasniegt izbeigšanu vai atbrīvošanos, 
tādejādi neatgriezeniski atbrīvojoties no ciešanām.



Ceturtā Cēlā patiesība: ceļš
 Ceļu var raksturot dažādos  veidos:

 Trīs augstākās prakses
 Ētiskā disciplīna

 Koncentrācija

 Gudrība

 Divas uzkrājumu kopas
 Metode

 Gudrība

 Piecas takas
 Uzkrāšanas

 Sagatavošanās 

 Redzēšanas

 Meditācijas

 Vairāk-nemācīšanās

• Cēlā Astoņpakāpju taka

• Pareizs redzējums

• Pareiza doma

• Pareiza runa

• Pareiza darbība

• Pareizs dzīvesveids

• Pareizas pūles 

• Pareiza apzinātība

• Pareiza koncentrācija



Ceturtā Cēlā patiesība: ceļš

Cēlā 8-pakāpju 
taka

3 augstākās 
prakses

6 pilnveidošanas
(paramītas)

Pareiza runa
Pareiza darbība
Pareizs dzīvesveids

Ētika
Devība

Ētiskā disciplīna
Pacietība

Pareizas pūles
Pareiza apzinātība
Pareiza
koncentrācija

Koncentrācija Priecīgas pūles
Koncentrācija

Pareizs redzējums
Pareiza doma

Gudrība Gudrība



Ceturtā Cēlā patiesība: ceļš
 Mahajānas kontekstā arī tiek runāts par 

3 Ceļa pamataspektiem:

 Atsacīšanās – apņemšanās atbrīvoties 
no cikliskās eksistences

 Bodhičitta – mīloša un līdzcietīga vēlme 
kļūt par buddhu, lai maksimāli efektīvi 
varētu palīdzēt visām dzīvajām būtnēm

 Pareiza tukšuma izpratne – gudrība, 
kas saprot, kā mēs paši un visas pārējās 
parādības eksistē.



Realitāte un tukšums
 Budismā tiek mācīts, ka visu lietu un parādību galējā 

realitāte, to galējais eksistences veids, ir tukšums
(šūnyatā).

 Pretēji pirmajām asociācijām šis tukšums noteikti nav
ne-eksistence, bet gan brīvība no neiespējamiem 
eksistences veidiem, šādu eksistences veidu neesamība.

 Būtībā mēs neapstrīdam, vai lietas eksistē; mūs interesē, 
kā tās eksistē.

 Lietas un parādības eksistē tikai tāpēc, ka tās ir brīvas no 
neiespējamiem eksistences veidiem -> realitāte.

 Dažādas budisma filozofiskās sistēmas dažādi postulē šos 
neiespējamos eksistences veidus -> dažādas tukšuma 
izpratnes.



Tukšums kā neesamība

 Dr. Berzin uzskata, ka termini “voidness” un “emptiness” 
(tukšums) dod nepareizu izpratni par šo parādību, 
tuvāks būtu termins “abscence” (neesamība).

 Mēs runājam par eksistējošu lietu, un neesamība eksistē 
– teiksim, mēs redzam ziloņa neesamību šajā telpā.

 Tukšuma sakarā mēs savukārt runājam par kaut kā tāda 
neesamību, kas (atšķirībā no iespējamā ziloņa šajā 
telpā) neeksistē vispār.

 Toties iedomāšanās vai fantāzija, ka kaut kas tāds 
pastāv, noteikti eksistē un no tās jātiek vaļā.



Kāpēc būtu kaut kas jāzina par tukšumu?
 Galu galā, pastāv neskaitāmas citas neeksistējošas lietas –

zaķa ragi, bruņurupuča vilna, utt. Kāpēc satraukties tieši 
par tukšumu?

 Dziļākais iemesls: neziņa par realitāti, par to, kā mēs paši 
un viss ap mums eksistē, ir samsāras sakne.

• Pieķeršanās lietu eksistencei “no savas puses”,
neatkarīgi, pašām par sevi, ar savu dabisko esenci – šie
maldi neskaitāmo dzīvju laikā ir kļuvušu par mūsu
redzējumu, par to, kā mēs uztveram sevi un apkārtējo
pasauli.



