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1 sky rius

PA GAL BI NĖS ŽI NIOS

TI Be TO IS TO RI JOS meT me NyS

Ti be tie čiai sa vo ša lį vi sa da va di no Bö, kar tais pri dur da mi 
Kha va čen – „Snie gy nų že mė“. Pir mo sios ra šy ti nės ži nios apie 
Ti be tą at si ra do maž daug prieš 2300 me tų, kai Va ka ruo se kles-
tė jo Grai ki ja, In di jo je – mau ri jai, Ki ni jo je – Čžou im pe ri ja. Aš-
tuo nis am žius Ti be tą val dė kar ve džių di nas ti ja. Ten vieš pa ta vo 
ani mis ti nė re li gi ja, ku riai va do va vo ša ma nai. Ti be tie čiai gar bi no 
gam tą, ypač kal nus ir dan gų, tu rė jo po že mio, že mės ir dan gaus 
die vy bių pan te o ną. Vi suo me nės gy ve ni mo cen tre bu vo ka ra liš-
ko ji šei ma, kil din ta iš dan gaus. Ra šo ma, kad pir mie ji sep ty ni 
ka ra liai nu si lei do į že mę die viš ko mis ko pė čio mis, o kai at ei da vo 
lai kas mir ti, pa kil da vo jo mis at gal. Ta čiau rū muo se ki lus kon-
flik tui, aš tun ta sis ka ra lius nu pjo vė dan giš ką ją vir vę, ir nuo to 
lai ko Ti be to val do vai, pa na šiai kaip egip to fa ra o nai, bu vo lai do-
ja mi „pi lia kal niuo se“ kar tu su sa vo tur tais bei žmo nių pa ly da. 

Anks ty vie ji Ti be to val do vai gy ve no Jar lun go slė ny je, nu si-
drie ku sia me į pie tus nuo Cang ču (Brah ma put ros) upės, ne to li 
da bar ti nio Ce tan go. Slen kant šimt me čiams, Ti be tas pri si jun gė 
ap lin ki nes gen tis ir te ri to ri jas, su vie ni jęs kai my ni nes ku ni gaikš-
tys tes į fe o da li nę vals ty bę su bendra te ri to ri ja, kal ba ir re li gi ja. 
Vals ty bė už ėmė apie mi li jo no kvad ra ti nių my lių plokš čia kal-
nį 13 000–14 000 pė dų aukš ty je virš jū ros ly gio. Gy ve ni mas 
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tokiomi s sąlygo mis rei ka lau ja su dė tin gos fi zio lo gi nės adap ta ci jos, 
ir ge rai jaus tis ga li tik tie, ku rie gy ve na čia iš ti so mis kar to mis.

Ti be tie čių kal ba pri klau so ti be tie čių–mjanmų kal bų gru pei, 
ku ri vi sai ki to kia nei ap lin ki nė se že mu mo se gy vuo jan čių in dų, 
dar dų, tiur kų, mon go lų ir ki nų kal bų gru pės.

Aukš ti kal nių kul tū ra sky rė si nuo kai my ni nių, že mu mų, kul-
tū rų sa vo „dva si ne“ orien ta ci ja. Gy ve ni mo truk mė čia šiek tiek 
trum pes nė, o di din gas kal nų kraš to vaiz dis ska ti na su si kaup ti 
ir me di tuo ti. Ša ma niz mo pe ri odu toks dva sin gu mas bu vo nu-
kreip tas į že miš kus tiks lus: karo per ga les, svei ka tą, tur tų kau-
pi mą, pa li kuo nių gim dy mą, taip pat į ka ra lių kul tą, ku rį prak-
ti ka vo ša ma nai. Jei ka ra lius nu si lei do iš dan gaus kaip die vy bė, 
va di na si, jis ga li at neš ti kles tė ji mą ir su kur ti tvar ką. Ša ma nai 
taip pat pa lai kė tą tvar ką rū pin da mie si, kad dan gaus, že mės ir 
po že mi nio pa sau lio die vy bės de ra mai su gy ven tų, kad se ną ka ra-
lių lai kui at ėjus pa keis tų nau jas. Tuo me tu jiems bū da vo pri va lu 
ke liau ti į mi ru sių jų ka ra lys tę ir grįž ti at gal; ke lio nės me tu ša ma-
nai tu rė da vo su val dy ti mi ru sių jų pa sau lio cha o są ir ne leis ti jam 
iš plis ti gy vų jų pa sau ly je, tvar kos sfe ro je. 

Ti be tie čių kul tū ra kles tė jo daug am žių. Vėlsnieji že mu mų 
val do vai į Ti be tą įsi verž ti ne ga lė jo dėl jo ge og ra fi nės pa dė ties, 
ir ša lis iš ven gė sve ti mos įta kos. Gy ven to jus už grū di no ko va su 
gam ta. Šeš ta me am žiu je jie ga lu ti nai su vie ni jo aukš ti kal nių že-
mes ir ta po im pe ri ja, su ku ria tu rė jo skai ty tis že mu mo se įsi kū rę 
kai my nai. Prieš juos ti be tie čiai nuo la tos reng da vo iš puo lius, ir 
jų bi jo jo ap lin kui gy ve nu sios Ki ni jos, In di jos, Tur ki jos, Per si-
jos, mon go li jos tau tos. 

Sep tin to jo am žiaus pra džio je, val dant Song ce nui Gam po, 
im pe ri ja pa sie kė na tū ra lias sa vo pli ti mo ri bas. Ti be tie čių ka ro 
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va dai ne bu vo su in te re suo ti la biau skverb tis į že mu mas. Song-
ce nas Gam po fe o da li nį ekstremizmą pra dė jo keis ti į tai kes nę 
vi suo me nę, pa grįs tą gy ven to jų dva sin gu mo ug dy mu. Jis su si pa-
ži no su iš ori nio pa sau lio ci vi li za ci jo mis, taip pat su ma ha ja nos 
bu diz mu, ku ris tuo me tu vieš pa ta vo In di jo je, Šil ko ke lio ša ly-
se, Cen tri nė je Azi jo je ir Tan gų di nas ti jos val do mo je Ki ni jo je. 
Song ce nas Gam po pra dė jo kul tū ri nės adap ta ci jos pro ce są. Jis 
į In di ją pa siun tė bū rį iš min čių stu di juo ti sans kritą. Jie taip pat 
tu rė jo su kur ti Ti be to raš ti ją ir pra dė ti vers ti bu diz mo li te ra tū rą. 
Vė liau Song ce nas ve dė de vy nias prin ce ses iš kai my ni nių ša lių ir 
pa rei ka la vo, kad kiek vie na jų į Ti be tą at si ga ben tų bu dis ti nių re-
li gi nių atri bu tų ir teks tų. Jis su kū rė tau tos dva sin gu mą tu rė ju sią 
pa lai ky ti šven tyk lų sis te mą, ku rios cen tras bu vo Džo kan gas ir 
Ra mo čė nau jo jo je sos ti nė je La so je. 

