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Riia õpetuste sissejuhatus
Maailmausundite juures kolm tasandit

● Religiooni tasand: sama kõigil, armastus ja kaastunne
● Filosoofiline tasand: teistid ja mitteteistid jne, sest olendid erinevate 

eelhoiakute ja vajadustega
● Tavade tasand: ajalooliselt kujunenud, seda võib muuta

Buddha: katsuge mu õpetust järele kui kulda (kriitiliselt)

Budismis
● Õpetuste üldine struktuur (Nalanda 17 suurt õpetajat)
● Tantra õpetusliinid

Lihtrahvas, rituaalsed keskused, akadeemilised keskused
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Riia õpetuste täiendavad tseremooniad

Virgumismeele loomine

Ilmaliku budisti (upāsaka, upāsikā) tõotused:
● Hoiduda (inim)elu võtmisest
● Hoiduda varastamisest
● Hoiduda seksuaalsest väärkäitumisest
● Hoiduda suure vale lausumisest
● Hoiduda alkoholi tarvitamisest (purjujäämisest)

Mantrad
● oṃ muni muni mahāmuni śākyamuni svāhā (Śākyamuni) 
● oṃ maṇi padme hūṃ (Avalokiteśvara)
● oṃ a ra pa ca na dhīḥ (Mañjuśrī)
● oṁ tāre tuttāre ture svāhā (Tārā)
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Kaks tõde. Neli vaadet/koolkonda
• Tavatõde ( samvṛtisatya, kun rdzob bden pa) – kuidas asjad paistavad tavakogemuses,

• Ülim tõde ( paramārthasatya, don dam bden pa) – kuidas asjad paistavad siis, kui need 
on mõttes läbi uuritud, analüüsitud.

Tiibeti käsitluses neli vaadet/koolkonda india budismis:

1. Jaotuste järgijad (vaibhāśika, bye brag tu smra ba): 75 seadmust (dharmat, chos), mis 
jagunevad 18 vallaks, 5 kuhjaks jne. Seadmused tekivad, kestavad ja hävivad

2. Suutrate järgijad (sautrāntika, mdo sde pa): seadmused eksisteerivad vaid hetkeliselt 
– nii kui tekivad, kohe ka hävivad

3. Jooga teostajad (yogācāra, vijñānavāda, vijñaptimātra, cittamātra, sems tsam): kõik 
nähtused ilmuvad vaid meele muljetena, ülima tõe vaatepunktist on olemas vaid 
meel lasuteadvus (ālayavijñāna, kun gzhi rnam shes)

4. Kesktee (madhyamaka, dbu ma): kõik dharmad on tühjad. Tühjus = sõltumatu 
iseolemise puudumine ≈ olemasolu ainult vastastikuses sõltuvuses (osad-tervik, 
põhjus-tagajärg, kogetav-kogeja)

„Mina“ tühjus on mõistetav vaibhāśika analüüsiga, kõigi nähtuste tühjus madhyamaka 
analüüsiga.
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Dharmakīrti Pramāṇavārttika neli peatükki
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1  Svārthānumāna
rang don rjes dpag

Järeldamine enda 
jaoks

Sissejuhatus Dignāgale.
Tunnetusteooria alused, 
loogilised süllogismid

2 Pramāṇasiddhi
tshad ma grub pa

Mõõdu tõestus Dignāga avavärsi kommentaar.
Teemad, millele 
tunnetusteooriat rakendada

3 Pratyakṣa
mngon sum

Vahetu taju Kommentaar Dignāga 
põhitekstile

4 Parārthānumāna
gzhan don rjes dpag

Järeldamine teiste 
jaoks

Kommentaar Dignāga 
põhitekstile 
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Dignāga Pramāṇasamuccaya avavärss

Pramāṇabhūtāya jagaddhitaiṣiṇe praṇamya śāstre sugatāya tāyine /

pramāṇasiddhyai svamatāt samuccayaḥ kariṣyate viprasṛtād ihâikataḥ //

Tshad mar gyur pa 'gro la phan par bzhed /

ston pa bde gshegs skyob la phyag 'tshal nas /

tshad ma bsgrub phyir rang gi gzhung kun las /

btus te sna tshogs 'thor rnams 'dir gcig bya /

Mõõduks saanu, olendite heasoovija,

õpetaja, hüvesläinu, kaitsja ees kummardades,

mõõdu teostamiseks enda õpetustest kõigist

kokku kogun –erinevatest ja hajali– siin üheks.
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Pramāṇasiddhi peatüki liigendus
I. Tõestus, et Virgunu (Buddha) on usaldusväärne teejuht 1-280