Kāpēc būtu kaut kas jāzina par tukšumu?
 Mēs esam pilnībā šīs ilūzijas varā un rīkojamies saskaņā ar 

šo iluzoro redzējumu, nevis realitāti -> rezultātā 
daudzveidīgas ciešanas mums pašiem un citiem.

 Lai kļūtu par buddhām vai arhatiem, nepieciešams 
atbrīvoties no šīs neziņas.

 Pilnīga atbrīvošanās no neziņas ir garš un darbietilpīgs 
process, bet...

 Zināma tukšuma jēdziena izpratne tagad un tūlīt palīdz 
dzīvot mierīgāku, laimīgāku dzīvi bez nevajadzīgiem 
stresiem un pārdzīvojumiem, līdz ar to var uzskatīt par 
praktiski izmantojamu metodi dzīves uzlabošanā.

 Jo dziļāka tukšuma izpratne – jo spēcīgāki un paliekošāki 
rezultāti!



Tukšuma izpratnes ģenerēšana
 Kā tikt vaļā no maldīgā skatījuma?

 Mēs analizējam to veidu, kā mēs redzam/jūtam  lietas 
un parādības eksistējam, un caur loģiku un citiem 
instrumentiem pārliecināmies, ka šie veidi ir 
neiespējami, ka tiem nav nekāda sakara ar realitāti.

 “Izslēdzot” šīs neiespējamo eksistences veidu 
projekcijas, mēs nonākam pie pārpalikuma.

 Būtiski: jāpārliecinās, ka neskatoties uz to, ka noteikta 
veida neiespējamais eksistences veids tiek noliegts, 
pārpalikums nodrošina lietu un parādību 
funkcionēšanu.



Tukšuma izpratnes secība

Kopsavilkums:

1. Saprotam bāzi, t.s. konvencionālo “es”, kurš eksistē.

2. Noskaidrojam iluzoro “es”, neiespējamo eksistences 
veidu, kas tiek projicēts uz konvencionālā “es.” 

3. Atbrīvojamies no iluzorā, neiespējamā “es.”

Šīs secības neievērošana var būt psiholoģiski bīstama, jo 
nestabilas konvencionālās identitātes gadījumā  riskējam 
palikt ar “neko” un, teiksim,  pilnīgi nepareizu viedokli 
par jebkādas darbības bezjēdzību.



Neziņas apkarošanas pakāpes
 Piemērs: gada nogalē mēs redzam uz ielas 

vīriņu sarkanā tērpā ar bārdu un dāvanu 
maisu

 Vīriņš ir ģērbies kā Santa Klauss, viņš izskatās 
kā Santa Klauss, mums liekas, ka viņš ir Santa 
Klauss

 Bet pēc pamatīgas domāšanas un analīzes mēs 
saprotam, ka nav nekāda Santa Klausa

 Kas mums paliek pāri pēc šī nolieguma?

 Vīriņš sarkanās drānās ar dāvanu maisu!



Neziņas apkarošanas pakāpes
 Mēs nenoliedzam vīriņa eksistenci, mēs noliedzam 

maldinošo redzējumu.

 Pie tam mēs to darām tādā veidā, ka gūstam pārliecību, - šis 
vīriņš nav Santa Klauss, bet arī tas otrs  tālāk aiz stūra nav 
Santa Klauss, Santa Klausa nav vispār!

 Tādā pat veidā tas attiecas uz “es”: ir parastais, 
konvencionālais “es”, kurš parādās eksistējam kā “viltus “es””,  
- mēs pilnīgi to jūtam! 

 Tomēr šāds “viltus “es”” neeksistē, tam nav nekāda sakara ar 
realitāti.

 Atkārtoti pārliecinoties par neiespējamu eksistences veidu 
neesamību, pieradinot sevi pie šīs atziņas, beigu beigās mūsu 
prāts pārstāj ģenerēt maldinošās projekcijas-> apgaismība.



Neziņas apkarošanas pakāpes
 Kas ir tie maldi, no kuriem mums jāatbrīvojas ceļā uz 

apgaismību?

 Dažādas budisma filozofiskās skolas dod dažādas 
atbildes, kuras nav pretrunā, bet gan veido 
pakāpienveidīgu, secīgu tukšuma izpratnes 
padziļināšanas struktūru.

