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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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Mõõt
PV2.1

pramāṇa avisaṃvādi jñānam arthakriyā-sthitiḥ |

avisaṃvādanaṃ śabde apy abhiprāya-nivedanād |

| tshad ma bslu med can shes pa | | don byed nus par gnas pa ni |

| mi slu sgra las byung ba yang | | mngon par ’dod pa ston phyir ro |

Mõõt(lus) on mitte-petlik tunnetus, eesmärgi-teovõimes seisneb;
mitte-petlikust kõnest tuleb samuti, sest kavatsus teatavaks saab.

(artha don – asi, fakt, eesmärk, tähendus)
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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

mõistmist teed) nelja õilsat
teiste tõde)
hüvanguks)

Kausaalne põhjus Loogiline järeldus
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Kõikteadmine
PV2.32

heya-upādeya-tattvasya sābhy-upāyasya vedakaḥ |

yaḥ pramāṇam asāv iṣṭo na tu sarvasya vedakaḥ |

| blang dang dor bya’i de nyid ni | | thabs dang bcas pa rigs mdzad pa |

| gang de tshad ma nyid ’dod kyi | | thams cad rigs mdzad ma yin no |

Võetavuse-jäetavuse ning vahendite teadmist – 

just seda mõõduks pidada, aga mitte kõige teadmist.

(upāya thabs – vahendid, kuidas õpetust rakendada
upa juurde, ī minema –  „lähenemine”)
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Vahepala: sanskriti värsirida (śloka)

हेयोपादेयतत्त्व्वसय ्य सा साभय साभ्युपाय्वसय यस्य वेदय वेदक्य वेदकः ।
य्य वेदकः प्रमाणम अ्य सायस्य व इषो न त साभ्यु ्य सयस्य वु सर्व्वसय यस्य वेदय वेदक्य वेदकः ।
he yo pā de ya ta ttva sya      sā bhyu pā ya sya ve da kaḥ |

yaḥ pra mā ṇam a sā vi ṣṭo    na tu sa rva sya ve da kaḥ |

heya-upādeya-tattvasya        sābhi-upāyasya vedakaḥ |

yaḥ pramāṇam asau- iṣṭo     na tu sarvasya vedakaḥ |
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Vahepala: tiibeti värsirida

།བླང་དང་དདོར་བྱའྱའི་ད་དེ་ཉྱའིད་ནྱའི།
།ཐབས་དང་བཅས་པ་རྱའིགས་མཛད་པ།
།གང་ད་དེ་ཚད་མ་ཉྱའིད་འདདོད་ཀྱའི།
།ཐམས་ཅད་རྱའིགས་མཛད་མ་ཡྱའིན་ནདོ།
| blang dang dor bya’i de nyid ni |  lang-dang dor-dže de-nji ni

| thabs dang bcas pa rigs mdzad pa | thap-dang tše-pa rik-dze pa

| gang de tshad ma nyid ’dod kyi | gang-de tshe-ma nji-dö kji

| thams cad rigs mdzad ma yin no | tham-tše rik-dze ma-jin no
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Vahepala: sanskriti ja tiibeti tõlgete vastavus
PV2.32

heya-upādeya-tattvasya sābhy-upāyasya vedakaḥ |

yaḥ pramāṇam asāv iṣṭo na tu sarvasya vedakaḥ |

| blang dang dor bya’i de nyid ni | | thabs dang bcas pa rigs mdzad pa |

| gang de tshad ma nyid ’dod kyi | | thams cad rigs mdzad ma yin no |

Võetavuse-jäetavuse ning vahendite teadmist – 

just seda mõõduks pidada, aga kõige teadmist mitte.
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Vahepala: meel, teadvus, ...
● vijñāna, rnam par shes pa   teadvus

vi – välja, ära, lahku, √jñā – teadma  
● citta, sems meel 

√ci – märkama, √cit – tajuma, teadma
● manas, yid vaim (?)

√man – mõtlema 
● buddhi , blo aru (?)

√budh – virge olema
● mati, blo gros mõistus (?)

√man – mõtlema
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Keha ja teadvus PV2.34
sādhanaṃ karuṇā-abhyāsāt sa buddher deha-saṃśrayāt |

asiddho abhyāsa iti cen na āśraya-pratiṣedhataḥ |

| sgrub byed thugs rjes goms las de | ! | blo ni lus la brten pa'i phyir |

| goms pa grub pa med ce na | ! | ma yin rten ni bkag phyir ro |

Tõestus kaastunde harjutamisest – aru kehale tuginemise tõttu

harjutamine pole tõestatud –  ei ole tuginev, ei nõustu.

(abhyāsa goms pa – harjutamine, familiarization

 bhāvana sgom pa – arendmine, süüvimine, kujustamine, meditation)
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Keha ja teadvus PV2.35
prāṇa-apāna-indriya-dhiyāṃ dehād eva na kevalāt |

sva-jāti-nirapekṣāṇāṃ janma janma-parigrahe |

| skye ba yongs su len pa na | | 'byung rngub dbang po blo dag ni |

| rang gi rigs la ltos med can | | lus nyid 'ba' zhig las skye min |

Kui võtta sünd, siis välja-sisse hingamine, võimed, aru

oma liigist sõltumatuna ainult kehast ei sünni.

