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Dharmakīrti Pramāṇavārttika teine peatükk

ABIMATERJALID1

Dharmakīrti Pramāṇavārttika teise peatüki liigendus (koos viidetega värsinumbritele)

I. Tõestus, et Virgunu (Buddha) on usaldusväärne teejuht
A. Mida tähendab „on saanud usaldusväärseks allikaks/teejuhiks”

1. Õige tunnetuse (mõõt, pramāṇa) definitsioon üldiselt
1) Õige tunnetuse definitsiooni sõnastus ning mõte vabanemise püüdlejate jaoks 1a
2) Etteheited definitsioonile (liiga kitsas, liiga lai, täiesti vale) pole põhjendatud 1b
3) Definitsiooni selgitus koos näidetega 5b
4) Õige tunnetuse viiside seletus, et vältida vääritimõistmist 6

2. Ka Virgunul on sellele definitsioonile vastavad omadused 
1) Kuidas Virgunu on usaldusväärne teejuht 8a
2) Mida tähendab „on saanud” usaldusväärseks teejuhiks 8b

(1) Eesmärk, miks rääkida, et „on saanud” usaldusväärseks teejuhiks 8b
(2) Selgitused seoses sellega, et on „saavutanud eesmärgi”

a) Kes teab, kuidas teha kõiki toiminguid, pole kõikteadja
(a) Jumala kui isetekkinud muutumatu kõikteadja mõiste kummutamine
(b) Jumala kui kõikteadja olemasolu kohta esitatud tõestuste kummutamine

▪ Tõestustes olevate vigade näitamine 11
▪ Jumala kui kõige looja kontseptsiooni kummutamine 23

b) Kes teab kõigi nähtuste olemust, on kõikteadja
(a) Miks vabanemise püüdlejad peaksid otsima kõikteadjat kui usaldusväärset 

teejuhti 31
(b) Kuidas otsida kõikteadjat kui usaldusväärset teejuhti vabanemisele 33
(c) Kõikteadja leidmine, kes sobib püüdleja vabanemissooviga 34

B. Seletus, kuidas Virgunu on tavalise olendi seisundist saanud usaldusväärseks teejuhiks
1. Kuidas Kõikteadja Virgunu läbis vaimse tee saamaks usaldusväärseks teejuhiks (esitus 

päripidi järjekorras)
1) Kuidas oskuslike vahendite (kaastunde) ja mõistmise tulemuseks on nii enese kui teiste 

kasu
(1) Suur kaastunne, heasoovlik kavatsus – Olendite heasoovija

a) Suur kaastunne kui algne põhjus kõikteadmisele 36a
b) Kahtluste kummutamine suure kaastunde võimalikkuse kohta

(a) Kriitika arvamusele, et suurt kaastunnet ei ole võimalik harjutada läbi 
mitmete elude
▪ Põhjused, miks arvata, et on olemas eelmised ja järgmised elud. See pole 

vastuolus Virgunu õpetusega ega loogilise mõtlemisega 36b
▪ Kriitika põhjendustele, et elu viimane teadvuse moment ei ole põhjuslikus

järgnevuses järgmise elu teadvusega 
• Üldine kriitika 47
• Keha pole ainus ja asendamatu teadvuse kaasatöötav põhjus 49
• Keha ei saa olla teadvuse olemuslik (substantsiaalne) põhjus 51

▪ Kriitika kolmele võimalikule viisile, kuidas teadvus võiks tekkida kehast

1Abimaterjalid on koostanud Laur Järv. 
Õpetustest osavõttu vahendab Roy Strideri õpetlikud ja kasulikud reisid www.kulgemine.ee.
Kodulehel lv.dalailama.ru on viited õpetuste videoülekandele ja teksti tõlkele.
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• Kriitika arvamusele, et keha on ainsana teadvuse olemuslik põhjus 53
• Kriitika arvamusele, et teadvus on keha omadus, samaaegselt sõltub  

kehast 65
• Kriitika arvamusele, et teadvus on kehast sõltuv, kuna on kehaga 

sama loomusega 81
▪ Seletus, mis põhjustel tavaliste olendite teadvus kandub edasi järgmisesse

ellu 82
▪ Teadvus ei saa tekkida kehast põhimõtteliselt keha loomuse tõttu

• Kriitika arvamusele, et teadvus on keha kui terviku omadus 86
• Kriitika vaišešika arvamusele, et osade „valdaja”, mis on neist midagi

olemuslikult erinevat, paneb teadvuse asju kogema 90
• objekti tähistavad märgid ja omadust tähistavad märgid 99
• tüüpi tähistavad märgid ja kogumit tähistavad märgid 102

▪ Kriitika vastuväidetele, et elu viimane teadvuse moment ei saa olla  
põhjuslikus järgnevuses järgmise elu teadvusega 115

