
 

 

 

 

 

Budisms un eksistenciālisms 
 

 

Mācību materiāls kulturoloģijas apguvei 

Sabīne Oskirko 

 

 

 

 

 



2	
	

Piebilde: materiālā galvenokārt aplūkota budisma sākotnējā tradīcija – Theravādas budisms un ateistiskais (franču literātu pārstāvētais) 
eksistenciālisms. 

I Izveidošanās vēsture 
 

BUDISMS 
 

EKSISTENCIĀLISMS 
 

Budisms, līdzās hinduismam, kristietībai un islāmam, pieder lielajām 

pasaules reliģijām. Tā izcelsmes valsts ir Indija, un ilgu laiku budisms bijis 

šīs valsts galvenā reliģija, taču mūsdienās vairāk budistu ir Dienvidāzijas un 

Dienvidaustrumāzijas zemēs, kā arī Ķīnā, Šrilankā, Tibetā un Mongolijā. 

Pašā Indijā budisms kā nozīmīga kustība ir beidzis pastāvēt jau daudz gadu 

simteņu. Jāpiezīmē, ka šodien bieži sastopam  budistus populārās Zen 

kustības veidā – tās lielākais centrs meklējams Japānā (Klīve 1992 : 

135.lpp.). 

Vēsturiski par budisma pamatlicēju pieņemts uzskatīt Sidharthu 

Šākjamuni Gautamu – Budu (aptuvenie dzīves dati: 560. – 480.g.p.m.ē.). 

Bērnību viņš pavadījis pārticībā un greznībā, vēlāk šo laiku saistot ar 

pārmērībām un samaitātību. Tēvs zēnu ļoti sargājis no nepatīkamiem 

mirkļiem un pārdzīvojumiem – viņa rīcība sasniegusi pat tādu absurdu, ka 

laikā, kad mazais Sidhartha pastaigājies, vecajiem un slimajiem cilvēkiem 

ticis pavēlēts slēpties. Mūsdienās to dēvētu par bērnību siltumnīcas 

apstākļos, tāpēc likumsakarīgi, ka pirmā sastapšanās ar ciešanām, iznīcību un 

nāvi (ārpus pils sastopot vecu cilvēku, slimo un visbeidzot arī mirušo) 

izraisījusi jauneklī tik spēcīgu pārdzīvojumu, ka viņš pievērsies reliģiskiem 

meklējumiem.  

Domājot par divdesmitajam gadsimtam raksturīgo pasaules izjūtu, 

iespējams fiksēt divus pamatvirzienus jeb Rietumu filosofijas tipus – 

scientisko un antropoloģisko. Šo meklējumu noteicošais fons ir principiāla 

atteikšanās no ideoloģiskām shēmām, universālas iepriekšdotas jēgas 

zaudējuma apziņa. (Kūle, Kūlis 1998 : 406.lpp.) Scientisko tipu pārstāv 

dažādi neopozitīvisma virzieni, savukārt antropoloģisko – eksistenciālisms. 

Abus virzienus vieno centieni izlauzties cauri sienai, kuru kultūrā veido 

ideoloģiski uzslāņojumi, aizspriedumi, elki, fetišizētas valodas formas. 

Eksistenciālisms tiecas attīrīt cilvēka tēlu un cilvēciskās eksistences 

principus.  

Eksistenciālismam, kas radies pirms Pirmā pasaules kara, dziļas 

saknes rodamas jau 19.gadsimta kultūrā – Nīčes, Kirkegora, Dostojevska 

darbos. Var saskatīt sakarības starp eksistenciālismu un dzīves filosofiju 

(Dilteja, Zimmela darbiem), kā arī ar fenomenoloģisko filosofiju. Tāpat 

iespējams vilkt zīmīgas paralēles starp eksistenciālisma filosofiju un 

ekspresionismu mākslā un literatūrā. 

Par vienu no eksistenciālisma pamatlicējiem uzskata vācu filosofu 

Martinu Heideguru. Savukārt pēc Otrā pasaules kara eksistenciālisms sevišķi 

populārs kļūst Francijā. Jāpiezīmē, ka eksistenciālismam raksturīgie 
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Sākotnēji Buda pievērsās stingrai askēzei, tomēr nerada tajā pilnīgu 

mierinājumu. No tā nākamais garīgais skolotājs secinājis, ka bagātība vai, 

gluži pretēji, pilnīgs materiālo vērtību noliegums nav pamatnoteikums 

cilvēciskai laimei. Ciešanas piemeklē visus, neatkarīgi no labklājības līmeņa. 

Viņa tālākais ceļš saistīts ar meditāciju, kura novedusi pie augstākās 

patiesības: cilvēka augstākais mērķis ir nevis mūžīga dzīvošana, bet gan 

izdzišana jeb pilnīga atbrīvošanās no vēlmju izraisītajām ciešanām. Šo 

stāvokli pieņemts dēvēt par nirvānu. Tālākā Budas darbība saistās ar 

sludināšanu – savu zināšanu nodošanu citiem. 

Budismā pastāv divas tradīcijas: Theravāda un Mahājāna (lielie rati). 

Sastopams arī otrs Theravādas nosaukums – Hīnajāna (mazie rati). Šādi 

Theravādu – senāko budisma mācību – dēvē Mahājānas piekritēji, norādot uz 

sākotnējās tradīcijas ierobežotību: tā paredz, ka nirvānu sasniegt var tikai 

mūki, savukārt Mahājānā tā pieejama arī laicīgiem ļaudīm. 

Theravādas budisms saglabājis sākotnējo budisma mācību, kurā Budu 

uztver kā vienkāršu cilvēku, kurš citiem atklājis ceļu uz apskaidrību. Viņa 

personībā nav nekā pārdabiska, viņš nespēj tieši ietekmēt cilvēku domas un 

rīcību, vien norādīt ceļu, kurš ved pretī apskaidrībai. Katra paša ziņā ir 

izvēlēties – iet šo ceļu vai dzīvot pēc sava prāta. Theravādas kustības centrā 

ir mūks, kura ideāls ir nirvānas sasniegšana. 

