


Turinys

w w w w w

Įvadas    8

Pirmas skyrius

ApmąsTymAi    13

Antras skyrius

pAžinTis su mokslu    21

Trečias skyrius

TušTumA, reliATyvumo TeorijA  

ir kvAnTinė fizikA    47

Ketvirtas skyrius

DiDysis sprogimAs ir begAlinė  

buDisTų visATA    77



Penktas skyrius

evoliucijA, kArmA ir  

jAučiAnčių būTybių pAsAulis   99

Šeštas skyrius

sąmonės klAusimAs   121

Septintas skyrius

sąmonės mokslo link   141

Aštuntas skyrius

sąmonės spekTrAs   163

Devintas skyrius

eTikA ir nAujoji geneTikA   183

Pabaiga

mokslAs, DvAsingumAs ir žmonijA   201



Vienas iš labiausiai įkvepiančių mokslo dalykų yra tai, kad nauji 
atradimai keičia mūsų pasaulio suvokimą. Fizika vis dar bando 
priprasti prie naujos paradigmos, atsiradusios XX a. pradžioje 
kartu su reliatyvumo teorija ir kvantine mechanika. Mokslininkai, 
kaip ir filosofai, nuolat turi taikytis su vienas kitam prieštarau-
jančiais tikrovės modeliais – mechaninio ir nuspėjamo pasaulio 
sampratą siūlančiu Niutono modeliu ir reliatyvumo teorija bei 
kvantine mechanika, atskleidžiančiomis, kad viskas labiau chao-
tiška. Antrojo modelio prasmė, tiesą sakant, mums vis dar nėra 
iki galo aiški.

Mano paties pasaulėžiūra grįsta budizmo, kilusio iš intelek-
tualinio senovės Indijos pasaulio matymo būdo, filosofija ir mo-
kymu. Su Indijos filosofija teko susipažinti ankstyvoje vaikystėje. 
Tuo metu turėjau du mokytojus: Tibeto regentą Tadraką Rinpočę 
ir Lingą Rinpočę. Tadrakas Rinpočė buvo senyvo amžiaus, didžiai 
gerbiamas ir labai griežtas vyras, Lingas Rinpočė – daug jaunes-
nis, visuomet malonus, ramaus būdo ir didžiai išsilavinęs, bet 
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nemėgstantis daugžodžiauti (bent jau mano vaikystės metais). 
Pamenu, kad jų akivaizdoje mane visuomet apimdavo siaubas. 
Taip pat man buvo priskirti keli padėjėjai, mokę diskutuoti fi-
losofiniais klausimais: tarp jų Tridžangas Rinpočė bei garsus 
Mongolijos mokslininkas ir vienuolis Ngodrupas Tsoknji. Mirus 
Tadrakui Rinpočei, Lingas Rinpočė tapo vyriausiuoju mano mo-
kytoju, Tridžangas Rinpočė – jaunesniuoju.

Šie du vyrai mokė mane visą tą laiką, kol įgijau privalomą išsi-
lavinimą, be to, iš abiejų nuolat gaudavau žinių iš gausaus Tibeto 
budizmo palikimo. Abu mokytojai artimai draugavo, nors buvo 
visiškai skirtingų charakterių. Lingas Rinpočė, kresnas vyras iš 
tolo šviečiančia plike, juokdavosi taip nuoširdžiai, kad kretėdavo 
visas stambus jo kūnas. Prie tokio sudėjimo visai nederėjo siau-
rutės jo akytės. Tridžangas Rinpočė, priešingai, buvo lieknas ir 
aukštas, ypatingai grakštus ir elegantiškas, tik pernelyg smaila 
kaip tibetiečiui nosimi. Jis išsiskyrė maloniu būdu ir itin sodriu 
balsu, kuris tapdavo ypač melodingas ringuojant maldas. Lingas 
Rinpočė buvo įžvalgus filosofas ir nepralenkiamas debatų daly-
vis, pasižymėjo aštriu loginiu mąstymu ir fenomenalia atmintimi. 
Tridžangas Rinpočė garsėjo kaip vienas ryškiausių to meto poetų 
ir puikus meno bei literatūros žinovas. Manau, kad pagal mano 
temperamentą ir įgimtus talentus Lingas Rinpočė man buvo ar-
timesnis už kitus mokytojus ir, ko gero, iš visų jų man padarė di-
džiausią įtaką.