 Neiespējamie eksistences veidi ir šādi:

 Statisks, unitārs (viengabalains), neatkarīgs “es”

 Pašpietiekams, substanciāli (reāli?) eksistējošs “es”

 Pašnoteikts, no savas puses eksistējošs “es” 

 Tikai atbrīvojoties no pašnoteiktas personu un lietu 
eksistences koncepcijas, varam sasniegt atbrīvošanos un 
apgaismību.



Tipiskākie maldi attiecībā uz tukšumu

 Ja lietas neeksistē no to pašu puses, tās neeksistē vispār

 Ja lietas ir tukšas, cēloņu-seku likumsakarības nestrādā 
un morāli-ētiskai uzvedībai nav jēgas.

 Par cik tukšums ir lietu galējā realitāte, tukšums ir 
absolūts, pašeksistējošs, pašnoteikti vai dabīgi 
eksistējošs.

 Tukšums ir kaut kas absolūts “tur ārā.”



Atkarīgā rašanās

 Ja reiz lietas ir tukšas no neiespējamiem eksistences 
veidiem, tad kā īsti tās pastāv? Kas ir iespējamie 
eksistences veidi?

 Lietas un parādības pastāv kā ne-neatkarīgas, tās 
pastāv mijiedarbībā vai rodoties/mainoties atkarībā no 
citiem faktoriem.

 Sanskritā atkarīgā rašanās ir pratītyasamutpāda: 

 pratītya – “tikties”, “paļauties”, “būt atkarīgam”

 samutpāda – “rašanās”



Atkarīgā rašanās
 Buddha mācīja atkarīgo rašanos, identificējot 3 

aspektus:

 “Dēļ šī eksistences, tas eksistē”

 “Dēļ šī radīšanas (production), tas tiek radīts.”

 “Tas ir šādi: dēļ neziņas ir darbība, dēļ darbības ir 
apziņa...dēļ dzimšanas ir novecošana un nāve.”

 Varam runāt par 3 atkarīgās rašanās  skaidrojumiem 
vai izpratnes līmeņiem:

 Atkarīgā rašanās cēloņu un apstākļu kontekstā

 Atkarīgā rašanās atkarībā no daļām

 Atkarīgā rašanās saistībā ar mentālo marķēšanu



Īsi par meditāciju
 Lai atbrīvotos no neziņas un traucējošajām emocijām, 

mums nepieciešams pārveidot savu prātu, un meditācija 
ir instruments šādai prāta pārveidošanai.

 Meditācijas mērķis ir “pieradināt” prātu pie meditācijas 
objekta.

 Parasti izšķir 2 galvenos meditācijas veidus:

 Stabilizējošā (skt. šamatha)

 Analītiskā (skt. vipašyana)

 Meditācijas, kur izvēlas kādu objektu un meditē par to;

 Meditācijas, ar kurām attīsta noteiktas prāta īpašības, būtībā 
ģenerējot šo mentālo stāvokli.



Īsi par meditāciju
 Meditācija kā garīgās pilnveidošanās instruments bija 

attīstīts brāhmaniskajā tradīcijā jau daudzus gadsimtus 
pirms Buddhas. 

 Buddhas svarīgākā atklāsme bija tā, ka, lai sasniegtu 
atbrīvošanos, nepieciešams meditatīvo absorbciju kombinēt 
ar pareizu realitātes izpratni.

 Citiem vārdiem sakot, vienkārša konceptuālās domas 
apstādināšana nav pietiekoša, lai atbrīvotos no samsāras.

 Budisma teksti ir, iespējams, senākie meditācijas tehnikas 
apraksti. Divas Upanišādas, kas sarakstītas pēc budisma 
rašanās, savukārt apraksta jogu kā ceļu uz atbrīvošanos.



Meditācija ceļā no austrumiem uz 
rietumiem

 Youngey Mingyur Rinpoche, augsts Tibetas budisma lama, 
sadarbojies ar Viskonsinas universitātes  zinātniekiem, kas 
pēta meditācijas ietekmi uz smadzenēm.

 Viņš pārliecinājies, ka mūsdienu zinātniskā teorija un viņa 
meditācijas prakses ir saskanīgas. “Zinātne un mācības par 
meditāciju ir paralēlas, bet tās nerunā vienā valodā,” stāstīja 
Rinpoche izdevumam The Huffington Post.