Mahājānas budismā Budu pārstāj iedomāties kā vienkāršu cilvēku. Šī 

budisma tradīcija izveido priekšstatu par augstāku dievišķu realitāti, kuras 

iemiesojums ir Gautama Buda. Viņš ir augstāka būtne, kura pieņēmusi 

cilvēcisku veidolu, lai vestu dzīvās būtnes uz atbrīvošanu (Taivans 2003: 

jautājumi īpaši aktuāli bijuši tādu notikumu fonā, kuri rosinājuši pārvērtēt 

vērtības, šaubīties par iepriekšpieņemto – revolūcijas, abi pasaules kari, 

absurdas, ciešanu pilnas norises, kuras mudina uzlūkot cilvēka dzīvi kā 

bezjēdzīgu cīņu pašam ar sevi.  

Gadsimtu mija – 19.gs. beigas un 20.gadsimta sākums iezīmē 

universālu paradigmu maiņu Rietumu cilvēka pasaules redzējumā – norisinās 

pāreja no klasiskā racionālisma ar tam raksturīgo monoloģisko domāšanas 

formu uz neklasisko filosofiju un dialoģiskām domāšanas formām (Kūle, 

Kūlis 1998 : 408.lpp). Klasiskā filosofija pārstāv uzskatu, ka nevar būt 

principiālu atšķirību starp Visuma uzbūvi un cilvēka intelekta organizāciju. 

Cilvēka saprāts, gluži kā visuma norises pakļaujas noteiktai loģikai, racionāli 

izskaidrojamam pirmpamatam. Pasaule tiek izteikta prāta kategorijās. Saprāts 

tiek pielīdzināts dievišķajam intelektam. Klasiskajā filosofijā domātāja 

galvenais uzdevums ir universāla atskaites punkta meklējumi, kas spētu 

nodrošināt visplašākās iespējas izzināt un loģiskā formā izteikt Visuma 

glabātos noslēpumus. 

Klasiskais filosofs jutās atbildīgas par visas sabiedrības likteni (Kūle, 

Kūlis 1998 : 408.lpp). Jauno laiku kultūrai raksturīgi ideālās sabiedrības 

meklējumi, centieni to sakārtot atbilstoši nemainīgi dotai cilvēka dabai, prāta 

likumiem. Filosofs ir šo likumu izzinātājs un tulks. Turklāt viņš uzskatīja 

sevi par tiesīgu domāt pārējo sabiedrības locekļu vārdā. 

Gadsimtu mijā iezīmējas jauna situācija – cilvēks zaudē savas 

esamības galveno balstu – absolūto patiesību. Nīčes vārdi Dievs ir miris! 

simbolizē pasaules transcendentālās jēgas zudumu, tās absurdumu, to, ka 
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184.lpp.). 

Mūsdienās mahājānu dēvē par Ziemeļu budismu, savukārt theravādu 

– par Dienvidu budismu. 

 

cilvēks ir palicis viens.  

 

 
 

II Eksistenciālo problēmu risināšanas metodes un pieejas 
 

Atbildes uz jautājumiem, kas skar pasaules uzbūvi, cilvēka izcelšanos un dzīves būtību, ļaudis meklē dažādos veidos. Viens no veidiem, kā klasificēt 

šos meklējumus: atbilstoši tam, kā pamatojam savus ieskatus. Iespējams izšķirt piecus dažādus pasaules un dzīves uzskatu veidus: prāta atziņās, zinātniskās 

metodes tradīcijā, ticībā, intuīcijā un fenomenoloģiskajā pieejā balstītos (Klīve 1992: 13.lpp.). 

 
BUDISMS EKSISTENCIĀLISMS 

BUDISMU lielā mērā iespējams uzlūkot saistībā ar intuīcijas 

tradīciju. Jāpiezīmē, ka apzīmējums intuīcija šajā gadījumā nozīmē nevis 

nenoteiktu, nepilnīgu nojautu, bet neikdienišķu, mistisku pārdzīvojumu, kurš 

paver cilvēkam ceļu uz patiesās realitātes izpratni. Intuitīvais pasaules 

tvērums nav tas pats, kas ticības pārdzīvojums.  

Pastāv dažādi veidi, kā iegūt un manifestēt zināšanas par pasauli. 

Iespējams izšķirt divus galvenos zināšanu veidus: aprakstošās jeb netiešās un 

intuitīvās jeb tiešās zināšanas (Klīve 1992: 117.lpp.). Pirmā veida zināšanas 

mēs iegūstam ar maņu orgānu starpniecību, bet otrās – nepastarpināti. 

Runājot par aprakstošajām zināšanām, vienmēr iespējams šķirt subjektu (to, 

kurš vēlas zināt) un objektu (pašas zināšanas), tādējādi var sacīt, ka tās 

iegūstam no ārpuses, savukārt intuitīvās zināšanas pieprasa atbrīvoties no 

dalījuma starp zināšanām un zinātāju. Atšķirīgi ir arī abu zināšanu mērķi un 

EKSISTENCIĀLISMS cieši saistīts ar fenomenoloģijas filosofisko 

tradīciju, tāpēc likumsakarīgi, ka arī šajā pasaules uzskatu dalījumā tas pieder 

fenomenoloģiskajai pieejai. Fenomenoloģiskās metodes mērķis ir pārvarēt 

dažādos izskaidrojumu un interpretāciju uzslāņojumus, iespējami tuvu 

piekļūstot cilvēka tiešajam pārdzīvojumam. Nereti cilvēks nesajūt smalko 

robežu starp faktiem un to izskaidrojumiem, sāk izskaidrot izskaidrojumus, 

aizraujas ar interpretācijām u.tml. Šādos apstākļos patiesība no mums aizvien 

attālinās. Vēl viens nozīmīgs šāda sajukuma radītājfaktors ir valoda. 

Pārdzīvojumi un novērojumi ir individuāli, bet valoda galvenokārt sastāv no 

vārdiem ar vispārēju nozīmi (Klīve 1992: 176.lpp.). Jau mirklī, kad sākam 

sevis novēroto un pārdzīvoto ietērpt vārdos, sākas izskaidrošanas process. 