Kai pradėjau mokytis įvairiausių iš senovės Indijos mokyklų 
perimtų dogmų, negalėjau jų įvertinti remdamasis asmenine pa-
tirtimi. Pavyzdžiui, samkhjos priežastingumo teorija sako, kad 
bet kokia pasekmė yra priežasties apraiška, vaišešikos visuoti-
numo filosofijos srovė skelbia, kad iš bet kokios vienos grupės 
objektų daugumos nustatomas idealus apibendrinimas ir kad 
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jis nepriklauso nuo atskirų tos grupės objektų savybių. Teistinių 
Indijos mokyklų argumentai įrodinėjo Kūrėjo buvimą, o budizmo 
teiginiai tam prieštaravo. Negana to, turėjau išmokti sudėtingus 
įvairių budizmo mokyklų dogmų skirtumus. Jie buvo pernelyg 
nesuprantami, kad sudomintų tokį vos į paauglystę įžengusį ber-
niuką kaip aš, kuriam labiau rūpėjo, kaip išardyti ir vėl surinkti 
laikrodžius ar automobilius ar spoksoti į Antrojo pasaulinio karo 
nuotraukas knygose ir „Life“ žurnaluose. Tiesą sakant, kiekvieną 
kartą, kada Babu Taši išardydavo ir imdavo valyti generatorių, aš, 
kur buvęs kur nebuvęs, jau stovėdavau šalia. Man taip patiko jam 
padėti, kad pamiršdavau visus mokslus, net pavalgyti. Kai mano 
padėjėjai bandydavo padėti prisiminti išmoktą pamoką, mano 
galva būdavo tuščia, nes mintimis vis grįždavau prie generato-
riaus ir daugybės jo dalių.

Tačiau viskas pasikeitė, kada man sukako šešiolika. Įvykiai 
ėmė suktis didžiuliu greičiu. Kai 1950 m. vasarą Kinijos armija 
pasiekė Tibeto pasienį, regentas Tadrakas Rinpočė pareiškė, jog 
atėjo metas man perimti visą šalies pasaulietinį valdymą. Galbūt 
tai, kad taip staiga rūsčioje gresiančios krizės akivaizdoje prara-
dau jaunystę, privertė mane suprasti tikrąją išsilavinimo vertę. 
Šiaip ar taip, nuo šešiolikos metų į budizmo filosofijos, psicholo-
gijos ir dvasingumo studijas ėmiau žiūrėti visiškai kitaip: ne tik 
visa širdimi pasinėriau į mokslus, bet ėmiau įvairiais atžvilgiais, 
remdamasis savo paties gyvenimo ir išorinio pasaulio įvykių su-
vokimu, vertinti tai, ko mokiausi.

Tuo metu vis labiau gilinausi į studijas, pasinėriau į apmąsty-
mus ir meditacinę budizmo filosofijos ir praktikos kontempliaciją, 
o Tibeto derybos su šalyje esančia kinų armija siekiant abipusiai 
naudingo politinio susitarimo darėsi vis sudėtingesnės. Galiausiai 
baigiau savo formalaus išsilavinimo kursą ir šventame Lhasos 
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mieste stojau prieš keletą tūkstančių vienuolių laikyti egzamino 
gešės laipsniui gauti – šis įvykis tapo mano formalių akademinių 
studijų kulminacija ir iki šiol išlieka viena iš didžių mano gyveni-
mo akimirkų. Tačiau netrukus dėl krizės Centriniame Tibete bu-
vau priverstas bėgti iš gimtinės į Indiją ir susitaikyti su pilietybės 
neturinčio pabėgėlio gyvenimu. Toks mano teisinis statusas yra 
iki šiol. Tačiau praradęs savo šalies pilietybę, atradau ją daug pla-
tesne prasme ir dabar galiu visiškai nuoširdžiai pareikšti, jog esu 
pasaulio pilietis.

Viena iš svarbiausių filosofinių budizmo įžvalgų gimsta iš vadi-
namosios tuštumos teorijos. Jos esmė – neginčijamai pripažinti, 
kad tarp to, kaip suvokiame pasaulį ir kartu savo pačių egzisten-
ciją jame, ir to, kaip tas pasaulis iš tikrųjų sudarytas, yra didžiulis 
skirtumas. Savo kasdienėje būtyje mes esame linkę žvelgti į pa-
saulį ir save pačius taip, lyg ir viena, ir kita priklausytų uždarai, 
aiškiai apibrėžiamai, atskirai ir tvariai tikrovei. Pavyzdžiui, jei 
susimąstytume apie tai, kaip suvokiame savo individualybę, pa-
stebėtume, jog vėl esame linkę tikėti esant tam tikrą mūsų esybės 
branduolį, kuris apibūdina mūsų individualumą ir tapatumą kaip 
atskirą ego, nepriklausomą nuo fizinių ir mentalinių elementų, 
sudarančių mūsų būtį. Tuštumos filosofija atskleidžia, kad tai ir 
yra esminė klaida, iš to kyla mūsų prisirišimas ir daugybė išanks-
tinių nuostatų.