 “Pēc EMR pētījumiem zinātnieki teica, ka es esmu pilnīgi 
traks!” smējāsRinpoče. Waismana Smadzeņu pētniecības 
laboratorijā viņam veica smadzeņu skenēšanu, kas 
apliecināja, ka meditēšana būtiski izmaina smadzenes. 



Meditācija ceļā no austrumiem uz 
rietumiem
 “Manu smadzeņu gamma sinhronizācija izrādījās ļoti 

augsta, zinātnieki teica, ka nav tādu redzējuši nekad 
iepriekš” stāstīja Rinpoche.

 Gamma sinhronizācija ir sinhronizācija starp gamma 
ritmiem, kas reprezentē dažādu smadzeņu daļu neironu 
darbību vienotā tīklā, lai nodrošinātu kognitīvās 
funkcijas.

 Gamma aktivitāte, kuru stimulēja meditācija, saglabājās 
augsta arī pēc meditācijas beigšanas.

 Šie pētījumi apstiprināja, ka meditācija ir viens no 
neiroplastiskuma piemēriem, t.i., meditācija fiziski 
maina smadzenes.



Meditācija ceļā no austrumiem uz 
rietumiem

 “Vēl piecpadsmit gadus atpakaļ tika uzskatīts, ka pēc noteikta 
laika smadzenes vairs nav iespējams mainīt, tomēr tagad 
zinātnieki secina, ka smadzenes mainās visā dzīves garumā. 
No meditācijas viedokļa skatoties, tā, protams, vienmēr bijusi 
taisnība.”

 Lai arī piedalīšanās zinātniskajā izpētē aizņem būtisku daļu 
Mingyur Rinpoche laika, viņš raksta, ka “teorētiska izpratne 
vien ir nepietiekoša, lai pārvarētu psiholoģiskos un 
bioloģiskos ieradumus, kas rada mums tik daudz galvassāpju.”

 “Daudzi pētījumi ir parādījuši, ka meditācija ir labvēlīga 
prātam. Tā ir labvēlīga arī ķermenim, labvēlīga imūnsistēmai, 
asinsritei  un vispārējai labsajūtai.”



Meditācija ceļā no austrumiem uz 
rietumiem
 Washington Post, 2005.gada 24.janvārī aprakstīja 

Viskonsinas universitātes zinātnieku darba rezultātus, 
kas bija pētījuši 8 Tibetas budistu mūku smadzeņu 
darbību.

 Šiem mūkiem bija 10 līdz 50 tūkst. stundu meditatīvā 
pieredze, kas uzkrāta 15-40 gados.

 Zinātnieki secināja, ka meditācija aktivizē mūku 
smadzenes būtiski atšķirīgā veidā, salīdzinot ar 
kontroles grupu.

 Nozīmīgākā atšķirība bija daudz jaudīgāki un ātrāki 
gamma viļņi, kas bija labāk organizēti un koordinēti, 
nekā meditācijā netrenētu cilvēku smadzenēs.



Meditācija ceļā no austrumiem uz 
rietumiem

 Publikācijā Wall Street Journal, pētījuma vadītājs psiholoģijas un 
psihiatrijas profesors Richard Davidson pavēstīja, ka mūki 
ģenerēja par 50% vairāk elektriskās  aktivitātes smadzeņu 
kreisajā frontālajā pusē, kas saistīta ar pozitīvām emocijām un 
raižu samazināšanos, kā arī viņu asinīs  antiķermeņu pieaugums 
sasniedza pat 25 procentus.

 Mūkiem tika fiksēts tāds smadzeņu augstfrekvences aktivitātes  
(gamma) pieaugums, kāds nekad nav ticis aprakstīts speciālajā 
literatūrā. Davidson uzskata, ka meditācijas vingrinājumi palīdz 
smadzenēm pacelties daudz augstākā apziņas līmenī. 

 Meditējot par līdzcietību, smadzeņu reģions, kurš ieslēdzas, 
cilvēkam redzot ciešanas, mūkiem bija daudz aktīvāks. Aktīvāki 
bija arī reģioni, kas atbild par plānotu kustību, – radās iespaids, 
ka mūki bija gatavi cietējiem nekavējoties sniegt palīdzību. 