Eksistenciālisti centušies šo situāciju labot, ar ko izskaidrojama izvairīšanās 

slīgt varbūtību un fantāziju aprakstos, teikumu konstrukciju vienkāršība, 
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uzdevumi. Aprakstošās zināšanas saistītas ar jēdzieniem, koncepcijām, t.i., ar 

apkārtējās pasaules priekšmetu un parādību galveno iezīmju kopumu. 

Intuitīvās zināšanas pievēršas tā dēvētajiem dzīves lielajiem jautājumiem. 

Intuitīvais pasaules tvērums raksturīgs indiešu domātājiem un arī budismam. 

Budas ieskati radikāli atšķiras no ikvienas pieejas un pasaules uzskata 

kā austrumu, tā rietumu domāšanā. Dažādu reliģiju un filozofisko virzienu 

pārstāvji vienmēr tiekušies savu dzīves uzskatu veidot ap to, kas ir 

nemainīgs. (Klīve 1992: 135.lpp.). Buda rīkojas gluži pretēji. Budistu ieskatu 

par pasauli un cilvēkiem pamatā ir tā dēvētais apgaismojums – stāvoklis, 

kurš tiek sasniegts tad, kad domāšana ir beigusies un pārvarēta.  

 

aprakstu lakonisms u.tml.  
 

 
 
 
 

III Mācība (doktrīna) jeb teorētiskais aspekts 
 

IDEĀLAIS, DIEVIŠĶAIS 
 

BUDISMS EKSISTENCIĀLISMS 
Starp citām reliģijām budismu izceļ fakts, ka tajā nav personificētas 

augstākās būtnes, kura nosaka cilvēka dzīvi – apdāvina un soda. Saskaņā ar 

ciešanu cēlonības likumu, cilvēks pats nosaka savu esību uz zemes un 

atbilstoši savai rīcībai vai nu piedzīvo pārdzimšanu (un ciešanu turpinājumu) 

vai sasniedz nirvānu un zaudē saskari ar pasauli (vairs nepārdzimst). Lai 

izvairītos no sāpēm un ciešanām, nepieciešama īpaši stingra pašdisciplīna un 

Ateistiskais eksistenciālisms, kuru pārstāv Heidegers un franču 

eksistenciālisti, noraida uzskatu par Dievu kā radītāju – visaugstāko 

amatnieku. Tādējādi nepastāv noteikta, iepriekšiecerēta cilvēka daba un 

būtība. Cilvēks ir vienīgi tāds, par kādu viņš kļūst (Sartrs 1946.). Dzīves 

augstākā vērtība ir brīvība, dzīves saturu mēs veidojam paši. Izšķiršanās būt 

pašam savas dzīves veidotājam nozīmē noraidīt visus brīvības 



6	
	

atteikšanās no pasaulīgām baudām.  

Budisti netic, ka pastāv Dievs ārpus cilvēka apziņas – uzklausītājs, 

palīgs un atpestītājs. Cilvēka apziņai, budistuprāt, piemīt milzīgs spēks 

ieslodzīt sevi pārdzimšanas ritenī vai atpestīt sevi no tā. Tādējādi cilvēka 

galvenais uzdevums nav sekot mistiska dieva norādījumiem, bet gan 

atbrīvoties no sevis paša kaislībām, gūstot iespēju iemantot apskaidrību.  

Uzskats, ka budismā Dieva un augstākas realitātes nav vispār, ir 

virspusīgs. Ja nebūtu citas pasaules, tad nebūtu arī jēgas nodoties meditācijai. 

Patiesībā pārpasaulīgā pieredze ir kaut kas absolūti cits nekā tas, ko cilvēks 

pazīst šajā pasaulē un apraksta ar vārdiem. Buda nenoliedza dievišķo 

realitāti, vien klusēja, kad viņam par to jautāja. Gautama nerunāja par 

dvēseli, Dievu, dievībām un reliģisko dzīvi, par augstāku esamību uzskatot 

cilvēka patstāvīgi sasniegtu stāvokli. Lai to sasniegtu, nav nepieciešams 

dievišķā pieskāriens, šis ceļš pieejams ikvienam. 

Tas, kas budismā aizvieto mācību par Dievu, ir eksistences cēlonības 

likums. Dzīvas būtnes iemiesojas nevis pateicoties Brahmanam (hinduistu 

Absolūtam), bet gan objektīvu cēloņu dēļ. Ja augstāka realitāte pastāv, tad 

mums tā kļūst zināma caur pasaulē valdošo cēlonības likumu. Kad karmas 

likums ir pārvarēts, tiek sasniegta nirvāna jeb atbrīvošana. Tas ir stāvoklis, 

kurš atrodas ārpus mūsu domāšanas, tāpēc ir grūti to precīzi aprakstīt un 

skaidrot. Tomēr pastāv zināmas pazīmes, kas nirvānu raksturo: 

• Nirvāna atklājas ikvienam (dievam vai cilvēkam), kurš aptvēris 

lietu īsto būtību, t.i., to nepastāvību un tukšumu; 

• Nirvāna nav kaut kas atsevišķs vai citādāks nekā pasaule – tā ir 

ierobežojumus. Šī izvēle paredz 3 konsekvences: 

 

• Izvēloties savu brīvību, mēs nevaram pieļaut nevienu kungu, kas 

noteiktu mūsu dzīvi; 

• Cilvēka dzīve ir absurda, bez mērķa, ja ar mērķi domājam kādu 

pārcilvēcisku nolūku (cilvēka dzīves saturs, kā teicis Kamī: atļaut 

absurdam dzīvot); 

• Debesis ir tukšas (Sartrs), un viss ir iespējams (Klīve 1992: 

186.lpp.). 
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pasaules īstā būtība vai saturs, kas mums jāaizsniedz, lai ciešanas 

beigtos (Klīve 1992: 13.lpp.). 

 
CILVĒKS 

 
BUDISMS EKSISTENCIĀLISMS 

Sidhārtas Gautamas mācība paredz, ka cilvēkā, gluži tāpat kā citās 

lietās, nav nekā pastāvīga. Buda noliedz priekšstatu par cilvēka mūžīgo 

dvēseli, kas pārdzimst daudzos ķermeņos. Cilvēks nav viengabalains, bet 

sastāv no vairākām daļām – skandhām. Tās ir: 

1) materiālie elementi (cilvēka ķermenis), 

2) sajūtas, 

3) priekšstati, 

4) gribas akti 

5) apziņa. [Taivans 2003: 187] 

Katra cilvēka individualitāti veido skandhu un to sastāvdaļu (dharmu) 

mijiedarbība. 

