
 
 

6.lekcija. 
 

Tantriskais budisms Indijā. 



Tantra un tantrisms 
 

Mantranaja – mantru ceļš 
Paramitanaja – pilnību ceļš 

 
Mantrajāna (Mantrayana) 

 
Vadžrajāna (Vajrayana) 



Tantra 
“nepārtrauktība” 

 
tan: “izklāt”, “aust” 

izkārtojums, modelis, paraugs 
 

Rituāla, politiska, militāra žanra 
rokasgrāmatas 

 
“teksts” 



Ne visi teksti, kas satur nosaukumu 
tantra ir ezotēriska rakstura 

 
“Uttara-tantra” 

“Ratnagotravibhāga” 
 

Tathagātagarbha 



Tantriskā budisma īpašību kopums: 
 

�Ezotērisms 
�Skolotājs-guru, vadžra meistars: 

vajracarya 
�Ķermeņa lomas pārvērtēšana 
�Sievietes lomas pārvērtēšana 

�Korelatīvā-analoģiskā domāšana 
�Iekāres pakļaušana atbrīvei 



Tantrisko tekstu pamatelementi: 
 

�maģiskās formulas mantra 
�rituālie simboli-figūras mandala 

�rituālie-simboliskie žesti mudra (mudrā) 
�ievadīšana; pilnvarošana abhišeka 

(abhiseka) 
�uguns ziedošana homa 

�rituālie mielasti ganačakrapudža 
(ganacakrapuja) 



Tantriskās prakses mērķis: 
veiksme, panākumi siddhi 

maģiskās spējas ṛddhi 
 

grūtību nomierināšana 
bagātības palielināšana 
negatīvo spēku kontrole 
ienaidnieku iznīcināšana 

 
apgaisme-atmošanās bodhi 



Mahajānas sūtrās sastopamas maģiskās 
aizsardzības formulas dhāranī 

 
Pirms-mahajānas suttas saturēja 

aizsargājošus dziedājumus paritta 
 

Bodhisatvas Avalokitešvaras mantra 
Om mani padme hūm 

 
“Karaṇḍavyūha Sūtra”(4.,5.gs. Kašmira) 



Anonīmo tantrisko tekstu parādīšanās 
7.gs. beigas - 8.gs. sākums 

 
“Guhyasamājatantra” 
“Cakrasamvaratantra” 

“Hevajratantra” 
 

Rituālās rokasgrāmatas sādhana – 
“Panākumu līdzeklis” 



�Mandalas radīšana 
�Dievības 

uzaicināšana 
�Dievības 

vizulizēšana 
�Sevis kā dievības 

vizualizēšana.	  



 
 
 





Borobodūra, Java, Indonēzijas 



Tantriskais budisms kā atbilde uz 
šaivismu 

 
Šiva 

 
Šaiviskā tantrisma simbolikas un rituālu 

pārņemšana un adaptācija 



Tantrisko metožu pamatojums: 
 

sansāra=nirvāna 
mahajānas “noderīgo līdzekļu” princips 

 
pretstatu transmutācija 

 
alķīmija 



Indiešu budisma tantru tipoloģija 
 

�Rīcības - Krija (Kriyātantra) 
�Prakses - Čārja (Cāryatantra) 

�Savienojuma - Joga (Yogatantra) 
�Nepārspējamās jogas
(Anuttarayogatantra): 

Mahā-yoga (Pitritantra) 
 Yoginī (Mātratantra) 



Vajra : 
“zibens spēriens”; “dimants” 

Indras scepteris 
ghaṇṭā-‐zvans 



Vadžrasatva (Vajrasattva)              Vadžrapāni (Vajrapāṇi) 



Source: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Buddha-Vajrapani-Herakles.JPG 
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. 