(Materiaalsetest elementidest ilmselt üksi ei piisa, muidu kõik materiaalne ei oleks hingav, ning 
tajuvõimeid ja aru omav.)
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Keha ja teadvus PV2.36
atiprasaṅgād yad dṛṣṭaṃ pratisandhāna-śaktimat

kim āsīt tasya yan na asti paścād yena na sandhimat

| ha cad thal phyir mtshams sbyor par || nus ldan mthong ba gang de la |

| ci zhig yod 'gyur gang med pa || gang gis phyi nas mtshams sbyor med | !

Viib absurdini. Mis nähtav on vahe ühendamisel väge omav, 

mille mitteolemasolu tõttu hiljem vahet ei ühendata?

(Kui keha moodustavad elemendid tekitavad teadvuse jne elu esimesel hetkel, siis miks ei tee nad 
seda uuesti surma esimesel hetkel, mis jääb neil siis puudu?)
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Keha ja teadvus PV2.37
na sa kaścit pṛthivy-āder aṃśo yatra na jantavaḥ |

saṃsvedaja-ādyā jāyante sarvaṃ bīja-ātmakaṃ tataḥ |

| gang du drod gsher la sogs pa | | skye bo skye bar mi 'gyur ba'i |

| sa sogs cha de 'ga' yang med | | de phyir thams cad sa bon bdag

Pole mingit maa jt osa kus ei sünni

soojusest-niiskusest sündivad, seetõttu oleks kõigel seemne iseloom.

(Maa, tuli, vesi, õhk, ruum – 5 elementi. Ei saa olla nii, et mõned elementide osad või aspektid 
tekitavad elu ja teadvuse ja mõned mitte.)



14

Keha ja teadvus PV2.38
tat sva-jāty-anapekṣāṇām akṣa-ādīnāṃ samudbhave |

pariṇāmo yathā ekasya syāt sarvasya aviśeṣataḥ |

| de phyir dbang sogs rang rigs la || ltos pa med par 'byung yin na |

| ji ltar gcig ni yongs 'gyur bzhin || kun 'gyur khyad par med phyir ro | !

Seetõttu, kui tajuvõimete jne tekkimine oleks liigist sõltumatu,

siis ühe muutumine oleks kõige muutumisest erinematu.

(Elusolendi ja maakamaka vahel poleks erinevust, sest mõlemad on tekkinud samadest põhjustest 
ja tingimustest.)
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Keha ja teadvus PV2.39
pratyekam upaghāte api na indriyāṇāṃ mano mateḥ |

upaghāto asti bhaṅge asyās teṣāṃ bhaṅgaś ca dṛśyate |

| dbang rnams re re la gnod na | | yid blo la gnod yod ma yin |

| 'di ’gyur na ni de dag kyang | | 'gyur ba dag tu mthong ba yin | !!

Isegi kui võimeid ükshaaval kahjustada, meelemõistus ei ole kahjustatud, 
ent selle hävides nood hävivad. Nii on näha.

(Isegi kui nägemine jne on kahjustatud, inimene ikka mõtleb. Seega meels ei tugine tajuvõimetele. 
Aga meeleolu muutus muudab tajuvõimete tööd. Seega tajuvõimed sõltuvad meelest, mitte 
vastupidi.)
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Keha ja teadvus PV2.40
tasmāt sthity-āśrayo buddher buddhim eva samāśritaḥ |

kaścin nimittam akṣāṇāṃ tasmād akṣāṇi buddhitaḥ |

| de phyir blo gnas pa yi rten || blo nyid la ni brten pa 'ga' |

| dbang po rnams kyi rgyu yin pas || de phyir blo las dbang po yin |

Seepärast aru jätkuvuse tugi on vaid arule tuginev,

miski tajuvõimete põhjus, sestap tajuvõimed on arust.

(Miski – karma – meelega/tahtlikult tehtud teod. Tahe on meele sündmus, mis kujundab keha, 
seepärast võib pigem öelda, et keha põhjus on meel.)
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Keha ja teadvus PV2.41
yādṛśy-ākṣepikā sā āsīt paścād apy astu tādṛśī |

taj-jnānair upakāryatvād uktaṃ kāya-āśritaṃ manaḥ |

| de 'dra'i 'phen byed yod gyur na || phyis kyang de 'drar 'gyur ba yin |

| de yi shes pas phan 'dogs phyir || yid ni lus la brten par bshad |

Niisugune nagu on edasiheitev, nõnda on ka hilisem.

Kuna selle tunnetus abistab, öeldakse, et vaim tugineb kehale.

(Põhjuse ja tagajärje vahel peab olema mingi seos ja sarnasus. Paha meelega tehtu viib hiljem 
ebameeldivate kogemusteni. 
Tajuvõimete kogetav tuleb muidugi vastavatest kehalistest organitest, kuid see ei tähenda, et 
teadvus on olemas ainult selle pärast, et eksisteerib keha ja tajuorganid.)
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Keha ja teadvus PV2.42
yady apy akṣair vinā buddhir na tāny api tayā vinā |

tathā apy anyonya-hetutvaṃ tato apy anyonya-hetuke |

| gal te dbang po med par blo || ma yin de yang de med par |

| de lta'ang phan tshun rgyu nyid pas || de phyir phan tshun rgyu can yin | !

Kuigi võimeteta pole aru, pole noidki selleta.

Sellegipoolest on mõlemapoolne põhjuslikkus, sestap mõlemal on 
põhjus.

(Keha ja teadvus mõjutavad teineteist vastastikku, ühe toimimist ei saa taandada teisele.)
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