(b) Kriitika arvamusele, et suur kaastunne ei saa areneda lõputult, isegi kui seda 
harjutada läbi paljude elude
▪ Erinevalt hüppamisest ei vaja kaastunne korduvaid pingutusi, et samade 

tulemusteni jõuda. Erinevalt vee keemisest on kaastunde arenemiseks 
püsiv alus 121

▪ Sel juhul, miks pole olendite tavaline kaastunne praeguseks arenenud 
suureks kaastundeks 130

(2) Heasoovlikkusest sünnivad õppimine, läbimõtlemine ja arendamine (mõtlus), mis 
viivad isetuse mõistmiseni – Õpetaja
a) Põhjused, miks suur kaastunne paneb harjutama, mõistmist saavutama 132
b) Kuidas harjutada mõistmiseni jõudmist õppimise ja läbimõtlemine abil 133
c) Kuidas õpitu ja läbimõeldu arendamine (mõtlus) viib tulemusteni 136
d) Kuidas sel moel saavutatud tulemused eristuvad šraavakate ja pratjekabudade tee

tulemustest 138
(3) Õpetaja teod viivad tema enda jaoks heade tulemusteni – Hüvesläinu

a) Hüveslänu vaibumise kolm omadust 139a
(a) vaba kannatustest 139b
(b) ei lange sansaarasse tagasi 140
(c) kõige määriva ja vastavate jälgede vaibumine (meeles) 141

b) Kriitika väitele, et vigu pole võimalik lõpuni eemaldada 142
(4) Hüvesläinust saab kasu allikas teistele – Kaitsja 145

2) Virgunu kui usaldusväärne teejuht kujunes nende põhjuste mõjul 146a
2. Tõestus, miks kõikteadja pidi läbima vaimse tee saamaks usaldusväärseks teejuhiks (esitus 

tagurpidises järjekorras)
1) Kaitsja loomuse tõestus

(1) Kaitsja loomuse tõestus põhjusel, et Virgunu õpetas nelja õilsat tõde puhtalt omaenda
kogemusest 146b

(2) Nelja õilsa tõe loomus
a) Tõde kannatusest

(a) Kannatuse kirjeldus
▪ Sansaara määratlus ning tõestus, et see on kestnud alguseta ajast 

• Tõestus, et sansaara tuleneb oma kaasaskäivatest põhjustest, alguseta 
ajast 146c

• Arvamuse kummutamine, et sansaara on tekkinud põhjuseta või 
juhuslikest põhjustest 147

▪ Arvamuse kummutamine, et sansaaral oli algus 165
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(b) Kannatuse tõe neli aspekti: püsitus, kannatus, isetus, tühjus 176
b) Tõde kannatuse põhjusest

(a) Päritolu 179
(b) Kõige põhjus ei saa olla muutumatu Jumal 182b
(c) Kindel põhjus on kiindumus olemasolusse 183
(d) Sansaara olukord 185

▪ Miks siin mainitud ainult kiindumus, mitte nõmedus ja karma 189
c) Tõde kannatuse vaibumisest

(a) Vaibumine 190
(b) Rahu 194

▪ Kriitika vastuväitele, et kes on vabad kiindumusest, pole vabad vigadest
▪ Kriitika vastuväitele, et kes on vabad kiindumusest, pole vabad sansaarast
▪ Kriitika vastuväitele, et mina järele haaramine pole sansaara põhjus 199

(c) Oivalisus 202
(d) Kaheldamatu vabanemine

d) Tõde kannatuse vaibumisele viivast teest
(a) Isetuse mõistmine on sansaarast vabanemise tee 205a
(b) Kriitika vastuväitele, et isetuse mõistmine ei ole vabanemise tee

▪ Põhjus, miks kord saavutatud vigade vaibumine ei pöördu 205b
▪ Isetuse mõistmine on vastumürk kõigile vigadele 211
▪ Kriitika teiste põhjenduste suhtes, miks vaibumised võiksid pöörduda 215
▪ Vahekokkuvõte 216

(c) Kriitika eksiarvamusele, mis peab moonutatud teed vabanemise teeks
▪ „Mina” järele haaramine on kõigi vigade juur 217
▪ Mistahes tee teostamine ei vii iial vabanemiseni, kui see ei eemalda 

teadmatusest „mina” järele haaramist
• Pelgalt lembuse eemaldamine „minu” suhtes, kui samas peetakse 

endiselt kalliks „mina”, ei ole vabanemise tee 220
◦ Kriitika arvamusele, et „mina” vaade ei ole väär, tuleb ainult 

eemaldada kiindumus „minasse” 221
◦ Ainult nähtava kannatuse vaatlemine ei ole vabanemise tee. 