Atkarībā no iepriekšējā dzīvē uzkrātās karmas kvalitātes dzīva būtne 

var piedzimt par dievu, cilvēku, dzīvnieku vai dēmonu (interesanti, ka šis ir 

viens no retajiem budisma aspektiem, kurā sastopamies ar jēdzienu dievs). Ja 

iepriekšējā dzīvē cilvēks bijis ļoti tikumīgs un meklējis garīgo pasauli, bet ne 

tik pilnīgi, lai sasniegtu nirvānu, viņš piedzimst par dievu. Dievi dzīvo ilgu 

un laimīgu mūžu, bet tas tik un tā ir pārejošs. Labā karma tiek izsmelta, dieva 

dzīve beidzas un atkal piedzimst cita dzīva būtne, piemēram, cilvēks. Par 

dēmoniem sauc nelaimīgos, kas iepriekšējā dzīvē izdarījuši nāves grēku 

Pievēršoties tam, kā sevi izjūtam un pārdzīvojam, atklājas, ka neesam 

lietas vai priekšmeti citu lietu vidū. Cilvēks sevi pārdzīvo kā esmi vai 

klātbūtni. Apziņa ir tā, kas mūs atšķir no lietām. Cilvēku raksturo spēja 

domāt, izvēlēties, darīt. Brīvība ir neatņemama cilvēku raksturojoša iezīme, 

ko teju visi eksistenciālisti pasvītro kā centrālo lielumu cilvēka būtībā (Klīve 

1992 : 180.lpp.).  

Šī brīvība nosaka vienu no eksistenciālisma pamatprincipiem: cilvēka 

esamība pastāv pirms būtības. Tā kā Dieva nav, nepastāv noteikti pieņēmumi 

un koncepcijas, kas veidotu cilvēku. Tas nozīmē, ka cilvēks vispār eksistē, ir 

sastopams un visur izpauž sevi un tikai pēc tam tiek definēts (Sartrs 1946). 

Šāds pieņēmums paredz cilvēka atbildību, turklāt ne vien par sevi, bet arī par 

apkārtējiem. Izdarot izvēles, cilvēks savai rīcībai piešķir vērtību, jo cilvēks 

nevar izraudzīties slikto. Sartrs raksta: būdams atbildīgs par sevi un visiem, 

es radu tāda cilvēka tēlu, kādu esmu izvēlējies. Un izvēloties sevi, es izvēlos 

cilvēku. Cilvēciskās mijiedarbības nozīmība atklājas vēl vienā aspektā: mēs 

sasniedzam sevi iepretim citiem, un citi mums ir tikpat neapšaubāmi kā mēs 

paši. Tādējādi cilvēks, kurš caur cogito ir sasniedzis pats sevi, atklāj arī 

citus, un viņš tos atklāj kā savas eksistences nosacījumu. Viņš apzinās, ka 

spēj būt, piemēram, garīgs vai nelietīgs, vai greizsirdīgs tikai tad, kad pārējie 
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(piemēram, nogalinājuši savus vecākus), tādējādi izpelnoties sodu ellē. Tāpat 

kā dzīve paradīzē, arī mocības ellē beidzas, kad sliktā karma ir izpirkta.  

Budismā pastāv uzskats, ka vislabāk ir piedzimt par cilvēku, jo tikai 

cilvēks ir spējīgs apzināties nirvānas meklējumu nepieciešamību un meditēt. 

Citas dzīvās būtnes ir pārlieku aizņemtas ar laimi vai ciešanām. [Taivans 

2003 : 188] 

 

viņu par tādu atzīst. Lai es iegūtu jebkādu patiesu atziņu par sevi, man ir 

nepieciešams iziet caur citu uztveri. Tas ir obligāti nepieciešams nosacījums 

manai eksistencei (..) (Sartrs 1946). No iepriekšminētā izriet, ka ar savu 

rīcību un attieksmi pret to cilvēks rada vērtības, ietekmē vispārcilvēciskā tēla 

veidošanos, tāpat arī saņem attieksmi no apkārtējiem. No tā varētu secināt, ka 

cilvēka darbības un īpašības savā būtībā ir neitrālas, remdenas, un, tikai 

sastapušās ar apkārtējo vērtējumu, tās iegūst krāsas.  

Šī atbildība visas cilvēces priekšā dara cilvēku bažīgu un baiļu māktu. 

Tas savukārt rada norobežošanos no realitātes, slīgšanu pašmērķīgos maldos, 

sīkumu iecelšanu prioritāšu statusā. Šīs norises ir sekas saspringtībai, ko rada 

nepārtrauktā atbildības klātesamība. Tāpat šīs bailes var izraisīt cilvēka 

ļaušanos tā dēvētajai sliktajai ticībai (Sartrs): domai, ka pastāv kādi nerakstīti 

likumi vai uzvedības veidi, kuriem godīgam pilsonim būtu jāpieskaņojas.  

Cilvēks dzimst, dzīvo un mirst viens (Klīve 1992 : 184.lpp). Sartrs šo 

pamestību skaidro ar to, ka mums vieniem pašiem jāizvēlas, kādi būsim. 

Savās vēlmēs ir riskanti iesaistīt citus cilvēkus, jo mūsu paļaušanos apdraud 

varbūtēja nodevība, nelabvēlīgas apstākļu sakritības utt.  

 
PASAULE 

 
BUDISMS EKSISTENCIĀLISMS 

Ārējā – tveramā un taustāmā – pasaule budismā netiek uzskatīta par 

lielu vērtību. Realitātes ārējām izpausmēm nav lielas nozīmes cilvēka 

izaugsmē Pasaule ir iluzora, ar viltu tā piešķir šķietamu vērtību materiālām 

lietām, novēršot uzmanību no būtiskākā. Tādējādi materiālā pasaule ir 

Sartrs noteicis divus eksistences veidus, kā viss esošais eksistē 

pasaulē:  

• sevī, kas raksturo objektus, kuriem piemīt pilnīga un nemainīga 

esamība un kuriem nav nekādas attieksmes pret sevi, nedz arī pret 
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cilvēka šķērslis ceļā uz nirvānu.  