Per ki tus du su pu se am žiaus jo pa se kė jai tę sė kul tū ri nio at-
gi mi mo dar bą: rė mė li te ra tū ros ver ti mus, kvie tė į ša lį mo ky-
tus žmo nes. Aukš čiau sią pakilimo taš ką šis pro ce sas pa sie kė 
790 me tais, val dant Tri son gui De ce nui. Pa de dant in dų adep tui 
Pad ma samb ha vai ir vie nuo liui Šan ta rak ši tai, jis pa sta tė pir mą-
jį bu dis tų vie nuo ly ną Sam jė. Ja me pri tai ky ta In di jos bu diz mo 
uni ver si te tų struk tū ra. Pra si dė jo še šias de šimt me tų tru kęs ži nių 
kau pi mas. Be bu diz mo fi lo so fi jos ir psi cho lo gi jos, čia stu di juo-
ta ma te ma ti ka, po ezi ja, me di ci na, vals ty bės val dy mas, me nas, 
ar chi tek tū ra. Bu vo pa kvies ti moks li nin kai iš Per si jos, In di jos, 
mon go li jos, Ui gū ri jos, Ki ni jos, Šil ko ke lio ša lių. Ti be tie čiai, 
skverb da mie si į žmo gaus ir gam tos pa slap tis, iš jų pa si sė mė 
įvai rių da ly kų ly gi ni mo bei de ri ni mo pa tir ties. Pa vyz džiui, nuo 
830 metų Ti be te de šimt me tį gy ve no per šim tą iš ap lin ki nių ša-
lių pa kvies tų gy dy to jų, ku rie pa dė jo su  kur ti Ti be to me di ci nos 
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sis te mą, su jun gu sią ge riau sias to lai ko psi cho lo gi jos, ana to mi-
jos, fi zio lo gi jos, neu ro lo gi jos, chi rur gi jos, bo ta ni kos, che mi jos 
ir mi ty bos ži nias su bu dis ti ne dva sios ug dy mo prak ti ka. 

Po Sam jė su kles tė ji mo pra si dė jo ne ra mu mų laik me tis, ku rį 
su kė lė ar šūs val do vų ban dy mai įskie py ti bu diz mo nor mas vi so-
se gy ve ni mo sri ty se. Paplito po li ti nės žmog žu dys tės, di nas ti ja 
žlu go, vals ty bė su ski lo, bu diz mas lai ki nai bu vo iš stum tas. Ta-
čiau per ki tą šimt me tį bu diz mo ins ti tu ci jos at si kū rė, ra du sios 
liau dies ir at ski rų re gio nų val do vų pa ra mą. Ti be tie čiai vis la biau 
do mė jo si bu diz mu, vi so je ša ly je kū rė si vie nuo ly nai, bu vo baig-
ti vers ti pa grin di niai bu diz mo teks tai. Nau ja ka ra lių di nas ti ja, 
tu rin ti cen tra li zuo tą val džią, ne be iš ki lo. Kar ve džių įta ką smar-
kiai ri bo jo bu diz mo ne pri evar tos fi lo so fi ja. Ša lį val dė vie ti nių 
di di kų šei mos, bet jos tu rė jo da ly tis val džia su vis stip rė jan čiais 
vie nuo ly nais. 

XI II ir XIV am žiu je di dži ą ją eu ra zi jos da lį už val dė mon go-
li jos im pe ri ja, ku riai for ma liai priklausė ir Ti be tas. Ta čiau ma žai 
kas pa si kei tė – ša lis bu vo su skirs ty ta į try li ka ad mi nist ra ci nių 
re gio nų, ku riuos val dė juo se gy ve nan čios di di kų šei mos kar tu 
su vie nuo ly nais. Vi so Ti be to val džią Chu bi lai Cha nas for ma-
liai pa ti kė jo Sak jos hie rar chi jai ir Kho no gi mi nei, ta čiau Sak jos 
hie rar chas bu vo dau giau dva si nis lyderis nei ak ty vus valdytojas. 
XIV a. pa bai go je mon go li jos im pe ri ja su ski lo, ir Ti be te įsi ga lė-
jo vie ti nė Pa gmod ru di nas ti ja. Tuo pat me tu sa vo dar bais gar-
sė jo La ma Džė Con ka pa. Di džio ji mal dų šven tė, 1409 me tais 
jo pa stan go mis su reng ta Lha so je, pra dė jo nau ją bu diz mo prak-
ti kos epo chą. Taip pat jis pa siū lė Budhos Šak ja mu nio sta tu lą 
Džo kan go šven tyk lo je pa puoš ti dan giš kais pa gra ži ni mais, sim-
bo li zuo jan čiais am ži ną Budhos bu vi mą. Nuo to lai ko įsi ga lė jo 
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tra di ci ja per kiek vie nus Nau juo sius mė nu lio kalendoriaus me-
tus su si rink ti vi sai tau tai ir dvi sa vai tes mels tis bei links min tis. 
mies to rak tus įteik da vę vie nuo ly nų vy res nie siems, ir vi si kas-
die niai rei ka lai su sto da vę. Ši šven tė bu vo pa grin di nis įvy kis Ti-
be te iki pat 1960 me tų, kai ją už drau dė ki nai. 

XV ir XVI am žiu je Con ka pos pra dė tas at gi mi mas vi siš kai 
pa kei tė Ti be tą. Kū rė si nau ji vie nuo ly nai, vis dau giau ti be tie čių, 
ir vy rų, ir mo te rų, sa vo „lais vus ir bran gius žmo giš kus gy ve ni-
mus“ skir da vo dva si niam to bu lė ji mui ir nu švi ti mui. Vi suo me-
nės gy ve ni mas da rė si tai kes nis, vie ti niams val do vams vis sun-
kiau bu vo su rink ti sa vo ka riau nas. 

Vie nas Con ka pos mo ki nys, Gen dun Dru pas, bu vo ofi cia-
liai iš rink tas nau jos Ge lu go tra di ci jos va do vu. Jis gar sė jo sa vo 
raš tais, vie nuo ly nų kū ri mu, mo ky mais. Po jo mir ties vie nas 
ber niu kas, vos iš mo kęs kal bė ti, pa skel bė, kad jis yra Gen dun 
Dru pas. Po dau gy bės pa tik ri ni mų ir ste buk lin gų žen klų iš ties 
pri pa žin ta, jog jis – to di džio mo ky to jo in kar na ci ja, to dėl jam, 
Gen du nui Gja co, vėl bu vo pa ti kė ta va do vau ti tra di ci jai ir su-
teik tas ati tin ka mas iš si la vi ni mas. Ki ta jo re in kar nacija bu vo nu-
statyta taip pat pa si kliau jant žen klais ir tik ri nant su ge bė ji mus. 
At gi mė lis ga vo var dą So na mas Gja co ir kai 1573 me tais nu vy ko 
į mon go li ją, im pe ra to rius Al tan Cha nas jį pa va di no Da lai La-
ma, mo ky to ju – Iš min ties Van de ny nu. Į is to ri ją jis įė jo kaip Jo 
Šven te ny bė III Da lai La ma. 

XVII am žiaus pra džio je Ti be tą vėl apė mė ne ra mu mai. Kai 
ku rie vie ti niai val do vai ėmė reikš ti ne pa si ten ki ni mą di dė jan-
čio mis iš lai do mis vie nuo ly nų sta ty bai ir di de lės gy ven to jų da-
lies vie nuo liš ku gy ve ni mo bū du. Ša lis at si dū rė is to ri jos kryž-
ke lė je. Vie nas ga li mas raidos ke lias – mi li ta ris ti nių ten den ci jų 
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stiprėjima s ir vie nuo ly nų vaid mens sil pnė ji mas. Ki tas – vi sam 
lai kui at si sa ky ti prie var tos, su dė ti gin klus ir pa suk ti dva sios to-
bu li ni mo ke liu.