Vadžrapānī - 
Dharmapāla, attēlots 
kā Hērakls, 
Gandhāra (2.gs) 



Vadžradhara (Vajradhāra) 
Ādibuddha  

“sākotnējais buda” 



 
 
 
 

Piecas budas (pañcatahāgata) 
Vairočana (Vairocana) (C) 
Akšobhja (Akṣobhya) (A) 

Amitābha (R) 
Amoghasiddhi (Z) 

Ratnasaṃbhava (D) 







Piecas budu ģimenes (pañcakula) 
Dharmakājas budas 

 
Tahagāta - Vairocana 

Vajra - Aksobhya 
Padma - Ammitābha 
Ratna - Ratnasabhava 

 Karman - Amoghasiddhi 



  Vairo!ana 
(Vairocana)  

Ak"obhja 
(Akshobhya)  

Ratnasambhava  Amitabha  Amogasiddha  

Nosaukums  „Kr#"$ais“  Nesatricin#mais   „No 
d#rgakmens 
dzimu"ais“ 

„Bezgal%g# 
gaisma“  

„Tas, kura 
sasniegumi 
nav velt%gi“ 

Virziens  Centrs  Austrumi  Dienvidi  Rietumi  Zieme&i  

Kr!sa  Balts  Zils  Dzeltens  Sarkans  Za&"  

Mudra  „Rata iegrie"ana“ 
dharmachakra  

Piesk#riens 
zemei  

Dev%ba Medit#cija  Bezbail%ba  

Zilbe  Om  Hum  Trah  Hrih  Ah  

Simbols  Ritenis  Zibens sp'riens  D#rgakmens 
(ratna) vai Tr%s 
D#rgumi 
(triratna)  

Lotoss  Dubultais 
zibens 
sp'riens  

Iemiesot! 
"pa#"ba  

Augst#k# vara  Nelok#m%ba  L%dzj(t%ba  Gaisma  Bezbail%ba  

Gudr"bas veids  Piln%gi t%r# 
Dharma 

Spogulim 
l%dz%g#  

L%dz%ba  At")ir"ana  Prakse  

Kopas 
(skandha)  

Apzi$a  Forma Saj(ta  Uztvere  Griba  

Elements  Apzi$a  *dens  Zeme  Uguns  Gaiss  

Pretl"dzeklis  Nezin#"ana  Dusmas un 
naids  

Skaud%ba  Iek#re  Lepnums  

Ma$as  Redze  Ska$a  Smar+a  Gar"a Piesk#riens  

Tronis  Lauva  Zilonis  Zirgs  P#vs  Garuda  

Gar"gais d%ls  Ma$d+u"r%  Vad+rap#ni  Ratnap#ni  Avalokite"vara  Vad+rap#ni  

Pavadone  Vad+radh#te"var% Lo!ana  M#mak%  P#ndarav#sin%  T#r# 

 
 



 
Makrokosma-mikrokosma vienotība un 

mijiedarbība 
 

Korelatīvā kosmoloģija 
 

Simpātiskā maģija 









Vadžrajoginī (Vajrayoginī) 



Vadžravārāhī/Vadžradākinī 



Ḍākinī (4.gs.) 
“bungošana” 
šamanes 

tib. khandroma “debesīs gājēja” 
 

Heruka pavadones 
Simbolizē gudrību pradžņā 



nature, in responding to those who call on them, is re!ected in the story
that they were born from two tears shed by Avalokite!vara when he saw
the horrors of hell. T"r" is seen to have vowed to remain in female
form throughout her lives as a Bodhisattva then Buddha. Indeed, Tibetans

Plate 5: A Tibetan image of the Heruka Yam"ntaka and his female consort.
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Jāmanataka 
(Yamāntaka) 

“Nāves uzvarētājs” 
 

Vadžrabhairava – 
“Šausminošais” 

 
Maņdžušrī 

(Mañjuśrī) dusmīga 
manifestācija 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yamāntaka mandala  
The Yamāntaka sand mandala created during the Yamāntaka ritual cycle at the Tantric College. 
Photographed by Taline Goorjian 
Source: http://www.thlib.org/places/monasteries/sera/spaces/map/imagedetails.php?directory=d30&asset=D30115 



Trīs saknes  (tsa sum)  
“Iekšējais patvērums” 

 
Guru (lama)  

Jidam (ishtadevata	  ) 
Dakini+Dharmapala 



 
 

“Ārējais patvērums”:  
Buda, dharma, sangha 

 
“Slēptais patvērums”: 

kanāli-nādī,  vēji-prāna, piles-bindu 
 



Mahāsiddhas 
 
Tilopa (988–1069)  
Nāropa (1016–1100) 
Marpa Lotsawa 
(1012–1097) 







 
Tantrika 

 
Nekonvencionāla-antinomiska rīcība 

pretstatā rituālajai tīrībai 
Seksuālā joga 

Kapi kā prakses vieta 



 
 
 

“Kālačakratantra” 
Šambala 

 