Pagal tuštumos teoriją bet koks tikėjimas objektyvia tikrove, 
paremta uždaros ir nepriklausomos egzistencijos prielaida, yra 
nepagrįstas. Visi daiktai ir įvykiai, nesvarbu, ar jie materialūs, ar 
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egzistuoja mentaliniame lygmenyje, net tokios abstrakčios są-
vokos kaip laikas, neturi objektyvios, nepriklausomos būties. Iš 
prielaidos, kad yra tokia nepriklausoma ir išskirtinai vidinė eg-
zistencija, išplaukia, jog daiktai ir įvykiai turi kažkaip savyje užsi-
baigti, t. y. jie turi būti visiškai uždari. Tai reiškia, jog niekas neturi 
galimybės sąveikauti su kitais reiškiniais ir negali turėti jiems jo-
kios įtakos. Tačiau mes žinome, kad yra priežastis ir pasekmė – 
pasukus automobilio raktelį užsidega degimo žvakė, variklis ima 
suktis ir naudoti degalus. Visiškai uždarų, atskirai egzistuojančių 
reiškinių pasaulyje tokie įvykiai niekada negalėtų nutikti. Aš nie-
ko negalėčiau parašyti ant popieriaus, o jūs nematytumėte žodžių 
šiame puslapyje. Vadinasi, kol sąveikaujame ir keičiame vienas 
kitą, turime pripažinti, jog nesame nepriklausomi – nors galbūt 
jaučiamės ar intuityviai suvokiame, kad esame.

Teiginys apie vidinę, nepriklausomą egzistenciją iš esmės yra 
nesuderinamas su priežastingumu todėl, kad priežastingumas 
reiškia atsitiktinumą ir priklausomus ryšius, tuo metu bet kas, 
kas išgyvena nepriklausomą būtį, turėtų būti nekintamas ir užda-
ras. Viskas susideda iš priklausomybės ryšiais susietų įvykių, iš 
nepertraukiamai tarpusavyje sąveikaujančių reiškinių be jokios 
pastovios, nekintamos esmės, ir tie reiškiniai nuolat keičia vie-
nas kitą. Daiktai ir įvykiai yra tušti, nes jie nesąlygojami jokios 
nekintamos esmės, jokios uždaros tikrovės ar išskirtinės būties, 
suteikiančios absoliučią nepriklausomybę. Ši esminė tiesa, nusa-
kanti, koks iš tikrųjų yra pasaulis, budizmo tekstuose vadinama 
tuštuma, sanskrite – šūnjata.

Mums būdingas paprastas, sveiku protu pagrįstas, net naivus 
požiūris į pasaulį, todėl žvelgiame į daiktus ir įvykius taip, lyg jie 
priklausytų tvariai, arba nekintamai, uždarai tikrovei. Esame lin-
kę tikėti, kad pasaulis susideda iš daiktų ir įvykių, egzistuojančių 
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savo pačių atskiroje, nepriklausomoje tikrovėje, ir kad šie daiktai, 
kuriems būdinga atskira tapatybė bei kurie yra nepriklausomi, vis 
tik veikia vienas kitą. Tikime, kad iš visiškai nepriklausomų sėklų, 
pasėtų nepriklausomame lauke, per laiką, egzistuojantį kitoje – 
savo – uždaroje tikrovėje, gali išaugti nepriklausomas derlius. 
Kiekvienas šio priežastinių ryšių tinklo narys – sėkla, laikas, vieta 
ir rezultatas, arba derlius, – mūsų manymu, turi tvirtą ontologinį 
statusą. Toks pasaulio – kaip sudaryto iš vientisų, atskirų objektų 
ir tik jiems būdingų ypatybių – suvokimas vėliau sustiprinamas 
per mūsų kalbą: kai reikšdami mintis per veiksnius ir tarinius, 
atitinkamai parenkame daiktavardžius ir būdvardžius bei veiks-
mažodžius. Tačiau viskas susideda iš dalių – žmogus yra kartu 
kūnas ir protas. Negana to, pati daiktų tapatybė susideda iš dau-
gybės veiksnių: vardų, kuriais juos pavadiname, jų funkcijų ir to, 
kaip juos suvokiame.

Nors tuštumos teorija grįsta senovės kanoninių tekstų, sie-
jamų su pačiu Buda, interpretacija, pirmą kartą ją sistemingai 
išdėstė didysis budizmo filosofas Nagardžuna (II–III a.). Apie jo 
asmeninį gyvenimą žinoma mažai, tik kad kilęs iš Pietų Indijos ir 
buvo antras pagal svarbą (po paties Budos) budizmo skleidėjas 
Indijoje. Istorikai priskiria jam mahajanos budizmo madhjamikos, 
arba vidurio kelio, mokyklos įkūrėjo nuopelnus, ši mokykla tibe-
tiečiams iki šiol tebėra svarbiausia. Įtakingiausias Nagardžunos 
filosofinis veikalas „Esminės eilės apie vidurio kelią“ ir dabar nuo-
lat studijuojamas, eilių mokomasi atmintinai, Tibeto vienuolynų 
universitetuose dėl jo teiginių vyksta debatai.

Daug laiko praleidau gilindamasis į šiame veikale iškeltus 
klausimus, ne kartą ir pats svarsčiau juos debatuose su savo mo-
kytojais ir bendramoksliais. XX a. septintajame dešimtmetyje, tai 
buvo pirmieji mano tremties Indijoje metai, turėjau laiko iš šir-
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dies ir labai asmeniškai įsigilinti į tuštumos filosofiją. Kitaip nei 
dabar, tuomet mano gyvenimas buvo palyginti ramus, teturėjau 
vos kelias oficialias pareigas ir dar nebuvau pradėjęs keliauti po 
pasaulį, o dabar kelionės užima didžiąją mano laiko dalį. Per šį 
nuostabų dešimtmetį praleidau daug nuostabių valandų su savo 
mokytojais – abu jie buvo tikri filosofijos ir meditacinės tuštumos 
praktikos žinovai.