1642-ai siais, pra ėjus maž daug tūks tan čiui me tų po Džo-
kan go pa sta ty mo, V Da lai La ma (1617–1682) bu vo ka rū nuo-
tas kaip vi so Ti be to val do vas. Jis Lha so je su for ma vo „Gan de-
no rū mų per ga lės“ vy riau sy bę, ku rią ti be tie čiai lai ko tei sė ta iki 
šių die nų. Di dis Penk ta sis su kū rė uni ka lią val džios struk tū rą, 
pri tai ky tą la bai spe ci fi nei Ti be to vi suo me nei. Ji ta po be veik vi-
siš kai de mi li ta ri zuo ta, skel bė ne pri evar tą ir pri pa ži no vie nuo-
ly nus vi suo me ni nio gy ve ni mo cen trais. Aukš tuo me nės na riai 
bu vo fak tiš kai eks prop ri juo ti ir jų pa ja mos iš tu ri mų pa vel di mų 
val dų lai ky tos at ly gi ni mu už tar na vi mą vy riau sy bei. Jie ne te ko 
sa vo ar mi jų bei vi sa ap iman čios fe o da li nės val džios, pa na šios, 
ko kia vieš pa ta vo vi du ram žių eu ro po je ir Ru si jo je. 

Tarp tau ti niu ly giu Ti be to ne pri klau so my bę ir vien ti su mą 
ga ran ta vo man džiū rai. Jie, Šiau rės Ko rė jos miš kuo se gy ve nu sios 
tun gu sų gen tys, 1644 me tais už ka ria vo Šiau rės Ki ni ją ir kė si no-
si į vi są Ry tų Azi ją. Da lai La ma dėl sa vo įta kos mon go li jai bu vo 
lai ko mas po ten cia liu są jun gi nin ku, ir 1651 me tais man džiū ri-
jos im pe ra to rius Šun Či su da rė su tar tį su V Da lai La ma. Šun 
Či pa tvir ti no pa sau lie ti nę Da lai La mos val džią Ti be te ir re li gi nę 
val džią vi sa me pa sau ly je, o Da lai La ma pri pa ži no man džiū rus 
tei sė tais man džiū ri jos ir Ki ni jos val dy to jais, Bu dhos Dhar mos 
gy nė jais ir pa se kė jais. Su tar ty je taip pat bu vo pa sa ky ta, kad Da-
lai La ma ra gins mon go lus prak ti kuo ti bu diz mą, o man džiū rai 
sau gos de mi li ta ri zuo tų bu dis tų ben druo me nių ra my bę. Ti be tas 
su ge bė jo pa stū mė ti mon go li ją, vie ną stip riau sių to me to ka ri-
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nių vals ty bių, nu si gin kla vi mo ke liu, ir tai įsi min ti nas re gio no 
is to ri jo s įvykis. Tie sa, ne ma žiau įsta bios bu vo pa ties Ti be to per 
tūks tant me tį pa siek tos per mai nos.

TI Be TAS: DVA SIOS CI VI LI zA CI JA 

Pas ta ruo sius tris šimt me čius na cio na li niai pri ori te tai Ti be te 
bu vo vie nuo liš kas švie ti mas, li te ra tū ri nė bei fi lo so fi nė kū ry ba, 
me di ta ci jos prak ti ka, ri tu a lų ir šven čių puo se lė ji mas. Dva sios 
adep tai su da rė aukš čiau sią vi suo me nės sluoks nį; ma no ma, jog 
prak ti kuo da mi aukš čiau sios jo gos tan tras (dva sios per kei ti mo 
sis te mas) jie pa sie kė to bu lą budhos būseną. Jų vi di nius po ty rius 
ga li ma ly gin ti su tuo, ką pa ti ria ast ro nau tai, to dėl jiems api bū-
din ti tik tų žo dis „psi cho nau tai“. Ir gy ven da mi, ir po mir ties jie 
ke lia vo sa vo są mo nės erd ve į to li miau sius vi di nės vi sa tos kam-
pe lius, ku riuos jų vi suo me nė siekė iš tir ti.

Va ka rų ci vi li za ci ja ver žia si į iš orę. mū sų ast ro nau tai ir ast ro-
nau tės lai ko mi ne gin či ja mais did vy riais. Ti be tie čiai la biau do-
mi si dva sios per ga lė mis, vi di niu kos mo su, ku rio pa slap tys glū di 
už mir ties ri bų, tar pi nia me bū vy je ir kon tem plia ci jos eks ta zė je. 
Jų did vy riai yra la mos, ga lin tys švie sia są mo ne per ei ti ele men-
tų „tir pi mo“ pro ce są, at si skir ti nuo gru bio jo kū no lyg mens ir 
ma giš kuoju kū nu ke liau ti po vi di nes erd ves. Tei gia ma, kad Da-
lai La mos ir ke lio li ka tūks tan čių že mes nių jų la mų, va di na mųjų 
Tul ku (at gi mė liais, „Bu dhos įsi kū ni ji mais“), yra su val dę mi ri-
mo, po mir ti nio tarps nio ir at gi mi mo pro ce sus. Ve da mi at jau tos 
jie vis at gims ta Ti be te sa vo tau tie čių dva si nio to bu lė ji mo ir vi sų 
gy vų bū ty bių la bui. 
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Ti be to ci vi li za ci ja uni ka li. Jo je at si ra do mi ri mo me nas ir 
mir ties moks las, apie ku riuos kal ba ma šio je kny go je. Ti be tie čių 
vi suo me nę ga li ma api bū din ti kaip „mo der nią iš vidaus“. Tai Va-
ka rų ci vi li za ci jos, ku rią ga li ma pa va din ti „iš oriš kai mo der nia“, 
prie šin gy bė. Pas ta ra jai bū din gi to kie psi cho lo gi niai bruo žai kaip 
in di vi du a liz mas ir at vi ru mas, sa via na li zė ir ra cio na lus mąs ty mas, 
o są sa jos su ma te ria liu, ap skai čiuo tu po žiū riu į vi sus reiš ki nius šią 
vi suo me nę krei pia į „iš orę“. Ti be tie čiams ga li ma pri tai ky ti tuos 
pa čius api bū di nan čius po žy mius, ta čiau bu diz mas juos iš mo kė 
įžvelg ti visų daiktų dva si nes ver ty bes ir ry šius su psi chi nė mis in-
di vi do bū se no mis. Prie šin gai nei Va ka rų pa sau lio at sto vai, ti be-
tie čiai mano, kad dva si niai ar psi chi niai reiš ki niai ne traktuojami 
kaip ma te ria lūs dy džiai ir jais negalima ma ni pu liuo ti. Jie tu ri sa-
vo ener gi ją, tik sub ti les nę ir ga lin ges nę nei ma te ria lūs reiš ki niai. 
Tei gia ma, kad „stip rio ji jė ga“ gam to je yra dva si nė, o ne ma te ria-
li. Toks po žiū ris ti be tie čius krei pia „į vi dų“. 

To kie žmo nių skir tu mai le mia dvie jų ci vi li za ci jų skir tu mą. 
Va ka rų ci vi li za ci ja sie kia di din ti ma te ria li ą ją pro duk ci ją, Ti be-
tas – dva si nę. Pas ta ro ji ma tuo ja ma iš min ties gi lu mu ir at jau tos 
ga lia. Ti be to bu dis tai ti ki, jog iš ori nis pa sau lis glaudžiai su si jęs 
su vi di niu ug dy mu, vyks tan čiu pra džios ir pa bai gos ne tu rin čio-
je gy ve ni mų tėk mė je, to dėl ap lin kos ir as me ny bės vys ty mui si 
nė ra ri bų. Žmo gus ga li tap ti budha, ki taip ta riant, pa siek ti to-
bu lą iš min ties ir at jau tos bū vį, o ap lin ka – to bu la Bu dhos že me, 
ku rio je nė ra kan čios ir vi si gy ve na vi sų la bui. 

