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Багатовіковий релігійний «досвід», що накопичив буддизм 
ваджраяни у Непалі, охоплює велику кількість традицій, практик, 
різноманітних канонічних текстів тощо. У контексті нашої теми 
невисловлюваного і невербального осягнення можуть бути ціка-
вими декілька аспектів буддійської непальської традиції – напри-
клад, «ментальне паломництво» Чакрасамвара мандали, звичаї 
фестивалю Авалокітешвари, деякі практики непальських монахів 
баджрачар’ів та шак’їв, а також побутування в Непалі тексту Пра-
джняпарамітисутри.

Непал, як у традиціях сакрально-географічних, так і у суто ре-
лігійному сенсі, сприймався як священна мандала. Країна17 і на мі-
стичному рівні, і на «матеріальному рівні» у феноменологічному 
світі маркувалася як священний простір, мандала, з її сегментами, 
внутрішніми концентричними колами і центрами (пітха) – свя-
тими місцями, де знаходилися божества мандали. Чакрасамвара 
мандала з її 24 святими пітхами і 4 храмами Йогинь, могутніх тан-
тричних деві мандали (Вадрайогіні, Кхадгайогіні, Гухешварі, Ака-
шайогіні), має надзвичайне значення і у практиках непальського 
буддизму [Slusser 1982, c. 7; Bangdel 2010, c. 54–65; Rospatt 2009, c. 
66–67; Shakya 2009].18 Так, особливе паломництво до святих місць 
Чакрасамвара мандали передбачає не тільки читання священних 
гімнів, мантр, піст і дотримання моральних обітниць, але й медита-
цію на мандалу божества і практики візуалізації. Тут проявляється 
своєрідне «ментальне паломництво» [Bangdel 2010, c. 66; Rospatt 
2009, c. 44–47]. Паломник зосереджується на мандалі Чакрасам-

17 У цьому випадку – Непальська долина і деякі території, що її оточують.
18 Особливу увагу паломництву, як і історії творення країни як священної 

мандали і її святих місць, приділяє середньовічний текст Сваямбху Пурана. 
Символіка мандали має велике значення у багатьох сферах культури релігії 
Непалу [Slusser 1982, c. 145; Lewis 1995, c. 67].
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вара  і через візуалізацію ототожнює свій внутрішній мікрокосм 
із макрокосмом мандали; більше того, в процесі медитації він по-
ступово накладає реальний простір (зі святими місцями країни) 
мандали Чакрасамвара на власний «внутрішній простір». Через 
візуалізацію відбувається очищення трьох рівнів (Тіла, Мови і 
Розуму) і «осягнення» реального простору мандали.  Тіло, Мо-
ва і Розум відповідно асоціюються з трьома колами Чакрасамвара 
мандали з її 24 пітхами, які необхідно відвідати адепту в процесі 
практики: вони разом із 24 божествами мандали «відповідають» 
різним частинам тіла паломника. Так, наприклад, Будда Амітаб-
ха відповідає місцю між очей людини, а Ваджрасаттва – коліну 
[Bangdel 2010, с. 66–70]. Поступове фізичне осягнення території 
і ментальне осягнення мандали дає адепту можливість «перене-
сти» макрокосм Чакрасамвара мандали на свій внутрішній простір 
через візуалізацію. А відбувається це, відповідно, протягом самого 
паломництва.19 Така форма паломництва отримала назву пітхасе-
ва (пурвасева), і її практикують, в основному, непальські монахи, а 
також тільки ті буддисти, що отримали особливу  ініціацію дікша.

Власне, цікавим у цьому контексті є фестиваль, присвячений 
бодхісаттві Авалокітешварі, званому у Непалі Карунамая або 
Маччхендранатх [Bangdel 2010, с. 71–75; Dowman, Bubriski 1995, с. 
78–83; Tuladhar-Douglas 2006, c. 177]. Під час цього колісничного 
фестивалю, ратхаджатри, колісниця Авалокітешвари, рухаючись 
навколо міста, також маркує мандалу святих місць. Символічно, що 
сама по собі фізична циркуляція вірян разом із колісницею – це вже 
важлива практика (разом з іншими, «вербальними»).

Інша сторона невербального осягнення пов’язана у непаль-
ському буддизмі зі трансовими станами («керованими станами 
трансу», за висловом Д. Геллнера) [Gellner 2012, c. 126–128 ]. Так, 
наприклад, монах баджрачар’я у своїх практиках aсоціює себе із бо-
жеством Ваджрасаттвою, візуалізуючи під час медитації на манда-
лу. Він не є самим божеством, але Ваджрасаттва може «заволодіти» 
монахом, якщо він увійде у стан керованого (контрольованого) 
трансу. Інший приклад – шанування Праджняпарамітисутри. Чи-

19 Тут, можливо, буде коректно згадати про легенду, де тантричний вчитель 
Бандудхатта і вірний вченню король Непалу Нарендрадева розчинилися у правій 
і лівій нозі буддійського божества Авалокітешвари [History of Nepal 1877, c. 120; 
Tuladhar-Douglas 2006].
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тання цього тексту має особливі властивості – може очищувати 
дхарму, сприяти людям тощо, а саме читання «активізує» богиню  
Праджняпараміту – вона стає пристуньою реально. Необхідно 
підкреслити, що сам текст як священний об’єкт здатний «діяти», 
навіть якщо не читається монахами – він уособлює деві, яка може 
проявлятися у адептах через трансовий стан, вселяючись у них.20
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