Meditācija ceļā no austrumiem uz 
rietumiem
 Profesors teica: “Mēs visi varam iegūt tādu rāmumu, ar 

ko ir slaveni budistu mūki. Laime ir kā iemaņa, ko var 
iemācīties, līdzīgi kā spēlēt instrumentu vai kā atlēta 
iemaņas. Ja jūs trenējaties, jūsu rezultāti uzlabojas.”

 Davidson arī uzskata, ka vairāku automātisko 
emocionālo reakciju  attīstīšanā meditācija varētu būt 
daudz efektīvāka nekā rietumu psiholoģijas un 
psihiatrijas kognitīvā teorija. 

 Jebkurā gadījumā dotie pētījumi apstiprina budisma 
tēzi par to, ka katrs cilvēks var sevi mainīt, 
atbrīvojoties no ciešanām un sasniedzot laimi.



Daži vārdi par karmu
 Pretēji populāram viedoklim, karma nav liktenis vai 

nolemtība!

 Karma ir mentālie impulsi, kad konkrētā laikā un vietā, 
balstoties uz mūsu iepriekš darītajām darbībām, mums 
rodas dziņa rīkoties kādā specifiskā veidā.

 Karma nav liktenis, jo mums ir iespēja šos impulsus 
īstenot vai neīstenot.

 Mēs atšķiramies no dzīvniekiem ar to, ka spējam 
izvērtēt, vai mums reaģēt uz prātā ienākušajiem 
impulsiem. Ja zinām, ka impulsa mudinātā darbība būs 
negatīva, tad varam no tās atturēties.



Daži vārdi par karmu
 Protams, mums jāspēj identificēt šos impulsus un 

kontrolēt savas reakcijas uz tiem -> apzinātība un 
paškontrole.

 Ja nespējam mentāli “nobremzēties,” tad mums prātā 
nav “telpas” un laika, lai izvērtētu karmisko impulsus, 
līdz ar to mēs tos īstenojam, kas bieži vien noved pie 
tālākām problēmām.



Daži vārdi par karmu
 Karmas īpašības:

 Karma ir noteikta –>negatīvas darbības noved pie 
ciešanām, pozitīvas – pie laimes.

 Laika gaitā karma pieaug -> pat nenozīmīgs cēlonis laika 
gaitā var novest pie būtiskiem rezultātiem.

 Karmas rezultāti netiek pieredzēti, ja nav radīti atbilstoši 
cēloņi.

 Karmas rezultāti nepazūd – līdzīgi kā masas vai enerģijas 
nezūdamības likuma gadījumā



Daži vārdi par karmu
 Desmit negatīvās darbības, no kurām ieteicams 

atturēties:

 Nogalināšana

 Zagšana

 Neprasmīga seksuālā uzvedība

 Melošana

 Šķeltnieciska runa

 Aizskaroša valoda

 Pļāpāšana

 Skaudība

 Naidīgums

 Nepareizi uzskati



Daži vārdi par karmu
 Faktori, kas nosaka pabeigtu karmisko darbību (aplūkojot  

nogalināšanu kā piemēru)
 Bāze – kāda cita būtne
 Doma:

 Izšķiršana – nogalinām būtni, ko vēlamies nogalināt (nevis kādu citu)
 Nolūks – t.i., darbība nenotiek netīšām, negadījuma pēc
 Traucējošās emocijas – pieķeršanās, dusmas vai neziņa, -kas motivē 

nogalināšanu

 Darbība – pati nogalināšanas darbība
 Noslēgums – nogalināšana vainagojas panākumiem, t.i., otra 

būtne mirst pirms slepkavas

 Nobeigtas karmiskās darbības noved pie metošās karmas –
pārdzimšanas.

 Nepilnīgas karmiskās darbības rezultāts ir pabeidzošā karma, 
kas nosaka jaunās dzīves apstākļus –ģimeni, vidi, materiālo 
stāvokli, veselību, utt. 