Budisms ir noraidošs pret prieku par radīto pasauli. Tas kultivē 

riebumu pret cilvēka miesu, piedāvājot meditācijas par līķa sadalīšanos. Šāda 

veida meditācijas māca nepieķerties savas miesas spēkam un skaistumam. 

Vienlaikus budisms māca saviem piekritējiem priecāties par pasauli, 

nepieķeroties tai. Šādam priekam nevar rasties karmiskās sekas, jo 

pieķeršanās veido karmu. [Taivans 2003: 185] 

Pasaule mums parādās kā organizēta daba (kosmoss) ar vairāk vai 

mazāk pastāvīgām lietām. Šāda pieredze izliekas nenoliedzama: mēs redzam, 

dzirdam un sajūtam. Bet patiesībā pasaule, ieskaitot mūs pašus, nav nekas 

cits, kā pārejošu brīžu (momentu) vai notikumu virkne. Atsevišķi skati seko 

viens otram, un cilvēkam rodas priekšstats par itin kā pastāvīgiem objektiem 

un lietām. Un tomēr: priekšmeti un lietas nav nekas cits kā mūsu 

sakārtojumi, novērojumu virknes, kurām piestiprinām dažādus nosaukumus 

un aprakstus, lai vieglāk ar tiem rīkoties. Ar vārdu un nosaukumu palīdzību 

mēs radām ieskatu, ka pasaulē ir lietas, kuras ir patstāvīgas un nemainīgas. 

Atmetot šos nosaukumus, paliek vien atsevišķu notikumu plūsma. (Klīve 

1992 : 142.lpp.) 

 

ko citu; 

• sev, kas ir cilvēciskās eksistences veids – tas ir plūstošs, ar 

mainīgu struktūru un atvērts nākotnei. Eksistences veidu sev 

raksturo iespējamība un iztēle, kas cilvēcisko eksistenci izdala 

ārpus visiem citiem eksistences veidiem (Rēpers 1997 : 67.lpp.). 

 

Sartrs uzskata, ka pasaulē, kurā nav Dieva, tā vietu būtu jāieņem 

cilvēcei. Diemžēl šī vēlme ir nepiepildāma, jo cilvēku ierobežo kā ķermenis, 

tā arī viņa spējas un ārējie apstākļi.  

Savukārt Heidegers rakstījis, ka apkārtējās pasaules priekšmeti un 

lietas galvenokārt parādās mūsu dzīvē kā instrumenti dažādu darbību 

veikšanai. Tām ir nozīme un saturs tik daudz, mēs tām šādu nozīmi 

piešķiram. Akmens iegūst savu nozīmi mājokļu celtniecībā, kalns kļūst 

nozīmīgs, kad izvēlamies tajā uzkāpt. Visa pasaule ir mēma, pat atbaidoša, ja 

tajā meklējam savas dzīves jēgu un saturu (Klīve 1992 : 184.lpp.). 

 

NĀVE 

BUDISMS EKSISTENCIĀLISMS 

Budismā nāve ir sava veida atskaites punkts, kad noskaidrojas, vai 

cilvēks ir pārvarējis karmas likumu un sasniedzis nirvānu, t.i., vai viņam būs 

jāatgriežas zemes dzīvē vēlreiz. Sasniedzot nirvānu, beidzas ciešanas. 

Dzīve ir vienreizēja, tā nav sagatavošanās kaut kam augstākam, tāpēc 

jādzīvo pilnā mērā šodien. Ar nāvi izbeidzas cilvēka brīvība, tā ir absolūts 

cilvēka dzīves noslēgums. Nāvei nav ne izskaidrojuma, ne jēgas. Kā norāda 
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Jāpiezīmē, ka nirvānu cilvēks var sasniegt jau dzīves laikā, tādējādi praktiski 

mirstot (jeb sajūtot savu pilnīgo tukšumu). Tādā gadījumā laicīgā nāve viņu 

vairs nevar skart. Gautama Buda brīdinājis savus mācekļus nejautāt par to, 

kas notiek miršanas brīdī, jo nāve kā tāda ir nenozīmīga – svarīgi ir vien tas, 

vai cilvēks sasniedzis nirvānu.  

 

Sartrs, nāve savā ziņā vairs nepieder cilvēka dzīvei, jo nāves brīdi mēs vairs 

nejūtam un nezinām. Mūsu apziņa ir izbeigusies. Bailes no nāves rodas 

tāpēc, ka neesam tai sagatavojušies. Īpaši šī gatavības momenta nozīmību 

uzsvēris Heidegers. Nāve baida ar savu noslēpumainību un neizdibināmību, 

tāpēc tā jāuzņem mūsu dzīvē, uzlūkojot kā ikdienišķu parādību (Klīve 1992 : 

187.lpp.). 

 

 
 

 

IV Kults, ētika, sabiedriskās dzīves kārtība – praktiskie aspekti 
 

RITUĀLI 
 

BUDISMS EKSISTENCIĀLISMS 
Sākotnējais budisms neparedzēja nekādas reliģiskās ceremonijas. 

Sidharta Gautama uzskatīja tās par liekām, dēvēja to par bezmērķīgu laika 

tērēšanu. Svarīga ir nevis reliģiozitātes ārējā izpausme, bet gan iekšējais 

meklējumu ceļš – meditācija.  

Mahājānas, jaunākā budisma virziena, pārstāvji šajā ziņā bijuši pārāki 

par theravādiešiem. Tibetā, kur budisms savienojies ar vietējo, rituāliem 

pārsātināto šamanismu, ceremonijas ir sarežģītas un simbolikas pilnas. 

Lielākā daļa rituālu attiecas uz ezoterisko praksi, tie nav domāti plašākam 

cilvēku lokam. Ir arī publiskie svētki, kur iespējams vērot rituālās dejas, kuru 

dalībnieki, uzvilkuši maskas, tēlo tibetiešu budisma dievības. (Taivans 2003: 

189.lpp.) 