Pui kus to kio į vi dų nu kreip to mąs ty mo pa vyz dys yra da bar 
nag ri nė ja ma te ma – ti be tie čių mir ties su pra ti mas. Va ka rų pa sau-
lis se niai at si sa kė nag ri nė ti mir ties bei ki tų gy ve ni mų klau si mą, 
pa va di nęs jį ar chajiš ku ir pri skyręs prie ta rų sfe rai. ma te ria lis ti nė 
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pa sau lė žiū ra pro tą ta pa ti na su ma te ri ja ir ne pri pa žįs ta sie los. At-
me tus bū si mų gy ve ni mų ga li my bę, mir tis tam pa vien fi zio lo gi-
niu bū viu, pri ly gi na mu tie siai li ni jai elek tro en ce fa log ra fo ek ra-
ne. Po mir ti nė mis bū se no mis nie kas ne si do mi. moks lo ty ri mai 
ap si ri bo ja fi ziš kai ap čiuo pia ma ma te ri ja vie no kū no gy ve ni mo 
ri bo se. Tuo pat me tu Va ka rų ci vi li za ci ja įnir tin gai ty ri nė ja iš ori-
nį pa sau lį, to li miau sias jo sri tis, ki tų ga lak ti kų gel mes ir ląs te lės 
san da rą, mo le ku les ir ato mus bei juo se sly pin čią ener gi ją. 

Ti be tie čių į vi dų nu kreip tas pro tas pri ori te tų ei lė je ma te ria-
lų jį pa sau lį paliko ant ro je vie to je. Svar bes nis yra vi di nių po ty-
rių pa sau lis: gru bes nei, bu dė ji mo bū se nos sfe rai pri klau san tis 
prie žas tin gu mas, re lia ty vu mas, po jū tis, su vo ki mas bei są vo ka ir 
sub ti les nei – vaiz di nys, švie sa, eks ta zė, tran sas, sap nas, ga lų ga le 
mir tis ir tai, kas būna po jos. Sub ti liau sią vi di nių po ty rių pa sau-
lį ti be tie čiai lai ko es mi ne sfe ra, iš ku rios ga li ma val dy ti vi sus ob-
jek ty vius ir sub jek ty vius kos mo so įvy kius. Jie aiš ki na tą pa sau lį 
pa si tel kę ana li ti nę įžval gą ir me di ta ci ją, ku rio mis įsi skver bia į 
kiek vie ną sa vo vi daus kam pe lį. Val dy da mi sap nus ir re gė ji mus, 
jie ap lan ko pa są mo nės sri tis. Su si tel ki mu at si ri bo da mi nuo gru-
baus sub jek to, pa sie kia sub ti liau sią jaut ru mą. Iš ug dę bud rų su-
vo ki mą ir nu skaid ri nę at min tį, jie su ge ba pri si min ti anks tes nių 
gy ve ni mų ir jų tarps nių įvy kius.

TI Be TO TRA Ge DI JA

Net ir šiek tiek ig no ruo da mas ma te ria li nę pa žan gą, Ti be-
tas nau jai siais am žiais ta po ga na lai min ga ša li mi. Vi suo me nė 
orien ta vo si į kiek vie no in di vi do dva sios ug dy mą, eko no mi niai 
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santykia i įtam pos ne kė lė, kon flik tai su kai my nais ir vi du je kil-
da vo re tai. Ta čiau tai ne bu vo to bu la budhos Že mė. Kal bant 
da bar ti niais ge o po li ti niais ter mi nais, šia me šimt me ty je Ti be tas 
tapo la bai pa žei džia mas dėl po zi ty vių ir ne ga ty vių fak to rių. Po-
zi ty vus fak to rius tas, jog de mi li ta ri zuo ta šalis ne ga lė jo pa si prie-
šin ti šiuo lai ki nėms ar mi joms – iš pra džių bri tų, vė liau – ki nų. 
Ne ga ty vus – kad Ti be tas, kai my ni nė se ša ly se nu ny kus bu diz-
mui, ta po izo liuo tas. Ga lų ga le pa sau ly je Ti be tui ne sėk min gai 
at sto va vo Didžioji Bri ta ni ja ir Ki ni ja, pai sy da mos vien sa vo in-
te re sų ir ne tu rė da mos apie jį pa kan ka mai ži nių. Kai bri tams 
rei kė da vo pa si ra šy ti kai ku rias pre ky bos su tar tis, jie Ti be tą lai kė 
su ve re nia vals ty be, bet vi so pa sau lio aky se el gė si taip, tar si Ti be-
tas pri klau sy tų Ki ni jai. Ši taip jie pa tai ka vo ki nams, ne įsi lei do į 
re gio ną ru sų ir iš lai kė val džio je Honkon gą. Ki nai, sa vo ruož tu, 
pui kiai ži no jo, kad ne kon tro liuo ja Ti be to, ir su vo kė, jog ti be tie-
čiai ne ma no esą ki nai, ta čiau dė jo si, kad Ti be tas (ku rį jie va di no 
Ši can gu, „Va ka ri ne lo bių že me“) – Ki ni jos da lis, ir taip bu vę 
vi sa da. To dėl, ma ois tų ar mi jai 1949 me tais įsi ver žus į Ti be tą, 
vi sam pa sau liui bu vo pa reikš ta, jog jie „va duo ja sa vo pro vin ci ją 
nuo už sie nie čių“ (tuo me tu ten gy ve no pu sė tu zi no eu ro pie-
čių). Ti be tie čiai į ki nus žiū rė jo kaip į oku pan tus ir daž nai net 
mir da vo prie šin da mie si to kiam „iš va da vi mui“. Ti be tą už tvin dė 
ki nų ka rei viai. Žu vo be veik mi li jo nas ti be tie čių, o jų bu dis ti nė 
kul tū ra bu vo su nio ko ta. 

Siek da mi pa vers ti Ti be tą Ki ni jos da li mi, ki nai ėmė ri bo ti 
ti be tie čių kal bos var to ji mą, drausti re li gi ją, ja pa grįs tą kul tū-
rą ir trin ti vi sus ki tus na cio na li nio iden ti te to pėd sa kus. To kie 
veiks mai iš anks to pa smerk ti žlug ti, nes ti be tie čiai ne ga li virs ti 
ki nais, to dėl juos im ta žu dy ti. Lai mė, tuo me tu Jo Šven te ny bė 
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XIV Da lai La ma trem ty je In di jo je su bū rė darnią ti be tie čių ben-
druo me nę, ku rią glo bo ja ša lies vy riau sy bė. To dėl yra vil ties, kad 
pa sau lis, lai ku su ži no jęs apie Ti be to tra ge di ją, ne leis su nai kin ti 
še šių mi li jo nų ti be tie čių. 