Daži vārdi par karmu
 Faktori, kas nosaka karmas “smagumu”:
 Darbības objekts –> darbības pret vecākiem, skolotājiem, 

utt. smagākas

 Darbības biežums –> regulāri veiktas darbības smagākas

 Darbības veids –> nogalināšana smagāka par melošanu

 Darbības izpildījums -> sadistiska nogalināšana smagāka 
par ātru, nesāpīgāku nogalināšanu

 Pretlīdzekļa esamība -> bez pretlīdzekļa darbība smagāka

 Negatīvas karmas rezultāti atkarībā no smaguma:

 Smaga –> pārdzimšana ellēs

 Vidēja –> pārdzimšana izsalkušo garu sfērā

 Viegla –> pārdzimšana dzīvnieku vidū



Pārdzimšana
 Pozitīva karma noved pie 

labvēlīgām pārdzimšanām, 
negatīva – pie nelabvēlīgām 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 Pārdzimšanas veidi (sfēras):

 Dievi

 Pusdievi

 Cilvēki 

 Dzīvnieki

 Izsalkušie gari (prētas)

 Elles būtnes



Pārdzimšana: teorētiskais ietvars
 Viss pārmaiņu process no vienas dzīves uz otru 

sanskritā tiek apzīmēts kā punarbhava, kas literāri 
tulkojot nozīmē “atkal-kļūšana.” Savukārt individuālo 
piedzimšanas vai pasaulē nākšanas procesu sauc par 
jāti vai piedzimšanu.

 Visu universālo mehānismu, kas rada šo, sauc par 
samsāru.

 Savas eksistences laikā individuālais “es” ne tikai 
dažādos veidos mijiedarbojas ar apkārtējo pasauli, bet 
arī rada savu šīs pasaules subjektīvo attēlojumu, kurā 
tad tas dzīvo kā ”realitātē.”



Pārdzimšana: teorētiskais ietvars

 Atšķirībā no citām Indijas reliģiskajām un 
filozofiskajām sistēmām, budisms noliedz ātmana
vai dvēseles – kādas nemainīgas, neatkarīgas un 
viengabalainas substances - eksistenci.

 “Es”, kas pārdzimst nav kā čemodāns uz konveijera, 
kas slīd cauri dzīvēm, mainot ķermeņus kā drēbes.

 Precīzāka būtu analoģija ar filmu, kur katrs dzīves 
moments ir viens kadrs, kurš ir atkarīgs no 
iepriekšējā kadra un nosaka nākamo. Kadri atšķiras 
viens no otra, bet tie veido kontinuitāti –
nepārtrauktu pieredzēšanas momentu plūsmu. Šo 
plūsmu mēs apzīmējam ar “es.”



Pārdzimšana: teorētiskais ietvars
 Atkarībā no karmas būtne piedzimst ar noteiktu 

fizisko un mentālo “aprīkojumu,” kas nosaka 
būtnei pieejamo parādību kopuma –pasaules-
spektru.

 Būtne organizē savu sensoro pieredzi, selektīvi 
“izcērtot” no telplaika objektus, uz kuriem tad 
balsta savu iekšējo pasaules atveidojumu, būtībā 
ārējās pasaules izkropļotu, nepilnīgu modeli, 
kuras centrā tiek pozicionēts individuālais “es.”

 Uzskatot šo nepilnīgo, izkropļoto modeli par 
realitāti, būtne visiem spēkiem cenšas 
maksimizēt savu laimi un minimizēt savas 
ciešanas -> ķermeņa, runas un prāta darbības -> 
jauna karma -> jaunas pārdzimšanas



Pārdzimšana: teorētiskais ietvars
 Kāpēc pēc piedzimšanas mēs mirstam?

 To nosaka nepastāvība, viens no 
svarīgākajiem dabas principiem saskaņā 
ar budismu.

 Visas saliktās (compounded) lietas un 
parādības katru mirkli mainās, un jau 
nākošajā brīdī pēc rašanās tās sāk savu 
ceļu uz izbeigšanos.

 Nav nepieciešami kādi papildus apstākļi, 
lai lietas un parādības beigtos, - pilnīgi 
pietiek ar to, ka tās ir sākušās.

 Nāve ir nepastāvības rupjā forma, 
momentānās izmaiņas – smalkā forma.



Pārdzimšana: empīriskie pierādījumi?
 Šanti Devi (1926.-1987.)– droši vien slavenākais un vislabāk 

dokumentētais pārdzimšanas gadījums. Jau no 4 gadu vecuma 
meitene sīkās detaļās stāstīja visiem par savu iepriekšējo dzīvi 
kā Lugdi Devi, 23 gadus jaunu sievieti, kura mirusi īsi pēc 
dzemdībām. 