Tuo metu taip pat mokiausi pas kuklų, nors be galo apdovano-
tą mokytoją tibetietį Njimą Gjaltseną, dažnai vadinamą maloniniu 
vardu – Genas Njima. Pliktelėjęs, nosį pasibalnojęs dideliais aki-
niais apskritais tamsintais stiklais, jis buvo vienas tų retų asmeny-
bių, kurios geba perteikti sudėtingas filosofines mintis paprastais 
žodžiais. Jo dešinys vokas nuolat nevalingai trūkčiodavo, tuomet 
atrodydavo, kad jis merkia akį. Jo gebėjimas sutelkti dėmesį, ypač 
kada reikėdavo išlaikyti galvoje begalinę virtinę minčių ir sekant 
ja prieiti reikiamą išvadą, buvo stulbinantis, dar daugiau – legen-
dinis. Pasiekęs tokią būseną, jis galėjo visiškai nereaguoti į tai, 
kas vyksta aplink. Jis puikiai išmanė tuštumos filosofiją, todėl 
kiekviena su Njima Gjaltsenu praleista valanda man tapo be galo 
naudinga.

Vienas iš nepaprasčiausių ir stebinančių šiuolaikinės fizikos da-
lykų yra tai, kaip smarkiai mikroskopinis kvantinės mechani-
kos pasaulis gali pakeisti mūsų sveiku protu paremtą suvokimą. 
Faktas, kad šviesa gali būti matoma kaip dalelė arba kaip banga; 
neapibrėžtumo principas, teigiantis, jog mes vienu ir tuo pačiu 
metu niekada negalime žinoti, ką veikia elektronas (t. y. jo judesio 
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kiekio) ir kur jis yra (t. y. jo padėties erdvėje); taip pat kvanti-
nė superpozicija – visa tai įteigia mintį, kad galimas visiškai ki-
toks pasaulio suvokimo būdas nei tas, kurį siūlo klasikinė fizika, 
kur visi objektai paklūsta aiškiems ir nuspėjamiems dėsniams. 
Pavyzdžiui, gerai žinomas Šrėdingerio katės bandymas: į dėžę, 
kurioje yra radioaktyviosios medžiagos, įleidžiama katė. Žinoma, 
kad yra 50 % tikimybė, jog radioaktyvioji medžiaga suskils. Jei 
taip nutiktų, į dėžę būtų įleista nuodingųjų dujų ir katė nugaištų. 
Taigi, kol neatversime dėžės ir į ją nežvilgtelėsime, turime pripa-
žinti, jog katė kartu yra ir gyva, ir negyva, taip tam tikra prasme 
paneigiamas prieštaravimo dėsnis.

Nagardžunos filosofija paremto mahajanos budizmo požiū-
riu šiuolaikinės fizikos teorijos atitinka tuštumos sampratą. Jei 
kvantiniame lygmenyje materija pasirodo esanti ne tokia vientisa 
ir apibrėžiama, kokia atrodė, tuomet, bent jau mano nuomone, 
mokslas labai priartėja prie kontempliatyvių budizmo įžvalgų apie 
tuštumą ir tarpusavio priklausomybę. Kartą Naujajame Delyje 
vykusioje konferencijoje teko klausytis Radžos Ramanano, fiziko, 
kurį kolegos vadino Indijos Sacharovu: jis sugretino Nagardžunos 
tuštumos filosofiją su kvantine mechanika. Po tiek metų diskusi-
jų su daugybe savo draugų mokslininkų esu visiškai tikras, jog 
didieji fizikos atradimai prasidėjo jau tada, kai Kopernikas iškėlė 
mintį, jog tikrovė ne tokia, kokia mums atrodo. Jei imamasi rimtai 
tyrinėti pasaulį – tebūnie tai mokslinis metodas ar eksperimentas 
arba budistinė tuštumos logika ar kontempliatyvus meditatyvios 
analizės metodas – atrandama, jog viskas yra daug sudėtingiau, 
nei priimta manyti remiantis visuotiniu požiūriu apie pasaulį, o 
kartais ir visiškai paneigia šį požiūrį.

Nenuostabu, jog kyla klausimas: kodėl, be to, kad iškreipiama 
tikrovė, yra blogai tikėti nepriklausoma, uždara daiktų egzisten-
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cija? Anot Nagardžunos, toks tikėjimas gali turėti rimtų padari-
nių, nes kaip tik tikėjimas uždara bei nepriklausoma egzistencija 
ir yra nuolatinio klaidingo mūsų santykio su pasauliu ir mums 
artimomis jaučiančiomis būtybėmis priežastis. Priskirdami vie-
niems objektams ir įvykiams neva patrauklias savybes, mes klai-
dingai prie jų prisirišame, tuo metu kitiems reiškiame antipatiją, 
nes jiems taip pat klaidingai priskiriame atstumiančias savybes. 
Kitaip tariant, Nagardžuna teigia, jog atkaklus nuomonės apie 
nepriklausomą daiktų egzistenciją laikymasis galiausiai bai-
giasi dvasine negalia, kuri savo ruožtu sukelia nepertraukiamą 
destruktyvių veiksmų, reakcijų ir kančių grandinę. Taigi pagal 
Nagardžuną tuštumos teorija nėra vien konceptualaus pasaulio 
suvokimo klausimas, ji turi gilią psichologinę ir etinę potekstę.