TRUm PAI APIe BU DIz mą

Kas yra bu diz mas? Skai ty to jai ma nys, jog šio je „Di džio jo-
je kny go je apie sa vai mi nį iš si lais vi ni mą su pran tant po mir ti nį 
tarps nį“* iš reikš tas „bu dis ti nis“ po žiū ris į mir tį ir mi ri mą. Bet 
jei gu šis po žiū ris bū tų griež tai bu dis ti nis, jis tik tų tik bu dis tams 
ir ne bū tų pras mės šį kū ri nį pasiūlyti pla tes niam skai ty to jų ra-
tui, jis ne su kel tų to kio su si do mė ji mo Va ka ruo se, koks jau se niai 
gy vuo ja. Tik vie nas „mi ru sių jų kny gos“ as pek tas yra „re li gi nis“ 
įpras ti ne šios są vo kos pras me. Tik vie ną re li gi nį as pek tą iš tik-
rų jų te tu ri ir bu diz mas. 

Bu diz mo pra di nin ku lai ko mas Budha Šak ja mu nis, gy ve nęs 
prieš 2500 me tų. Bu diz mas ne si rė mė jo kia iki tol se no jo je In-
di jo je eg zis ta vu sia re li gi ja ar ko kios nors die vy bės ap si reiš ki mu. 
Budha ryž tin gai at me tė vi sų to me to re li gi jų ti kė ji mą vi sa ga liu 
pa sau lio Kū rė ju. Jis ne ti kė jo Die vu, kaip tai su pran ta ma Va-
ka ruo se. Dau ge liui Va ka rų ci vi li za ci jos at sto vų Budha ga li pa-
si ro dy ti ate is tas (nors jis pri pa ži no ant žmo giš kų, ne vi sa ga lių 
bū ty bių eg zis ta vi mą, va di nęs jas „die vais“). Budha net ne lai kė 
ti kė ji mo kaž ko kia neginčytina do ry be, kaip įpras ta dau ge liui 

* Taip įžangos autorius verčia „Tibeto mirusiųjų knygos“ tibetietišką pavadinimą 
„didysis išsilaisvinimas [pomirtiniame] tarpsnyje klausantis [pamokymų] (Bardo 
Tiodol Čenmo)“ ir toliau trumpai ją vadina „Knyga apie savaiminį išsilaisvinimą“. 
(Vert. past.)
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ti kin čių jų, nors pro tin go ti kė ji mo nau dą pri pa ži no. Jis ra gi no 
žmo nes, pa si tel kus pro to ga lias, ana li zuo ti re li gi nes dog mas ir 
ne pai sy ti ira cio na lių tra di ci jų. Ieš ko da mas tie sos, Budha daž nai 
bu vo vi siš kai ne re li gin gas. 

Šak ja mu nis pra min tas „Budha“ – „Pa bu du siuo ju“ ar ba 
„Nu švi tu siuo ju“, nes jis tei gė pa sie kęs to bu lą tik ro vės pri gim-
ties su pra ti mą. Ga vęs tais lai kais įpras tą ka ra liš ką jį iš si la vi ni mą, 
jis še še rius me tus paskyrė jo gai ir me di ta ci joms. Budha sa kė, 
jog žmo gus, jei tik tu ri pa kan ka mai ga bu mų, tei sin gai la vi na si 
ir kryptingai stengiasi, pa jė gus sa vo pro tu pa žin ti vi sus reiš ki-
nius. Tris de šimt penk tai siais gy ve ni mo me tais pats pa sie kęs vi-
sa pu sį pa ži ni mą, ki tus ke tu rias de šimt pen ke rius me tus Budha 
Šak ja mu nis sky rė žmo nių mo ky mui. Is to ri ja liu di ja, jog daug 
jo am ži nin kų pa ki lo į dva sios aukš tu mas. Jie su kū rė di džiu lį ju-
dė ji mą, ku ris pa laips niui pa pli to In di jos sub kon ti nen to ša ly se, 
o vė liau be veik vi so je Azi jo je. Daž nai jis tap da vo re li gi nis, bet 
tu rė jo ir so cia li nį bei in te lek tu a li nį mat me nis. 

Budha sa vo mo ky mą ar ba Tie są va di no sans krito žo džiu 
„Dhar ma“. Lai kui bė gant šis žo dis įgavo naujų pras mių. „Dhar-
ma“ kilęs iš veiks ma žo džio dhr – „lai ky ti“ ir jo reikš mės su si ju-
sios su „lai ky mu“. Tuo žo džiu ga lė jo bū ti va di na mas koks nors 
at ski ras reiš ki nys, „išlai kan tis“ iš skir ti nę ar ba bū din gą sa vy bę. 
Taip pat jis ga lė jo reikš ti pa pro tį, pa rei gą, įsta ty mą, ku rie „palai-
ko“ tinkamą žmo gaus el ge sį, ar ba re li gi ją ir jos pa lai ko mus ti kė-
ji mus bei ri tu a lus. Budhai at si sklei du sio ži no ji mo pa grin das yra 
lais vė, glū din ti vi sos bū ties pri gim ty je, vi siš ka ne pri klau so my bė 
nuo ken tė ji mo, suvaržymo, ne ži no ji mo. Žmo gaus pro tas ga li 
šią es mi nę lais vę su vok ti kaip sa vo gi liau sią ir tik riau sią bū vį. 
Šis su vo ki mas lei džia lais vei nu ga lė ti įpras tai pa ti ria mas kan čias. 
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Nuo ta da in di vi das „lai ko mas“ at skir tas nuo ken tė ji mo. Tai gi 
dar vie na „Dhar mos“ reikš mė – „išlai ky mas at ski rai nuo ken-
tė ji mo“. Dhar ma su pran ta ma kaip mo ky mas, mo ky mo prak-
ti ka vi mo ke lias, jo prak ti ka vi mo do ry bė, mo ky mo skel bia ma 
tie sa, šios tie sos ar ba tik ro vės lais vė ir pa ti nir va na. Dhar ma, 
kaip mo ky mas, skirs to ma į dvi rū šis: Teks tų ir Po ty rių Dhar mą 
(mo ky mą ir jo prak ti ką). Teks tų Dhar ma, sa vo ruož tu, skirs to-
ma į Dis cip li nos, Po kal bių ir Gry no jo moks lo rin ki nius. Po ty-
rių Dhar ma skirs to ma į Do ro vės, me di ta ci jos ir Iš min ties prak-
ti kas. (Žr. 1 schemą)

Budha mo kė Dhar mos vi so je In di jo je ke tu rias de šimt pen-
ke rius me tus. Dau gy bė žmo nių, pri pa ži nę jo mo ky mo ver tę, 
se no jo je vi suo me nė je ėmė for muo ti nau ją Ben druo me nę. Ji 
va di no si San gha (šis sans krito žo dis reiš kia ben druo me nę). Jos 
šer dį su da rė tais lai kais nau ja ins ti tu ci ja – vy rų ir mo te rų vie-
nuo li ja. In di jo je dar iki Budhos su tik da vai kla jo jan čius as ke tus 

1 schema: Budhos Dharmos sandara

Dharma

Disciplinos rinkinys
Pokalbių rinkinys
Grynojo mokslo rinkinys

Dorovės praktika
meditacijos praktika
Išminties praktika

Tekstų

Potyrių
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ir at si sky rė lius, bet prie mies čiuo se nuo la tos gy ve nan čias vie-
nuo lių ben druo me nes kur ti jis ėmė si pir mas. Bu diz mo is to ri jo-
je Ben druo me nė už ėmė ypa tin gą vie tą. Ji gy nė ir glo bo jo vi sus, 
pa si rin ku sius Budhos ke lią ir stu di juo jan čius jo mo ky mą. Tie 
trys pa grin di niai bu diz mo as pek tai – Budha, Dhar ma ir San
gha (mo ky to jas, mo ky mas ir Ben druo me nė) – va di na mi Tri-
mis Bran ge ny bė mis (sanskr. tri rat na) ir lai ko mi di džiau sio mis 
iš kan čių ir ne ži no ji mo iš si lais vin ti sie kian čio žmo gaus ver ty-
bė mis. Per tūks tant me čius nuo pat bu diz mo at si ra di mo bu dis-
tais bū da vo lai ko mi tie, ku rie pa si kliau da vę Tri jų Bran ge ny bių 
Prie globs čiu. Pa si klio vi mas reiš kė, kad jie se ka Budhos pa vyz-
džiu ir jo mo ky mu, sten gia si su pras ti Dhar mą ir tam pa San ghos 
na riais. 