 Vienu no skolotājiem ieinteresēja meitenes nebeidzamie stāsti, 
un viņš nosūtīja vēstuli uz adresi Mathurā, apm. 145 km no 
viņas esošajām mājām, ko meitene uzrādīja kā viņas “īsto” 
adresi, un uz kurieni 6 gadu vecumā viņa reiz mēģināja arī 
nokļūt. 

 Liels bija viņa pārsteigums, kad viņš saņēma atbildi no kāda 
Kedarnatha Čaube, kura sieva bija pirms kāda laika mirusi pēc 
dzemdībām. Tieši tā saskaņā ar Šanti Devi teikto sauca viņas 
iepriekšējās dzīves vīru!



Pārdzimšana: empīriskie pierādījumi?
 Kad ieinteresētais Kedarnaths kopā ar dēlu, izliekoties par 

citiem radiniekiem, pirmo reizi tikās ar Šanti Devi, viņa uzreiz 
atpazina savu vīru, bet dēlu noskūpstīja veidā, kā to parasti 
Indijā dara mātes.

 Par cik meitene zināja tādas viņu kopdzīves detaļas, ko varēja 
zināt tikai Lugdi Devi, Kedarnaths ātri guva pārliecību, ka tā ir 
viņa mirušās sievas inkarnācija.

 Pamazām meitene kļuva pazīstama, tas piesaistīja Mahatmas
Gandhija uzmanību, kurš noorganizēja izmeklēšanas 
komisiju, kurā ietilpa vairāki valdības pārstāvji, 
parlamentārieši, žurnālisti un zinātnieki. 

 Komisijai vajadzēja nodrošināt Šanti Devi izolāciju no 
jebkādas ārējās informācijas par viņas iepriekšējo dzīvi, un 
kopā ar meiteni doties uz Mathuru, lai objektīvi izmeklētu 
viņas stāstu.



 1935.gada 15.novembrī ierodoties Mathurā, vietā, kurā it
kā viņa bija dzīvojusi iepriekšējā dzīvē, meitene lielajā
sagaidītāju pūlī atpazina vairākus Lugdi Devi
radiniekus, ieskaitot Lugdi Devi vectēvu. Pēc tam viņa
visus bez svārstīšanās aizveda uz māju, kur kādreiz bija
dzīvojusi. Viņa spēja detaļās aprakstīt, kā māja izskatījās
pirms nesen veiktās pārbūves, zināja tās plānojumu, utt.



Pārdzimšana: empīriskie pierādījumi?

 Meitene zināja tādas intīmas, tikai ģimenē zināmas 
detaļas, kā dažu ģimenes locekļu ārlaulību sakari, viņa 
arī zināja specifiskus vārdus, ko lietoja šajā ģimenē, un 
citas lietas, ko viņa nekādi nevarēja uzzināt no citiem.

 Pārbaudot meitenes liecības, izmeklēšanas komisija 
1936.gadā publicēja ziņojumu,  konstatējot, ka Šanti 
Devi tik tiešām ir Lugdi Devi inkarnācija. 

 Pēc tam simtiem zinātnieku, skeptiķu un svēto ir 
tikušies ar Šanti Devi, rūpīgi analizējuši liecības, tomēr 
nespējot apstrīdēt apbrīnojamos faktus.



Pārdzimšana: empīriskie pierādījumi?
 Džeims Leiningers– No 2 gadu vecuma viņu vajāja atkārtoti 

murgi par aviokatastrofu. Vinš miegā spārdijās un kliedza: 
”Lidmašīna avarē, lidmašīna liesmās! Es netieku ārā!” Nereti 
pat 4 reizes nedēļā vecāki bija spiesti modināt viņu, lai izrautu 
no šīs šausminošās pieredzes.

 Spēlējoties ar savām rotaļu lidmašīnām, viņš tās trieca galdā, 
simulējot aviokatastrofu, “Avārija! Degam!”  viņš sauca. 3 gadu 
vecumā viņš mēdza pārbaudīt savas lidmašīnas kā pilots pirms 
pacelšanās, kā arī zīmēja lidmašīnas ar uzrakstiem “Džeims 3”

 Bērnu aizveda pie psihologa, terapijas iespaidā viņa murgi 
mazinājās, toties nostiprinājās viņa “iepriekšējās dzīves” 
atmiņas. 