Kartą savo draugo fiziko Deivido Bomo paklausiau: kodėl 
šiuolaikinio mokslo požiūriu yra blogai tikėti nepriklausoma, už-
dara daiktų egzistencija, išskyrus tai, kad toks tikėjimas iškreipia 
tikrovę? Jo atsakymas man padarė įspūdį. Jis paaiškino, kad jei 
panagrinėtume įvairias suskirstyti žmoniją bandančias ideologi-
jas, tokias kaip rasizmas, kraštutinis nacionalizmas ir marksisti-
nė klasių kova, pastebėtume, kad joms būdinga traktuoti daiktus 
kaip paskirus, tarpusavyje nesusijusius. Iš šio klaidingo suvokimo 
gimsta tikėjimas, kad kiekvienas iš šių daiktų iš esmės yra nepri-
klausomas ir geba egzistuoti atskirai. Šis Bomo atsakymas, pa-
remtas patirtimi kvantinės fizikos srityje, išreiškia rūpestį dėl tų 
pačių padarinių, dėl kurių nerimavo ir Nagardžuna, rašęs prieš du 
tūkstančius metų. Galima sutikti, kad mokslas pats tiesiogiai ne-
sprendžia etikos bei vertybių klausimų, tačiau negalime paneigti, 
kad jis vis dėlto yra žmogiškų pastangų vaisius ir todėl negali būti 
atsietas nuo esminio tikslo – žmogiškos gerovės. Taigi tam tikra 
prasme Bomo atsakymas nebuvo niekuo stebėtinas. Norėčiau, 
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kad būtų daugiau mokslininkų, kurie taip pat suvoktų mokslo, jo 
konceptualių struktūrų ir žmonijos sąsajas.

Kiek žinau, šiuolaikinis mokslas XX a. pradžioje išgyveno kri-
zę. Iš pažiūros nenugalima fizikos sistema, sukurta dar Izaoko 
Niutono, Džeimso Maksvelo ir daugelio kitų, pateikusių, regis, 
suprantamus ir sveikam protui neprieštaraujančius aiškinimus 
apie jų suvoktą pasaulio tikrovę, sugriuvo atradus reliatyvumo 
teoriją ir pastebėjus keistus materijos reiškinius subatominiame 
lygmenyje, kurį tyrė kvantinė mechanika. Kaip kartą man paaiš-
kino Karlas fon Veiczekeris, klasikinė fizika laikosi mechaninės 
pasaulėžiūros, pagal kurią tam tikri universalūs fizikos dėsniai, 
tarp jų ir traukos bei mechanikos dėsniai, gali veiksmingai apibū-
dinti natūralius procesus. Remiantis šiuo modeliu buvo pripažin-
tos keturios objektyvios tikrovės: kūnai, jėgos, erdvė ir laikas, ir 
visada buvo aiški riba tarp objekto, t. y. to, kas žinoma, ir subjekto, 
t. y. to, kas žino. Tačiau reliatyvumo teorija ir kvantinė mecha-
nika, kaip paaiškino fon Veiczekeris, iškelia mintį, kad mes turi-
me iš principo atmesti subjekto ir objekto atskiriamumą ir kartu 
suabejoti mūsų empirinių žinių objektyvizavimu. Vis dėlto – tai 
fon Veiczekeris ypač pabrėžė – vieninteliai terminai ir sąvokos, 
kuriais galime apibūdinti kvantinę mechaniką ir eksperimentus, 
patvirtinančius šią naujausią sritį, yra perimti būtent iš klasikinės 
fizikos, kurią kvantinė teorija paneigė. Fon Veiczekeris tvirtino, 
kad nepaisant visų šių problemų turime ir toliau tyrinėti gamtos 
pasaulio tarpusavio sąsajas ir stengtis suvokti tikrovę, mokslą ir 
žmonijos vaidmenį, kuris po paskutinių mokslo laimėjimų tapo 
daug aiškesnis.