- 
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ĒTIKA 

 
BUDISMS EKSISTENCIĀLISMS 

Runājot par budisma ideālu izpausmēm zemes dzīvē, budista ceļš 

vienmēr ir vidusceļš. Vidusceļa sekotājs izvairās no galējībām. Budists 

neaiziet no pasaules, viņš nav eremīts vai askēts. Tajā pašā laikā viņš zina, 

kas ir šī pasaule un kas ir viņa uzdevums. Apzinoties savu nepastāvību, viņš 

gatavs palīdzēt citiem mazināt un pārvarēt ciešanas. No Budas viedokļa ētika 

nav neizpildāma, bet tā prasa noteiktu disciplīnu, uzmanību un modrību 

(atrašanos nomoda stāvoklī).  

Vidusceļa iešana sevī ietver ne vien izvairīšanos no galējībām, bet arī 

pretšķirību izlīdzināšanu, pretstatu pārvarēšanu un tiekšanos pēc vienlīdzības 

iedibināšanas visās cilvēciskajās attiecībās. Budists uzklausa dažādus 

viedokļus, ir iecietīgs pret atšķirīgo, viņš redz labo un tic tā turpināmībai.  

Vidusceļa gājējs pārstāv tā dēvēto budisma reālismu, redzot lietas 

tādas, kādas tās ir, sevišķi tas attiecināms uz ikdienas norisēm. Viņš izvairās 

no pārspīlējumiem. Tajā pašā laikā tiek meklēti ceļi nirvānas sasniegšanai – 

jāatceras, ka tie aizsākas jau ikdienā. Šo ikdienišķību sastopam kā 

tradicionālajā budismā, tā arī, piemēram, Zen budismā, kur visvienkāršākie 

notikumi kalpot par iedvesmu atklāsmei (Klīve 1992 : 146.lpp.). 

 

Fakts, ka brīvība ir mūsu būtība, paredz divas nozīmīgas 

konsekvences – pirmā no tām: mēs paši nosakām, kas ir vērtīgs mūsu dzīvē 

(Klīve 1992 : 182. lpp.). Tā kā nepastāv augstāki spēki, kas noteiktu zināmas 

likumības un priekšrakstus cilvēka uzvedībai, pats cilvēks nosaka, kas ir 

morāls, kas – amorāls. Pats cilvēks ar savu rīcību nosaka, kas ir labs un kas 

ļauns. Teju visi eksistenciālisti skeptiski raudzījušies uz kādām vispārējām, 

absolūtām vērtībām.  

Otra konsekvence ir tā, ka mūsu dzīvei ir tik daudz nozīmes un 

satura, cik paši tai piešķiram. Pats cilvēks nosaka savas dzīves jēgu – nereti 

šie meklējumi turpinās visa mūža garumā un var kalpot gan par piepildījumu, 

gan mocītāju (klātesot pastāvīgai bezjēdzības izjūtai).  

 

IESKATI PAR SABIEDRĪBU 

BUDISMS EKSISTENCIĀLISMS 
Buda visumā nav ne sabiedrības reformators, nedz arī konservatīvo Eksistenciālisms ir vairāk uz indivīdu, nevis sabiedrību vērsta 
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priekšstatu aizstāvis. Viņaprāt, budistam nav nedz jānorobežojas no 

sabiedrības, ne arī jāuzskata sabiedrība par visu problēmu atrisinājumu. Lai 

arī pats atstājis savu valsti, Gautama Buda nenovērsās no pasaules. Buda 

uzskatīja, ka cilvēkam jāprot sadzīvot kā ar sabiedrības pārmaiņām, tā arī ar 

ilgstošu stabilitāti. Lietas un norises jāpieņem tādas, kādas tās ir. 

Nepieciešams izvairīties no sabiedrības (valsts iekārtām), kas veicina 

sāncensību, naidu, kāri pēc varas. Sabiedrībai un valstij jāmēģina novērst 

bailes un nedrošību. Sabiedrības augšanu Buda redz sadarbībā, draudzībā, 

tolerancē.  

Par sava darba turpinātājiem Buda redzēja mūkus, kas apvienosies 

sanghā – biedrībā, organizācijā vai draudzē. Buda nav bijis sevišķi 

ieinteresēts šo iestādījumu likumu izveidē, tāpēc tie radušies vēlāk. Buda 

uzsvēris draudzības, sadarbības un kopības nozīmību, iesakot veidot pašiem 

savus likumus un noteikumus: Esiet paši sev gaismas avoti!  

Iepriekšrakstītais nebūt nenozīmē, ka Buda būtu vēlējies, lai 

sabiedrībā valda visatļautība. Sabiedriskajai dzīvei ir sava struktūra jeb 

dhamma, kas nozīmē pienākumus, likumus, ieražas. Dhamma kļuva par 

Budas mācību, kas sākotnēji ietvēra sevī ieskatus par dzīves jautājumiem. 

Galvenais Gautamas princips: ja gribam nopietni novērst ciešanas, vilšanos 

un ļaunumu, izbeigsim vēlēties to, kas nav un nebūs sasniedzams. Dhamma 

ir vēl viena vidusceļa izpausme.  

Lai arī pats Gautama Buda izvēlējās mūka dzīvi, nabadzību un 

zināma veida norobežošanos no pasaulīgajām norisēm, viņš neuzskatīja, ka 

visiem jākļūst par mūkiem un jāatsakās no laicīgās dzīves. Es uzteicu pareizo 

filozofiska pieeja. Tā izriet no indivīda redzes viedokļa. Eksistenciālismu 

interesē es un tas, kā šis es dzīvo. Nereti eksistenciālisma darbos cilvēks tiek 

pretnostatīts pasaulei, sabiedrībai, institūcijām un noteiktiem domāšanas 

veidiem (Rēpers 1997 : 59.lpp.). 

Un tomēr: savā pasaulē mēs atrodam arī citus cilvēkus (Klīve 1992 : 

184.lpp.) No vienas puses, redzam to, ka tie nav līdzīgi lietām. Sartrs vienā 

no saviem zināmākajiem sacerējumiem Nelabums aprakstījis, kā apkārtējie 

mūs biedē, satrauc, rada neērtības sajūtu. Cilvēki ielaužas mūsu dzīvē un grib 

to pārvaldīt, dominēt, noteikt, kas mēs esam un kādiem mums vajadzētu būt. 