Tai gi Budha įkū rė švie tė jiš ką ju dė ji mą, ku ris is to riš kai plito 
per tri s ly gmenis: so cia li nį (ir kar tu ne iš ven gia mai po li ti nį), re-
li gi nį ir fi lo so fi nį ar ba moks li nį. Vi sų tri jų ly gmenų es mė glū di 
Budhos tei gi ny je apie fi zi nių ir psi chi nių reiš ki nių re lia ty vu mą, 
tar pu sa vio pri klau so my bę. Budha vei kiau bu vo ne re li gi jos pra-
di nin kas, o vi sų pir ma jos kri ti kas. Jis kri ti ka vo ab so liu tiz mo 
ten den ci jas re li gi jo je, pro to ga lių nu ver ti ni mą, sa vi va lės ir en-
gi mo struk tū rų įsi ga lė ji mą. Tik ro vė, ko kią re gė jo Budha, ne-
pri klau sė nuo dog ma tiš kų te ori jų ir bu vo at vi ra ne ša liš kam pa-
ži ni mui. Žmo giš ko ji gy vy bės for ma ypač ge rai tin ka tik ro vės 
pri gim čiai pa žin ti ir yra la bai ar ti vi siš ko jos pa ži ni mo, ku rio 
vai sius – iš si lais vi ni mas iš kan čių ir lai mė. 

Budhos lai kais bu vo pa pli tę įvai riau si po žiū riai į gy vy bę – 
nuo sie los te ori jų, įvilk tų į su dė tin gas teis ti nes sis te mas, iki 
ma te ria lis ti nio ni hi liz mo. Budha at me tė vi sus mo ky mus apie 
ab so liu čią sie lą ir pa sto vios sa vas ties ar ne kin tan čios as me ni nės 
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esy bės pos tu latus ir pa skel bė sa vo es mi nę dok tri ną apie sie los 
ar ba „aš“ ne bu vi mą (anat ma). Jis tei gė, jog pa sto vios sa vas ties, 
su stin gu sio sub jek to įsi vaiz da vi mas, yra pa grin di nė lai min go 
gy ve ni mo kliū tis. Ta čiau Budha nie ka da ne nei gė re lia ty vaus, 
gy ve nan čio „aš“, ku ris be si keis da mas pereina iš gy ve ni mo į gy-
ve ni mą. Jis taip pat aiš kiai at me tė tų lai kų ni hi liz mą, ku ris re lia-
ty vią, kon ven cio na lią sie lą, „aš“ ar ba sa vas tį lai kė vien at si tik ti ne 
ma te ri jos ap raiš ka. Budha tvir ti no, jog san ty ki nis „aš“ yra re a-
lus, pa žei džia mas, at sa kin gas už sa vo veiks mus ir tu rin tis evo-
liu ci nį po ten cia lą. Iš tik rų jų jo mo ky mas apie uni ver sa lų „aš“ 
re lia ty vu mą pa gim dė pa pli tu sią in di vi do su si sie ji mo su be ga li-
ne ai be gy vy bės for mų vi zi ją, ku ri bu dis tams įkve pia taip ge rai 
ži no mo ryž to nuo la tos to bu lė ti, įgy ven din ti sa vo aukš čiau sias 
ga li my bes ir tei gia mai keis ti vi są pa sau lį. 

ma ha ja nos bu diz mo teks tai, ėmę plis ti In di jo je praėjus maž-
daug ke tu riems šimt me čiams po Budhos, liudija, kad Budha 
yra kos mi nė bū ty bė, ku rios pa siek tą to bu lu mo bū vį ga li ma api-
bū din ti kaip Tris Kū nus. To bu la Budhos iš min tis tam pa Tie sos, 
ga lu ti nės Tik ro vės Kū nu, ku ria me nu švi tu si bū ty bė pa ti ria sa vo 
ir vi sa tos vie no vę. To bu la Budhos at jau ta tam pa be ri biu For mos 
Kū nu. Šis yra tar si pa gal bos ran ka, ku rią nu švi tu sy sis iš sa vo pa-
lai min gos vie no vės su ga lu ti ne lais vės re a ly be tie sia pa dė damas 
be ga lei ki tų bū ty bių iš si va duo ti iš kan čios, su pra tus jų pa čių 
vie no vę su lais ve. For mos Kū nas dve jo pas. Vie nas yra sub ti lu-
sis ar ete ri nis Pa lai mos Kū nas, ku rį su da ro gry nas džiaugs mas 
iš si va da vus iš kan čių ir pa ži nus ga lu ti nę tik ro vės pri gim tį. Jis 
be ga li nis kaip pa ti tik ro vė, vi sur esan tis ir per smel kian tis vi-
sus daik tus sub ti lus Budhos džiaugs mo spindesys. Ki tas – 
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Pasireiškim o Kū nas, su si ku rian tis iš Pa lai mos Kū no ener gi jos, 
kai Budha no ri ben drau ti su pa pras to mis ken čian čio mis bū ty-
bė mis, ne ga lin čio mis su vok ti ap link esan čios pa lai mos. Budhos 
ap si reiš kia to kiais kū nais ar ma giš kai su kur tais pa vi da lais, ku rie 
tin kamiausi pa dė ti joms iš si lais vin ti ir įkvepia siek ti nu švi ti mo. 
Is to ri nis Budha Šak ja mu nis yra Pa si reiš ki mo Kū nas, ta čiau ti ki-
ma, jog Budha, ap si reiš kęs kaip Šak ja mu nis, tu ri ne iš se mia mą 
ga lią ap si reikš ti be ga le ki tų pa vi da lų, kai to rei kia gy voms bū-
ty bėms. Tai gi bu diz mas sa ko, kad vi si budhos tu ri Tris Kū nus: 
Tie sos, Pa lai mos ir Pa si reiš ki mo. Šios ka te go ri jos mums pa de da 
su pras ti, kaip ti be tie čiai su vo kia tik ro vės be ga ly bę ir nu švi tu sių 
bū ty bių bu vi mą ša lia. 

Budha ska ti no žmo nes ty ri nė ti re lia ty vų ma te ria lų jį ir dva si-
nį pa sau lį, idant jie įgy tų vi sa pu sį pa ži ni mą ir da ry tų lai min ges-
nį ki tų bū ty bių gy ve ni mą. Ty ri nė ti rei kia ne vien po jū čiais, bet 
ir pa si tel kus sub jek ty vų žmo giš ką jį pro tą, lo gi ką bei in tros pek-
ci ją, kri ti nį ver ti ni mą ir tvir tai su telk tą min tį. 