Susipažinęs su šiais moksliniais atradimais, supratau, kad 
budizmas turėtų peržiūrėti savo primityvokos fizikos anksty-
vąsias atomines teorijas, nors jos tradicijoje galiojo jau daugelį 
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šimtmečių. Pavyzdžiui, ankstyvoji budizmo atomų teorija, kuri 
deramai niekada nebuvo peržiūrėta, skelbia, kad materija su-
daryta iš vadinamųjų aštuonių atominių substancijų: keturių 
elementų – žemės, vandens, ugnies ir oro – ir keturių išvestinių 
substancijų – formos, kvapo, skonio ir lytėjimo. Žemės elementas 
stiprina, vanduo jungia, ugnis plečia ir oras leidžia judėti. Atomas 
suvokiamas kaip šių aštuonių substancijų darinys, ir tokių ato-
mų darinių grupėmis aiškinama makroskopinių pasaulio objektų 
egzistencija. Pagal vieną ankstyvųjų budizmo mokyklų, vaibhaši-
ką, šios atskiros atominės substancijos yra mažiausios materijos 
sudedamosios dalys, nedalomos, vadinasi, neturi dar smulkesnių 
dalelių. Pasak vaibhašikos teoretikų, tokiems atomams jungiantis 
į objektus, atskiri atomai nesiliečia vienas su kitu. Sudedamieji 
elementai, padedami oro elemento ir kitų gamtos jėgų, jungiasi į 
sistemą, o ne susitraukia ar išsiplečia iki begalybės.

Savaime suprantama, tokios teorijos rutuliojosi ne be kritiško 
kitų Indijos filosofinių mokyklų įvertinimo, ypač logiškų njajos ir 
vaišešikos sistemų. Studijuojant senovės Indijos filosofinius vei-
kalus, negalima nepajusti įkvepiančios to meto kultūros, išsiski-
riančios debatais, dialogais ir pokalbiais tarp skirtingų mokyklų ir 
sistemų pasekėjų. Tokioms klasikinėms Indijos mokykloms, kaip 
budizmas, njaja, vaišešika, mimamsa, samkhja ir aidvaidavedanta, 
rūpėjo tie patys dalykai ir jos taikė panašius analizės metodus. 
Įtempti debatai tarp filosofinių mokyklų – nuo ankstyvojo Indijos 
budizmo laikotarpio iki vidurinių amžių ir šiuolaikinio Tibeto fi-
losofijos – buvo svarbiausias veiksnys plėtojant žinias ir tobuli-
nant filosofines idėjas.

Seniausi žinomi budistinės vaibhašikos atomo teorijos šalti-
niai, kaip manoma, buvo mąstytojo Dharmašri „Aukštesniojo pa-
žinimo esmė“ ir garsusis „Didysis pavyzdžių traktatas“. Pirmasis 
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veikalas buvo itin plačiai studijuojamas II a. pr. Kr.–I a. mąstytojų. 
Nors jis niekada nebuvo išverstas į tibetiečių kalbą, girdėjau, jog 
apie III a. jį išsivertė kinai. Dharmašri veikalas – sudėtingas ban-
dymas sujungti ir susisteminti pagrindinius ankstyvosios budiz-
mo filosofijos požiūrius, todėl reikia manyti, kad dauguma idėjų 
jau buvo paplitusios iki šio apibendrinimo. „Didysis traktatas“, 
priešingai, sudarytas iš daug atskirų dalių, ir gimė, kaip manoma,   
I–III a. „Didysis traktatas“ nustatė visuotinai priimtinas budisti-
nės filosofijos mokyklos dogmas ir paneigė bet kokius prieštara-
vimus šioms dogmoms, racionaliai ir filosofiškai jas pagrįsdamas. 
„Didžiojo traktato“ teiginiai Tibeto budizme gerai žinomi, nors 
visas veikalas, nuo pradžios iki galo, niekada nebuvo išverstas į 
tibetiečių kalbą.

Remdamasis šiais dviem veikalais, ypač pastaruoju, Vasu ban
dhus, vienas iš didžiųjų Indijos budizmo filosofijos šviesulių, IV a. 
parašė „Aukštesniojo pažinimo lobyną“ („Abhid harmakošą“). Jame 
apibendrino pagrindines „Didžiojo traktato“ mintis ir parengė jas 
tolesnei analizei. Šis veikalas tapo kertiniu ankstyvosios budizmo 
filosofijos ir psichologijos darbu, pavyzdžiui, aš, būdamas jaunas 
vienuolis, turėjau atmintinai mokytis svarbias „Lobyno“ ištraukas.

Ankstyvasis budizmas sukūrė įvairiausių abstrakčių teorijų 
apie atomų grupes ir atomų sąsajas su jų sudedamosiomis sub
stancijomis. Įdomu, kad „Aukštesniojo pažinimo lobyne“ net ap-
rašyta diskusija apie tai, koks gali būti skirtingų atomų fizinis dy-
dis. Mažiausia dalelė, kurios visiškai neįmanoma pamatyti, kaip 
sakoma veikale, sudaro maždaug vieną 2400ąją triušio atomo 
dalį – kad ir ką tai reikštų! Neturiu supratimo, iš kur Vasubandhus 
ištraukė tokius skaičius!