A. Mida tähendab „on saanud usaldusväärseks allikaks/teejuhiks” 1-35

1. Õige tunnetuse (mõõt, pramāṇa) definitsioon üldiselt 1-7

2. Ka Virgunul on sellele definitsioonile vastavad omadused 8-35

B. Seletus, kuidas Virgunu on tavalise olendi seisundist saanud 
usaldusväärseks teejuhiks 36-280

1. Kuidas Kõikteadja Virgunu läbis vaimse tee saamaks usaldusväärseks 
teejuhiks (esitus päripidi järjekorras) 36-146a

2. Tõestus, miks kõikteadja pidi läbima vaimse tee saamaks 
usaldusväärseks teejuhiks (esitus tagurpidises järjekorras) 146b-280

II. Miks kiita Virgunut, et temast on saanud usaldusväärne teejuht 281-
283
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Pramāṇasiddhi peatüki tõestuskeem

pramāṇabhūta
tshad mar gyur pa

mõõduks saanu

jagaddhitaiṣin  śāstṛ  sugata  tāyin
'gro la phan par bzhed pa ston pa bde gshegs skyob
olendite heasoovija õpetaja hüvesläinu kaitsja
(kaastundlik) (püüdleb (teab hüve (õpetab

teadmisi teed) nelja õilsat
teiste tõde)
Hüvanguks)

Kausaalne põhjus Loogiline järeldus
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Pramāṇasiddhi peatüki tõestuskeem

pramāṇabhūta
tshad mar gyur pa
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Järeldamine

Süllogism on õige, kui 

● Evidents on subjekti omadus (pakṣadharmatā, phyogs chos) „Hääl on 
tekitatud“ S Í E 

● Edaspidi hõlmamine (anvayavyāpti, rjes khyab, pervasion) „Kõik 
tekitatu on püsitu“ E Í P

● Vastupidi hõlmamine (vyatirekavyāpti, ldog khyab) „Mitte miski 
tekitatu pole püsiv“ E ËØ P 

Hääl on püsitu, sest on tekitatud.

Subjekt 
dharmin 
chos can

Predikaat 
sādhyadharma 
bsgrub bya'i chos

Evidents
hetu
gtan tshigs

Tõestatav          
sādhya, bsgrub bya     

Tõestaja
sādhana, sgrub byed
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Pramāṇasiddhi peatüki edaspidine tõestuskäik

Viis sammu
● Kaastunne saab olla suur (Olendite heasoovija), sest on omadus, 

millel on stabiilne alus ja mis võib kasvada lõputult.
● Virgujaolend (bodhisattva) kogumise ja rakendamise teel arendab 

isetuse mõistmist (Õpetaja), sest soovib eemaldada kõigi olendite 
kannatused.

● Virgunu on kõrvaldanud endas kõik vead (Hüvesläinu), sest on kõigi 
olendite hüveks teostanud ületavat mõistmist.

● Virgunu on vabanemist ihkavate olendite Kaitsja, sest õpetab neile 
omakasupüüdmatult vabanemise teed, mida on ise käinud. 

● Virgunu on mõõt (usaldusväärne teejuht) vabanemist ihkavatele 
olenditele, sest pakub neile parimat võimalikku kaitset 
vabanemisõpetuse näol.
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Pramāṇasiddhi peatüki tagurpidine tõestuskäik

Viis sammu
● Virgunu on vabanemist ihkavate olendite Kaitsja, sest õpetab veatult 

nelja õilsat tõde.
● Virgunu on Hüvesläinu, sest toetumata kellelegi õpetab ta kõiki nelja 

õilsa tõe aspekte ja meetodeid.
● Virgunu pidi olema pikal harjutanud mõistmise saavutamist, sest ta 

sai Hüvesläinuks, kel on see mõistmine.
● Virgunu pidi enne olema suure kaastundega, sest mõistmise 

saavutamiseks on vaja palju harjutada.
● Virgunu on vabanemist ihkavatele olenditele mõõduks, sest on 

täiuslikultsaavutanud nii enda kui teiste hüve kui selle põhjused.
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