Vaišešika ja samkhja vaadete kriitika 226
• Pelgad Jumala pühad sõnad ei ole vabanemise tee 255

◦ Tuleriitus ei puhasta halvast karmast 257
• Enesesuretamine, et ammendada karma ja keha, ei ole üksinda 

vabanemise tee. Džainismi kriitika 271
2) Hüvesläinu tõestus lähtudes Kaitsjast 278
3) Õpetaja tõestus lähtudes Hüvesläinust 279b
4) Suure kaastunde tõestus lähtudes Õpetajast 279c
5) Usaldusväärse teejuhi tõestus lähtudes eeltoodud neljast põhjusest 280

II. Miks kiita Virgunut, et temast on saanud usaldusväärne teejuht 281

Täiendavaks selgituseks

India klassikalises filosoofias mõiste „mõõt” (skr. pramāṇa; tib. tshad ma) tähendab õige, 
usaldusväärse teadmise saamise viisi või meetodit. Dignāga ja Dharmakīrti poolt välja arendatud 
budistlik tunnetusteooria aktsepteerib kahte mõõtu: vahetu aistinguline taju (pratyakṣa, mgnon sum)
ja loogiline järeldamine (anumāna, rjes dpag). Jumalik ilmutus, tarkade poolt edasi antud iidne 
pärimus vms ei Dignāga ja Dharmakīrti järgi mõõt, ei ole allikana iseenesest usaldusväärne.
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Täpsemalt võttes on mõõduks teadvuse hetkeseisund, mis neist üht või teist meetodit parasjagu 
rakendab. Seepärast on arusaadavuse huvides ja kontekstist sõltuvalt võimalikud pramāṇa 
täiendavad tõlkevasted: „õige tunnetus” (valid cognition), „usaldusväärne allikas” (authority) jm.

Budistliku tunnetusteooria järgi võib eristada:
● Tajutavad nähtused (abhimukhī, mngon gyur), mida on võimalik tunnetada tajude vahendusel. 
Siia alla kuuluvad nii välised objektid kui ka näiteks iseenda meele mittemõistelised seisundid 
(emotsioonid jm).
● Varjatud nähtused (parokṣa, lkog gyur), mida on võimalik tunnetada järeldamise vahendusel, 
seega mõistete abil väljendatud tõed. Dharmakīrti näitab, et budistliku õpetuse põhieeldused nagu 
eelmiste ja järgmise elude olemasolu, virgumise võimalikkus jne kuuluvad ka varjatud nähtuste 
hulka, st neis on võimalik veenduda loogilise arutelu kaudu.
● Väga varjatud nähtused (ayantaparokṣa, shin tu lkog gyur), mida ei ole võimalik niisama 
tunnetada ei taju ega järeldamise teel. Näiteks on karma toimimine, st kuidas selles elus tehtud 
tahtlik tegu avaldab mõju kunagi järgmises elus. Väga varjatud nähtuste kohta info saamiseks on 
vaja tugineda usaldusväärsele teejuhile, mis on ka sama hästi kui mõõduks. Dharmakīrti eesmärk on
näidata, et vabanemistee kontekstis on usaldusväärne teejuht Virgunu (Buddha).

Oma aruteludes toetub Dharmakīrti võimalikult üldisele budistlikule filosoofiale hinajaana ja 
mahajaana koolkondade detailidesse laskumata. Arendades edasi ja samas kondenseerides 
abhidharma käsitlust eristab ta kahte moodi olevat:
● Omamärgid, partikulaarid (svalakṣaṇa, rang mtshan, self characteristics), mis on hetkelised 
mateeria või teadvuse aspektid (pisut nagu osakesed). Näiteks inimene on suure hulga selliste 
aspektide kogum. Ainult omamärgid saavad osaleda põhjuslikes ahelates, nad eksisteerivad vaid 
hetke, aga mõjutavad seda, milline omamärkide konfiguratsioon ilmub järgmisel hetkel – 
põhjuslikkus on seos kahe järgneva hetke omamärkide vahel. Omamärgid on vahetu taju objektiks.
● Üldmärgid, universaalid (sāmānyalakṣaṇa, spyi mtshan, general characteristics) on 
põhimõtteliselt omadused, mis on omane paljudele omamärkidele. Nad ei ole hetkelised, ei osale 
põhjuslikkuses. Üldmärkidega opereerib järeldamine. 

Põhjustest rääkides saab eristada olemuslikku (substantsiaalset) põhjust (hetu, rgyu), mille 
puudumisel tagajärg ei saa tekkida (näiteks ilma seemneta taime ei teki), ja kaasatöötavat põhjust 
(pratyaya, rkyen), mis ainult mõjutab tagajärge (nagu valgus, soojus, niiskus taime tekkimist 
seemest).

Dharmakīrti järeldamise ehk süllogismi struktuur on natuke erinev euroopa (Aristotelese) omast. 
Näiteks 

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

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 

Tänapäevaste sümbolitega kirjutades näeme S Í E Í P, millest S Í P.
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