Kitos budizmo mokyklos, nors iš esmės sutiko su svarbiau-
siais atomų teorijos teiginiais, tačiau prieštaravo nuomonei, kad 
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atomai gali būti nedalomi. Kai kas taip pat abejojo dėl keturių iš-
vestinių substancijų – formos, kvapo, skonio ir lytėjimo: esą, ar 
jos gali būti pagrindinėmis materijos sudedamosiomis dalimis. 
Pavyzdžiui, pats Vasubandhus kritikavo teiginį apie objektyviai 
realius nedalomus atomus. Jei egzistuoja nepriklausomi nedalomi 
atomai, teigė jis, tuomet neįmanoma paaiškinti kasdienio pasau-
lio objektų susidarymo. Norint paaiškinti, kaip tokie objektai at-
siranda, pirma reikia išsiaiškinti, kaip paprasti atomai susijungia 
į sudėtingas sistemas.

Jei tokios grupės vis tik gali atsirasti, kaip ir turėtų būti, tuo-
met reikėtų įsivaizduoti vieną paskirą atomą, apsuptą šešių kitų 
skirtingų atomų: keturi jų išsidėstę aplink tą vieną iš keturių pa-
saulio šalių pusių, vienas viršuje, dar vienas apačioje. Tada kyla 
klausimas: ar ta pati vidurinio atomo dalis, arba vieta, kuri liečiasi 
su atomu iš rytų, liečiasi ir su atomu iš šiaurės? Jei ne, tuomet vi-
durinis atomas turi turėti daugiau nei vieną dalį, vadinasi, jis bent 
jau konceptualiai yra dalomas. Taigi vidurinis atomas turi dalį, 
kuri liečiasi su atomu iš rytų, tačiau nesiliečia su atomu iš šiaurės. 
Jei, priešingai, ši rytinė dalis vis tik liečiasi su atomu iš šiaurės, 
nėra nieko, kas sukliudytų jai liestis su atomais, esančiais visose 
likusiose pusėse. Tokiu atveju, aiškino Vasubandhus, visų septy-
nių atomų – vieno viduryje ir šešių aplink jį – erdvinė padėtis bus 
ta pati, taigi visi atomai laikytini susijungusiais, kitaip tariant, vie-
nu atomu. Remiantis šio mintinio eksperimento rezultatais, dėstė 
Vasubandhus, neįmanoma paaiškinti, kad makroskopinio pasau-
lio objektai susideda iš paprastos materijos, tokios kaip nedalomi 
atomai, grupių.

Aš asmeniškai niekada nesupratau, kaip tokios savybės kaip 
kvapas, skonis ir lytėjimas gali būti materialių objektų sudedamo-
sios dalys, tačiau galiu įsivaizduoti, kaip galima išplėtoti logišką 



62 v i s ata v i e n o j e d a l e l ė j e

materijos sandaros iš atomų teoriją, kai sudedamosios materijos 
dalys yra keturi elementai. Bet kokiu atveju man atrodo, jog šis 
budizmo filosofijos aspektas, kuris iš esmės yra abstrakčios, pri-
mityvios fizikos forma, dabar turi būti peržiūrėtas atsižvelgiant į 
išsamų ir bandymais patikrintą šiuolaikinės fizikos suvokimą apie 
pagrindines materijos sudedamąsias dalis, turiu omeny tokių da-
lelių, kaip elektronai, sukimąsi apie branduolį, sudarytą iš proto-
nų ir neutronų. Kai susiduri su šiuolaikinės fizikos pateikiamais 
subatominių dalelių, tokių kaip kvarkai ir leptonai, apibrėžimais, 
akivaizdu, kad ankstyvojo budizmo sukurtos atomų teorijos ir ma-
žiausių nedalomų materijos dalelių samprata tarp primityvių mo-
delių yra vienos iš geriausių. Kaip paaiškėjo, svarbiausias budizmo 
teoretikų teiginys, kad net subtiliausios materijos sudedamosios 
dalys turi būti suvokiamos kaip sudėtinės, buvo teisingas.

Vienas iš pagrindinių motyvų, skatinančių mokslinius ir filoso-
finius tyrimus, susijusius su pagrindinėmis materijos sudedamo-
siomis dalimis, yra rasti mažiausią nedalomą materijos struktūri-
nį elementą. Šį klausimą sprendė ne tik senovės Indijos filosofai 
ir šiuolaikiniai fizikai, bet ir senovės graikai, kaip antai atomistai. 
Iš tikrųjų visa tai yra galutinės tikrovės prigimties paieškos, kad ir 
kaip jas pavadintume. Budizmo filosofija, remdamasi logika, įro-
dinėja, kad tokios paieškos nukreiptos ne ta linkme. Vienu metu 
mokslas tikėjo, kad suradus atomą surasta ir mažiausia nedalo-
ma materijos dalelė, tačiau XX a. eksperimentinė fizika padalijo 
atomą į dar smulkesnes daleles. Nežiūrint to, mažiausiai vienas 
kvantinės mechanikos aspektas leidžia manyti, jog mes niekada 
nerasime objektyviai realios nedalomos dalelės, tačiau daugelis 
mokslininkų iki šiol gyvena viltimi, kad ji bus surasta.