Budha su kū rė ir išplėtojo vi di nio, ar ba dva sios, moks lo 
(adh jat ma vid ja) tra di ci ją, ku ri va di na ma moks lu, nes ją su da-
ro dar ni pro to, dva sios pa ži ni mo dis cip li na, sie kian ti iš lais vin-
ti in di vi dus iš ne ga ty vių siekių ir pa dė ti įgy ven din ti vi sas sa vo 
tei gia mas ga li my bes. Budha įkū rė švie ti mo ins ti tu tus, ku riuo se 
mo ky ma sis ir ty ri nė ji mai truk da vo vi są gy ve ni mą. Vė liau iš jų 
iš au go vy rų bei mo te rų vie nuo ly nai ir bė gant am žiams iš pli to 
ne tik In di jo je, bet ir vi so je Azi jo je. Vie nuo ly nai bu vo dau ge-
lio vals ty bių su de da mo ji da lis, kol at ėjo is la mas ar juos nu šla vė 
pa sau li nis se ku lia ri za ci jos pro ce sas. Šiuo se dva sios moks lo ins ti-
tu tuo se ypač kruopš čiai ty ri nė ti mir ties, tar pi nio bū vio ir at gi-
mi mo pro ce sai. Ty ri mo duo me nys ap ra šy ti gau sio je moks li nė je 
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li te ra tū ro je. Šie raš tai apie mir tį – uni ka lus pa sau lio ci vi li za ci jų 
lo bis, pir mi nis sa vai mi nio iš si lais vi ni mo šal ti nis. 

SU mIR TI mI SU SI JU SIOS TI Be TIe ČIų IDĖ JOS

Ti be tie čių po žiū ris į mir tį ir po mir ti nį tarps nį nė ra nei mis-
ti nis, nei pa slap tin gas. Ši kny ga – to tarps nio ke lio nės va do vas, 
at sklei džian tis anks tes nio, da bar ti nio ir bū si mo gy ve ni mo ne-
per trau kia mu mą, – aiš kiai pa ro do, kaip mir ties tik ro vė at si spin-
di ti be tie čių pa sau ly je. Jų tei gi nys, jog gy ve na me ne vie ną kar tą, 
yra ne dau giau (ir ne ma žiau!) re li gi nis ti kė ji mas nei mū sų šiuo-
lai ki nė Sau lės sis te mos są ran gos ar me tų lai kų kai tos sam pra-
ta. Ti be tie čiams vi siš kai su pran ta mas da ly kas, moks li nis fak tas, 
kad bū ty bių gy ve ni mų se ka tę sia si, ir mir ties, tar pi nio bū vio 
bei at gi mi mo pro ce sus ga li ma nu ma ty ti. Jie tu ri pa ti ki mus liu-
di ji mus, gau tus iš nu švi tu sių „ke liau to jų“, ku rie sąmoningi iš-
gy ve no po mir ti nį tarps nį, iš sau go jo ir ap sa kė pri si mi ni mus apie 
jį. Ti be tie čiai pa si kliau ja sa vo „psi cho nau tų“ pra ne ši mais, kaip 
mes ast ro nau tų, pa sa ko jan čių apie nuo ty kius mė nu ly je. Be to, 
jie ti ki, jog dau ge lis žmo nių ga li at gai vin ti anks tes nių gy ve ni-
mų pri si mi ni mus, prak ti kuo da mi ga na pa pras tas me di ta ci jas. 
mokydamiesi bu diz mo ti be tie čiai el gia si prak tiš kai, gy ve ni mą 
pa skir da mi la vi ni mui si, kad su pras tų pa sau lį ir pa si ruoš tų mir-
čiai bei ki tiems gy ve ni mams, ge rin da mi sa vo po el gius, įpro čius 
ir kri tiš ką įžval gą.

Vie nais at žvil giais ti be tie čių ir va ka rie čių po žiū riai į mir tį 
su tam pa, ki tais la bai ski ria si. Žmogiškajame lygmenyje ti be tie-
čiai, kaip ir mes, ją lai ko gy ve ni mo pa bai gos tra ge di ja. Jie tu ri 



24      Tibeto mirusiųjų knyga

įvai rių bū dų, lei džian čių nu ma ty ti bei at šauk ti ne sa va lai kę mir tį 
ir net iš veng ti sa va lai kės bei pra tęs ti bran gų žmo gaus gy ve ni mą. 
Šiuo po žiū riu jie net la biau bi jo mir ties už mus, šiuo lai ki nius 
ma te ria lis tus ar hu ma nis tus, be si ti kin čius sa vai mi nio, ne skaus-
min go są mo nės už ge si mo. Jį ti be tie čiai lai ko vi siš kai ne įti ki mą, 
su pras da mi mir tį ta ry tum ko ri do rių, ku ris ga li bū ti ne pa pras-
tai pa vo jin gas ne pa si ren gu siems ar pa klai din tiems blo gų įpro-
čių bei pa žiū rų. Tai gi jie na tū ra liai žiū ri į mir tį kaip į žiau rią, 
ga lin gą bai sy bę, ty kan čią kaž kur ir ga lin čią bet ka da pri sė lin ti. 
Sek da mi iš In di jos per im ta tra di ci ja, jie tą bai sy bę įsi vaiz duo ja 
kaip nu ož mų, siau bin gą mir ties die vą Ja mą, po že mio ka ra lys-
tės val do vą ir mi ru sių jų tei sė ją. Šis pie šia mas tam siai mė ly nas, 
bui vo lo gal va ir dviem ran ko mis, lai kan tis bal tą ske le to laz dą ir 
kil pi nę, sto vin tis nuo gas, sta čiu fa lu, ant lieps na dvė suo jan čio 
bui vo lo nu ga ros. Kar tais jį ly di bai sio ji Ča mun dė, ku ri ga li bū ti 
lai ko ma mo te riš ka jo ener gi jos per so ni fi ka ci ja. Ap lin kui zu ja ai-
bė pa siun ti nių, vyk dan čių jo įsa ky mus ir at ve dan čių mi ru sių jų 
sie las. Kai jis pa šau kia, žmo nės ne ga li ne pa klus ti – tu ri ke liau ti 
į po že mio ka ra lys tę. Ge le ži nė je mi ru sių jų val do vo me nė je be 
du rų, be lan gų sve ria mi jų ge ri ir blo gi dar bai. Ja ma juos tei sia 
ir siun čia į įvai rias dan giš kas sfe ras, per svė rus do ry bėms, ar ba į 
gy vu lių ir pra ga ro kan ki nių pa sau lius, per svė rus nuo dė mėms. 
Jei gu jų da lia la bai lai min ga ir jie yra jaut rūs ki tiems, dos nūs 
bei iš min tin gi, tai ga lė sią grįž ti į žmo nių sfe rą, ku ri lai ko ma 
dva si nei prak ti kai pa lan kes nė už ro jų. Ti be tie čiai bi jo Ja mos ir 
į budhas bei bod hi sat vas žiū ri kaip į gel bė to jus nuo jo teis mo. 
Šven tė se ir kau kių šo kiuo se jie vaiz duo ja Ja mą kaip nir šią die vy-
bę, ku rią vai di na aukš ta ū gis vie nuo lis su bai sia kau ke ir spal vin-
gu kos tiu mu. Pa ga liau mir ties val do vą vi sa da su tram do budha, 



Tibeto mirusiųjų knyga      25

iš min ties bod hi sat va man džuš ris ar ba at jau tos bod hi sat va Ava-
lo ki teš va ra, ap si reiš kęs di džio dva sios meist ro ir pir mo jo is to ri-
nio Ti be to ga ny to jo Pad ma sab ha vos pa vi da lu.

