
4. lekcija.

Mahajānas budisms Indijā



Mūku kopienas uzvedības kodekss

vinaya

Ortopraksija

Ortodoksija

Kopienas šķelšanās samghabheda



Pārdzimšanas likteņi (galamērķi) gati

Elles iemītnieki nāraka

Izsalkušie gari preta

Dzīvnieki tiryak

Cilvēki manyusa

Pusdievi asura

Dievi deva



Trīs [eksistences] sfēras traidhātuka

trilokadhātu

Jutekliskā (iekāres) sfēra kāmadhātu

Formas (smalkās materialitātes) sfēra

rūpadhātu

Bezformas (nemateriālā) sfēra

ārūpyadhātu





Avots: http://huntingtonarchive.osu.edu/resources/buddhistIconography.html



Avots: http://huntingtonarchive.osu.edu/resources/buddhistIconography.html





“Mazie rati” Hīnayāna

“Lielie rati” Mahāyāna

Konservatīvā sthavira

Laju mahāsamghika

arhat

bodhisattva



Mahājānas definējošā īpašība: 

Nevis nirvānas sasniegšana ir mērķis, bet 

gan visu būtņu pilnīga atmošanās.

Uzskats, ka Mahajāna radās kā laju

kopienas reakcija pret konservatīvo

monasticisko budismu ir aplams.



Indijas monasticiskais budisms ļoti

centās iesaistīt lajus.

Mahājāna nosodīja indivuduālisma un 

askētisma ideālu atstāšanu novārtā.

Agrīnie Mahājānas teksti mēģina atjaunot

aksētiskos ideālus, klaiņošanu vienatnē

utt.



Hīnajāna – konservatīvs monasticisms, 

sholastika

Stūpa kults indiešu budismā

Mahājāna – ritualizēta; pielūgsmes kulti



Mahājāna epigrāfikā parādās 5.gs.

Tekstu vēlīnās rašanās skaidrojums: 

upāya-kauśalya

“lietderīgs līdzeklis”

“prasmīgs līdzeklis”

“plosts, kas nogādā uz pretējo krastu”



Mahājānas sūtras

“Gudrības pilnība ” Prajñāpāramitā

“Gudrības pilnība astoņtūkstoš pantos”

Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra

“Dimanta sūtra”

Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra

“Gudrības pilnība trīssimts pantos”

Triśatikā Prajñāpāramitā Sūtra



Pirmais zināmais Mahājānas sūtru

tulkojums

Lokakṣema (dz.apt.147)

Ķīniešu svētceļotāju liecības

Fasjeņs (337 – 422)

Sjuaņdzans (602–664)
Jidzjins (635–713)

Nālandā klosteris



Pilnības pāramitā

devība dāna

morāle śīla

pacietība kṣānti

piepūle vīrya

koncentrācija dhyāna

gudrība prajñā



Tukšums śūnyatā

“kā ilūzija, kā sapnis”

dharmu nesubstancionalitāte

Esences trūkums

Patības trūkums

Savstarpējā saistība

Pakārtotā izcelsme



Budas trīs ķermeņi trikāya

“Patiesības ķermenis” 

Dharmakāya

“Prieka ķemenis” 

Sambhogakāya

“Emanācijas ķermenis” 

Nirmāṇakāya



Atklāsmes

“Budas atminēšanās” buddhanusmrti

vizualizācijas prakse

Pratyutpanna Samādhi Sūtra

(1.gs.p.m.ē., Gandhāra)

Amitābha: “Bezagalīgā gaisma”

Sukhāvatī: “Tīrā zeme”; “Rietumu paradīze”



Budas pēcnāves eksistence problēma

Budas klātbūtne

Budas relikvijas=Buda

Atklāsmes teksti

Budas statusa izmaiņas



Bodhisatvu kults

Avalokiteśvara

Mañjuśrī

Kṣitigarbha

Maitreya

Vajrapāṇi

Samantabhadra



“Lotosa sūtra” 

Saddharma Puṇḍarīka Sūtra

Triyāna

Ekayāna

Buddhayāna



Iekarotāju valdnieku vēlme atbalstīt

budismu – bodhisatvas statusa

piešķiršana valdniekiem

Budisma ciešā sadarbība ar varu kopš

Ašokas