1998 m. vasarą apsilankiau austrų fiziko Antono Ceilingerio 
laboratorijoje Insbruko universitete. Antonas parodė man instru-
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mentą, kuris leidžia matyti atskirą jonizuotą atomą. Kad ir kiek 
mėginau, nemačiau nieko. Tikriausiai mano karma dar nepakan-
kamai brandi, kad galėčiau džiaugtis šiuo reginiu. Pirmą kartą 
susitikau su Antonu, kai jis 1997 m. atvyko į Minties ir gyveni-
mo konferenciją Dharamšaloje. Tam tikru požiūriu jis yra visiš-
ka Deivido Bomo priešingybė – stambus, barzdotas, turi puikų 
humoro jausmą ir užkrečiančiai juokiasi. Kaip eksperimentinės 
fizikos atstovas, jis suvokia, kaip svarbu nebijoti pakeisti teorines 
formuluotes, kad jos būtų grindžiamos naujausių bandymų rezul-
tatais. Budizmu jis domisi tuo aspektu, kad lygina abi – kvantinės 
fizikos ir budizmo – pažinimo teorijas, kadangi, jo nuomone, jos 
abi atmeta bet kokią mintį apie nepriklausomą objektyvią tikrovę.

Kaip tik šiuo metu aš susipažinau ir su amerikiečių fiziku 
Artūru Zajoncu. Artūras buvo itin malonaus būdo ir kartu skvar-
bių akių, ypač kada susikaupdavo ties viena kuria mintimi, ir 
išsiskyrė kaip puikus mokytojas: gebėjo išaiškinti net pačias su-
dėtingiausias temas. Kaip diskusijų vadovas, Artūras visuomet 
apibendrindavo ir glaustai perteikdavo temą, man tai nepaprastai 
padėdavo.

Prieš keletą metų man teko laimė apsilankyti Nilso Boro insti-
tute Kopenhagoje, kur dalyvavau neoficialioje diskusijoje. Kelias 
dienas prieš vizitą trumpai apsistojau Londone ir pas mane į 
viešbučio numerį kviestinių pusryčių užsuko Deividas Bomas su 
žmona. Kadangi pasakiau jam, jog ketinu dalyvauti Boro insti-
tute diskusijoje fizikos ir budizmo klausimais, Bomas maloniai 
supažindino mane su paties parašyta dviejų puslapių apžvalga, 
apibendrinančia Nilso Boro filosofinius samprotavimus apie tik
rovės prigimtį. Buvo išties nuostabu išgirsti, kaip Bomas aiškina 
Boro planetinį atomo modelį ir lygina jį su Rezerfordo atomo mo-
deliu, pagal kurį atomas – tai branduolys su aplink besisukančiais 
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elektronais, ir sužinoti abiejų mokslininkų požiūrį į „pudingo su 
razinomis“ modelį.

Pudingo su razinomis modelis atsirado XIX a., po to, kai 
Dž. Dž. Tomsonas atrado elektroną – elementariąją dalelę, turin-
čią neigiamą krūvį. Buvo manoma, kad atomas sudarytas iš vie-
nalytės teigiamo krūvio materijos, tarsi pudingo tešlos, kuri at-
sveria neigiamą elektronų krūvį, o elektronai išsibarstę joje kaip 
razinos pudinge. XX a. pradžioje Ernestas Rezerfordas atrado, kad 
apšaudžius ploną aukso plokštelę (foliją) teigiamą krūvį turinčio-
mis alfa dalelėmis dauguma jų perėjo per aukso plokštelę, tačiau 
kai kurios atšoko. Jis padarė teisingą išvadą, kad teigiamo krūvio 
materija neužima visos atomo erdvės tarsi tešla, o yra susitelku-
si atomo viduryje: kai alfa dalelė pataikydavo į aukso atomo vi-
durį, ji atšokdavo, nes čia teigiamas krūvis būdavo pakankamai 
stiprus, kad ją atstumtų. Remdamasis šio bandymo rezultatais 
Rezerfordas sukūrė Saulės sistemą primenantį atomo modelį, pa-
gal kurį atomą sudaro teigiamo krūvio branduolys ir apie jį besi-
sukantys neigiami elektronai. Vėliau Nilsas Boras Rezerfordo mo-
delį patobulino ir tuo labai prisidėjo prie kvantinės mechanikos 
teorijos plėtojimo.

Per mūsų pokalbį Bomas trumpai papasakojo man apie ilga-
metę diskusiją tarp Boro ir Einšteino dėl kvantinės fizikos inter-
pretacijos. Ginčas kilo dėl to, kad Einšteinas atsisakė pripažinti 
neapibrėžtumo principą, tad svarbiausias diskusijos klausimas 
buvo: ar tikrovė fundamentaliame lygmenyje yra neapibrėž-
ta, nenuspėjama ir ar teoriškai tikėtina. Einšteinas ypač karštai 
prieštaravo tokiai galimybei ir tai išreiškė savo garsiuoju posakiu: 
„Dievas nežaidžia kauliukais!“ Visa tai man priminė budizmo tra-
dicijos istoriją, kur debatų svarba formuojant ir gryninant daugelį 
filosofinių idėjų nepaprastai didelė.