Šajā ziņā mēs citus pārdzīvojam kā savus pretiniekus, pat ienaidniekus. Mēs 

vēlamies pakļaut viņus sev, tāpat kā viņi mūs, tādējādi veidojas sadursme un 

konflikts. Savā pamatā citi cilvēki mums paliek noslēpums. Viņu iekšējā 

pasaule ir mums neredzama un neizprotama. Pat tie, kurus saucam par 

draugiem un mīļotajiem, nereti mūs pārprot, nepieņem, pārsteidz mūs ar 

nepatīkamu rīcību (Klīve 1992: 144.lpp.). 

To, ka nav iespējams pilnībā paļauties uz apkārtējiem, savā esejā 

Eksistenciālisms ir humānisms apliecina Sartrs: Man jāaprobežojas ar to, ko 

redzu. Es neesmu drošs, ka cīņubiedri pēc manas nāves atsāks manu darbu, 

lai to maksimāli pilnveidotu, jo šie cilvēki ir brīvi un rīt viņi brīvi noteiks, 

kādam jābūt cilvēkam (Sartrs 1946). Šī cilvēka uzskatu un rīcības 

nepastāvība kalpo par iemeslu tam, ka Sartrs iesaka rīkoties, nelolojot 

cerības. 
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izturēšanos starp visiem; ar pareizo izturēšanos abi (mūki un tie, kas nav 

mūki) var sasniegt mērķi, teikts Budas Dialogos (Klīve 1992: 148.lpp.). 

Jāpiezīmē, ka budisti neiestājas arī pret zinātnisko darbību un 

atklājumiem. Ir daudz izcilu zinātnieku – budistu. Jāpastāv skaidrībai par to, 

ar ko zinātne nodarbojas. Zinātne meklē sakarības starp novērojumiem. Tas, 

kas ir šo parādību (novērojumu pamatā), nav izšķiroši no zinātnieka viedokļa 

tik ilgi, kamēr sakarības ir atrodamas. Lietu būtība ir viena lieta, bet norišu 

sakarība – kas cits (Klīve 1992: 144.lpp.). 
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V Māksla, simboli, kanoni, svētie raksti 
BUDISMS 

SIMBOLI 

Budisma rituālā simbolika ir diezgan plaša. Vispārpieņemtais simbols ir ziedi, kas atgādina šo dzīvi – skaisto, tomēr pārejošo. Sveču un eļļas lampiņu 

gaisma simbolizē apgaismību, prāta skaidrību. Vīraka smarža rosina atraisīties no šīs dzīves aktivitātēm. Tibetiešu budismā ir savi rituālie priekšmeti. Starp 

tiem īpaši nozīmīgi: stilizēts zizlis vadžra un zvans ghanta, līdzcietības un gudrības simboli. 

 
BUDISMA TEKSTI 

Tāpat kā citi Indijas reliģijas skolotāji, Buda pats nerakstīja. Mutvārdos lietotos budisma tekstus pirmoreiz pierakstīja Šrilankā ap 29.gadu pirms 

mūsu ēras. Tie rakstīti mākslīgi radītā pali valodā, kura budismā pilda līdzīgu lomu kā latīņu valoda katolicismā. Reliģisko tekstu pamatkorpuss – pali 

kanons. Šis tekstu apkopojums pazīstams arī ar nosaukumu Tripitaka, kas tulkojumā nozīmē trīs grozi. Tripitakā ietilpst 3 daļas: Sutapitaka (Sūtru grozs), 

kurā apkopotas sūtras un Gautamas runas, Vinajapitaka (Disciplīnas grozs), kurā atrodami dažādi likumi un noteikumi un Abhidhammapitaka (Augstākās 

tikumības grozs), kas sastāv no rakstiem par dažādiem jautājumiem, arī par pazīstamo darbu Dhammapada (pati Dhammapada ir pirmā groza sastāvdaļa) 

(Klīve 1995 : 142.lpp.). 

 
BUDISMA CELTNES, SVĒTVIETAS 

Šķiet, pašas senākās budistu svētvietas bijušas stūpas – sakrālas celtnes, kas bieži vien atrodas nelielos, mākslīgi uzbērtos uzkalnos, kur apglabāti 

Budas mācekļu pīšļi (relikvijas). Pirmais solis budistu kulta attīstībā bijis šo relikviju uzkalnu apmeklējums. Tā kā budisti saglabāja indiešu paražu savus 

mirušos sadedzināt, tad pārpalikušos pelnus (nesadegušos kaulus, zobus utt.) apglabāja stūpās. Līdzīgas celtnes bija pagodas: salīdzinoši miniatūri torņi ar 

daudzpakāpju jumtiem. Stūpu apmeklēšana nozīmē godbijības parādīšanu, nevis pielūgšanu. Tas pats attiecas uz citām senākajām budistu svētvietām. 

Klosteri sākotnēji bijuši ļoti vienkārši (mūku celles ap centrālo pagalmu), to tuvumā – stūpas un pagodas. Attīstoties mahājānas budismam, uzplauka 

tempļu būvniecība. [Klīve 1995 : 150] 
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EKSISTENCIĀLISMS UN MĀKSLA 

Ņemot vērā liela daļa spilgtāko eksistenciālisma uzskatu paudēju bija literāti (daži no viņiem, piemēram, Kamī, pat neatzina sevi par filosofiem), 

vairums viņu rakstu dēvējami par mākslasdarbiem. Eksistenciālisma iezīmes rodamas jau tādu izcilu rakstnieku – neeksistenciālistu darbos kā Dostojevskis 

(nāves, atbildības tēma), Rilke, protams, Nīčes paustajā (vērtību pārvērtēšana, atziņa, ka Dieva nav). Pie pašu eksistenciālistu zīmīgākajiem sacērējumiem 

var minēt Kamī Mītu par Sīsifu, Svešinieku, Mēri, Sartra Nelabumu.  