 Zēns varēja detaļās aprakstīt savu lidmašīnu (Vought F4U 
Corsair), nosauca aviācijas bāzes kuģa vārdu (Natoma), no 
kura tas lidojis, kā arī zināja nosaukt viņa bijušā eskadras
komandas biedra Džeka Larsena vārdu. 



Pārdzimšana: empīriskie pierādījumi?
 Zēna tēvs arhīvos atrada, ka tiešām bijis tāds aviobāzes 

kuģis (Natoma Bay), kā arī viņš atrada Larsonu, kurš 
liecināja, ka viņš bijis 21 gadu vecā pilota Džeimsa M. 
Hjūstona, Jr. eskadrā, kurš 1945.gada 3.martā pazuda 
pēc reida Iwo Džimā. 

 Vēlāk gan tika konstatēta viena neatbilstība attiecībā uz 
lidmašīnas marku: ieraksti liecināja, ka Hjūstons
pazudis, lidojot ar  FM2 Wildcat iznīcinātāju, nevis  
Corsair. 

 2003.gada pavasarī Džeimsa tēvs sazinājās ar Hjūstona 
māsu Annu. Aplūkojot Hjūstona kara laiku bildes, tika 
konstatēts, ka pilots fotografēts savas lidmašīnas,
Corsair, priekšā. Izrādījās, ka Hjūstons bijis elitāras 
iznīcinātāju vienības Squadron VF-301 sastāvā, kura 
lidoja ar Corsair markas lidaparātiem. Līdz ar to bija 
skaidrs, ka tā arī bija lidmašīna, ar kuru Hjūstons lidoja 
savas pazušanas dienā.



Ko budisms var piedāvāt mūsdienu 
cilvēkam?

 Gadu tūkstošos izkoptu prāta izpētes zinātni, 
analītiskos instrumentus un metodes.

 Ar dogmām pārlieku neapkrautu reliģiju, dzīvu, 
elastīgu tradīciju ar spēcīgām saknēm, kas risina 
būtiskākos cilvēka garīgās dzīves eksistenciālos 
jautājumus un veido veselīgu morāli-ētisko ietvaru.

 Metodes prāta stabilizēšanai un nomierināšanai -> 
līdzekļus laimīgākai laicīgajai dzīvei sev un 
apkārtējiem.





Ko budisms var piedāvāt mūsdienu 
cilvēkam?

 Gadu tūkstošos izkoptu prāta izpētes zinātni, analītiskos 
instrumentus un metodes.

 Ar dogmām pārlieku neapkrautu reliģiju, dzīvu, elastīgu 
tradīciju ar spēcīgām saknēm, kas risina būtiskākos cilvēka 
garīgās dzīves eksistenciālos jautājumus un veido veselīgu 
morāli-ētisko ietvaru.

 Metodes prāta stabilizēšanai un nomierināšanai -> līdzekļus 
laimīgākai laicīgajai dzīvei sev un apkārtējiem.

 Metodes pilnīgai neziņas izskaušanai un cilvēka maksimālā 
potenciāla sasniegšanai, kas ļauj atbrīvoties no 
nekontrolējamām pārdzimšanām un ierobežotām iespējām 
palīdzēt citiem.



Ko budisms var piedāvāt mūsdienu 
cilvēkam?

 Mēs visi esam dažādi, mums ir 
atšķirīga dzīves pieredze, 
intereses, spējas un potenciāli, 
līdz ar to ne visiem budisms būs 
tās labākās zāles.

 Budisms ir labi piemērots 
atvērtiem cilvēkiem, racionāli 
domājošiem “kāpēcīšiem”, kas 
nav gatavi kaut kam ticēt bez 
pamatojuma, ir gatavi pilnībā 
uzņemties atbildību par savu 
rīcību un nebaidās no darba “ar 
sevi.” 



Ko budisms var piedāvāt mūsdienu 
cilvēkam?

 Neizsmeļamu 
iedvesmas avotu 
garīgajai 
attīstībai un... 
izklaides 
industrijai.