Nors ti be tie čiai yra su si kū rę la bai ryš kų įas me nin tos mir ties 
vaiz di nį, iš kar to pa ste bi me, kad la biau siai juos gąs di na ne pats 
Ja ma, o jo teis mas ir gal būt gre sian ti ne lai min ga da lia. Ti be-
tie čiai lai ko si pro tin go po žiū rio, jog gy ve ni mas yra be ga li nis, – 
ne at si ran da ma iš nie ko ir nie ku ne virs ta ma. mes ne tu ri me nei 
pra džios, nei pa bai gos. Ka dan gi vi sa da bū si me su si ję su san ty-
ki ne sfe ra, mes tu ri me pa žin ti ir vi di nę lais vę. Jei gu jos ne pa žįs-
ta me ir dėl ne ži no ji mo esa me pri vers ti pa tir ti tą ne iš ven gia mą 
są sa ją kaip be ga li nius pan čius, am ži nas kan čias, tai mū sų gy ve-
ni mai bus ne si bai gian ti kan ky nė.

Žmo gaus gy ve ni mas lai ko mas pu siau ke le tarp ne pa ke lia mo 
skaus mo ir di džiu lio ma lo nu mo bū vių. Ki to kia bū ty bė at gims-
ta žmo gu mi, jei, bū da ma dos ni, do ra bei to le ran tiš ka, su kau pė 
dau gy bę nuo pel nų ir, il gai steng da ma si ug dy ti kri tiš ką iš min tį 
bei skvar bų su si tel ki mą, įgi jo tiek pat daug pa ži ni mo. Žmo gaus 
kū nas są ly giš kai lais vas, ne var žo mas griež tai są ly go tų ins tink ty-
vių veiks mų. Tai gi žmo nės yra vie nin te lės bū ty bės, ap do va no tos 
su ge bė ji mu ir ga li my be vi siš kai su pras ti sa vo pa dė tį, tei gia mai 
pa si keis ti, pa siek ti aukš čiau sią, to bu lą budhos nu švi ti mą ir tap-
ti be ga lo lai min gos, tvir tos, švy tin čios bei nau din gos ki tiems. 
mir ti ne nu švi tus, ne pa sie kus nu švi ti mo pra ras ti žmo giš ko jo 
įsi kū ni ji mo su tei kia mą lais vę ir po to ai bę kar tų at gim ti ne-
laimingose sferose bū tų di džiau sia tra ge di ja. Ka dan gi žmo gaus 
gy ve ni mas su tei kia pa lan kiau sias są ly gas bei ga li my bes evo liu-
ci niam iš si lais vi ni mui ir nu švi ti mui pa siek ti, jį pra ras ti daug 
blo giau nei gy ve ni mą, ku ris įsi vaiz duo ja mas kaip pa si bai gian-
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tis vi siš ku iš ny ki mu ar sau giai ve dan tis į ro jų. Tai pri me na gy-
ve ni mo baig tį, po ku rios ke liau ja ma į pra ga rą ar ba skais tyk lą. 
Toks pa vo jus dau giau nei pra žū tin gas. Jis ve da į be veik am ži nas 
kan čias. To dėl ti be tie čių puo se lė ja ma gy ve ni mo be pra džios ir 
pa bai gos idė ja vi sai ne su ma ži na mir ties bai mės. Ji su tei kia gy ve-
ni mui ska ti nan čios ener gi jos. Štai iš kur ti be tie čių re li gin gu mas 
ir dva sin gu mas se mia si stip ry bės, o ne aukš tu mų dyk vie tės ar 
snie guo ti kal nai juos įkve pia.

Ta čiau dvasingesniame lygmenyje ti be tie čiai iš mo ko žiū rė ti 
į gąs di nan čią mir tį kaip į gy vy bei ar ti mą di džią jė gą, ga lin gą 
pa ska tą gė riui, tei gia mų nuo sta tų bei veiks mų stip rin to ją. Jie 
ne ke ti na su daik tin ti mir ties kaip gry no blo gio jė gos, kaž ko kio 
es mi nio, be jaus mio, sa va va liš ko prie šiš ku mo, o ver čiau mo ko-
si su pras ti, jog ji ne eg zis tuo ja at ski rai nuo gy ve ni mo. Toks net 
mir ties re lia ty vu mo su vo ki mas juos aukš čiau sia me lyg me ny je 
pa drą si na žvelg ti į ją kaip į atvirą, vi sur esan čią lais vės sfe rą, ne 
vien kaip į gy ve ni mo da lį, o kaip į jo pa grin dą.

Ti be tie čiai ma to, kad kiek vie nas ga li mir ti bet ka da ir bet 
kur. mū sų įsi vaiz duo ja mas gy ve ni mo si tu a ci jų kon kre tu mas, 
pen kių po jū čių ir jų ob jek tų pa sau lio tvir tu mas yra vi siš kai 
klai din gas. Nie kas, kuo mes ma no me esą, ką da ro me, jau čia-
me ar tu ri me, neturi jo kios esy bės, sub stan ci jos, pa sto vu mo ir 
tvir tu mo. Vis kas mu my se ir ap link mus, kuo mes nuo ry to li gi 
va ka ro už si ė mę, po ten cia liai mums yra nie kas. Jei gu mir tu me, 
mū sų tvir ta me glė by je nie ko nebe lik tų – pa si mirš tų vi si at min-
ty je sau go ti daik tai, iš kris tų iš ran kų lai ky tie ji, o kū nas ir pro tas 
nu grimz tų į už mirš tį. Keis ta, bet su si gy ve nę su vi sur ty kan čia 
mir ties ga li my be, pa si jun ta me ge ro kai lais ves ni. Su vo kia me, jog 
vi sa da, vi so se si tu a ci jo se iš es mės esa me lais vi. Su pran ta me, kad 



vi sa prie var ta re mia si tik sub stan ci nio tęs ti nu mo, tva rios me-
džia gos, ri šan čios es mės iliu zi ja ir vi siš kai pa si ne ria me į lais vės 
sfe rą. mū sų da ly va vi mas san ty ki niuo se da ly kuo se tam pa vi siš kai 
sa va no riš kas. Lais vės jaus mas džiu gi na. Šis aukš tes ny sis mir ties 
su pra ti mas sie ja mas su Ja man ta ka, mir ties su nai kin to ju, ku ris 
yra sa vas ties ne bu vi mo iš min ties, tuš tu mos su vo ki mo bai siau sias 
įas me ni ni mas.

ma to me, jog Ti be to kul tū ra ypač spal vin ga ir kad ti be tie čiai 
yra la bai links mi, ener gin gi bei gu vūs. Jų bū das in di vi du a lus ir 
ne nu spė ja mas. Jie puo se lė ja lais vę vi sais at žvil giais ir vi sais ly-
giais. Bū da mi ne pri klau so mi jie prak ti ka vo budhos nu švi ti mo 
mo ky mą, o ne tik rūpinosi ma te ria li ne ge ro ve ar ka ry ba. Jie 
gy ve no pro tin gai, pa nau do da vo žmo giš ką jį gy ve ni mą ir vi sas jo 
tei kia mas ga li my bes tam, kad to bu lė tų dva siš kai, ne vien ma-
te ria liai. Uni ka laus jų ci vi li za ci jos gro žio di dis šal ti nis – gy vas 
mir ties ar tu mo su vo ki mas ir jo tei kia ma lais vė.