Nelabums dienasgrāmatas formā apraksta galvenā varoņa Antuāna Rokantēna gaitas viena mēneša ietvaros Francijas mazpilsētā Buvilā. Tur viņš vāc 

materiālus darbam par kādu dēkaini, paralēli cīnoties ar augošu netīksmi pret paša eksistenci un apkārtējo pasauli. Rokantēns lielā mērā norobežojas no 

apkārtējās pasaules - viņa mazskaitlīgajiem paziņām pieder viesnīcas saimniece – Rokantēna mīļākā un autodidakts, kurš aizvada savas dienas bibliotēkā, 

alfabēta kārtībā lasīdams visas tur atrodamās grāmatas. Iespējams, tieši tāpēc jo zīmīgas veidojas viņa attiecības ar priekšmetiem:  Bikšturi uz zilā krekla ir 

tikko saredzami, gluži izbalējuši, paslēpušies zilumā, bet tā ir viltus pazemība: īstenībā tie neļauj sevi aizmirst, kaitina mani ar aunisku ietiepību, it kā, 

uzsākuši pārvērsties par violetiem, būtu ceļā apstājušies, neatsakoties no sava nodoma ( Sartrs 2006 : 27.lpp.). Romānu caurvij priekšmetu personifikācijas, 

kas paspilgtina apkārtējās pasaules naidīgumu: statiskas lietas ir atdzīvojušās, lai kaitinātu Rokantēnu. Tāpat negatīvās krāsās iezīmējas Rokantēna attieksme 

pret visu dzīvo: (..) suņus, cilvēkus, visus mīkstos blāķus, kas kustas paši, es nupat jau redzēju pietiekami ( Sartrs 2006 : 27.lpp.) 

Galvenais varonis spiests sadzīvot ar esamības absurda izjūtu, vārdu nesavienojamību ar dzīvi, nevēlēšanos ļauties meliem un viltus ilūzijām. Ik pa 

laikam uzvirmo potenciālās izejas no šāda stāvokļa: iespēja kļūt kā visiem, mīlestība, vispārcilvēcisko vērtību sniegtais mierinājums. Tomēr atkal un atkal 

Rokantēns savās izjūtās (un citos) pieviļas. Grāmatas noslēgumā viņš pārstāj cīnīties, pieņem Nelabumu un pieķeras idejai sarakstīt grāmatu. Tajā viņš vēlas 

ietvert neeksistējošā klātbūtni. Šajā darbā viņš saredz iespēju atcerēties savu dzīvi bez riebuma.  

Albēra Kamī Svešinieks ir miniatūrs romāns, kurā autors, manuprāt, spējis koncentrētā formā meistarīgi ietvert vairākas nozīmīgas eksistenciālisma 

pamatatziņas: 

• Cilvēka pārliecību par kādu patiesību atbalsta un apdraud apkārtējo viedoklis: šī iezīme spilgti izpaužas tiesneša un galvenā varoņa Merso 

sarunā. Tiesnesis aicina Merso pievērsties Dievam, nožēlot grēkus, meklēt glābiņu ticībā. Kad Merso atbild, ka augstākiem spēkiem netic, 

tiesnesis sašutumā izsaucas: Vai tiešām jūs gribat, lai manai dzīvei nebūtu jēgas? (Kamī 1989 : 45.lpp.)  

• Cilvēka dzīve nereti norit atsvešinātībā no paša dzīvotāja. Šī iezīme spilgtu izpausmi rod tiesas sēdes aprakstā: Mans liktenis kārtojās, 
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neņemot vērā manas domas. Laiku pa laikam man uznāca vēlēšanās visus šos runātājus pārtraukt un pajautāt: „Kurš tad te galu galā ir 

apsūdzētais? Apsūdzētais taču ir svarīga persona. Un Man šis tas ir sakāms.” (Kamī 1989 : 63.lpp.) Šī tiesas sēde ir kā miniatūrs cilvēka dzīves 

modelis, kurā redzams, kas notiek, ja savu likteni ļauj izlemt citiem (konkrētajā gadījumā tā, protams, nav varoņa brīva izvēle).  

• Cilvēka iekšējā būtība nav izdibināma no malas. Ir grūti un reizēm pat neiespējami cilvēku skaidrot vien pēc viņa ārējās rīcības. To pierāda 

tiesas sēdes norise, prokurora skaļie secinājumi, kuri sakņojās tādos faktos kā apsūdzētā neraudāšana mātes bērēs. Cenšoties cilvēka psiholoģisko 

portretu salikt kā puzli, par izejmateriālu ņemot atsevišķus notikumus, kopaina bieži vien veidojas kļūdaina. Tikai cilvēka iekšējo sajūtu 

atspoguļojums, viņa paša viedoklis spēj padarīt kopainu ticamu.  

 
 
 

Secinājumi. Kopīgais budismā un eksistenciālismā 
 

1) Pasaules nepastāvība: budismā pasaule, tāpat kā viss pārējais, nav nekas cits kā pārejošu notikumu virkne. Eksistenciālisma pasaules 

nepastāvību nosaka cilvēka (kā pasaules radītāja) domu gaitas un izjūtu pastāvīgā mainība; 

2) Dieva kā personificētas būtnes neesamība. Kā budismā, tā arī eksistenciālismā savu dzīvi (un budismā arī tās turpinājumu: atkārtotu 

pārdzimšanu vai nirvānu) ar savu rīcību nosaka cilvēks pats; 

3) Abi domāšanas virzieni paredz cilvēka iekšējās dzīves nozīmību: budismā svarīga ir cilvēka garīgā izaugsme, atklāsme par pasaulīgo norišu 

nenozīmību, bet eksistenciālismā – cilvēka apziņas dzīve.  

4) Brīvības aspekts: Gautama Buda nav uzspiedis saviem mācekļiem stingrus likumus, aicinājis katram pašam būt sava ceļa veidotājam (kaut 

ievērojot budisma pamatprincipus), savukārt eksistenciālismā brīvība ir cilvēka dzīves pamatvērtība; 

5) Laicīgo kaislību nenozīmība: budismā cilvēka laicīgā dzīve ir vien fons, mācību telpa, bet eksistenciālismā – īslaicīgs mierinājums, bēgot no 

savas patiesās būtības, atbildības un dzīves bezjēdzības.  
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