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ŠAMBALA ŠVYTINTI 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

                             (SHAMBALA by Nicholas Roerich. New-York, 1985.) 
 
 
 „Lama, papasakok man apie Šambal�!“ 
 
„J�s, Vakar� gyventojai, nieko nežinote apie Šambal� ir nieko žinoti nenorite. 

Matyt, tu klausi tik iš smalsumo ir be reikalo tari t� švent� žod�“. 
 
„Lama, aš ne šiaip tuš�iai klausiu apie Šambal�. Visur žmon�s žino š� did� simbol� 

�vairiausiais vardais. M�s� mokslininkai gaudo kiekvien� žini� kibirkšt�l� apie ši� 
nuostabi� Viešpatij�. �ioma de Kerešas (Csoma de Koros(angl.) sužinojo apie Šambal�, 
ilgai gyvendamas budist� vienuolynuose. Griunvedelis (Grünwedel(vok.) išvert� 
žymiojo Taši-Lamos Pal Den Eše knyg� „Kelias � Šambal�“. Mes nujau�iame, kad už 
slapting� simboli� slepiasi didi tiesa. Iš ties�, uolus ieškotojas trokšta sužinoti visk� apie 
Kala�akr�“. 

 
 „Kaip tai gali b�ti, jei Vakar� gyventojai niekina m�s� šventyklas? Jie r�ko m�s� 

šventov�se. Jie nesupranta ir nenori gerbti m�s� tik�jimo ir m�s� mokymo. Jie ty�iojasi 
ir juokiasi iš simboli�, kuri� reikšm�s nepaj�gia suvokti. Jeigu mes aplankytume j�s� 
šventyklas, m�s� elgesys b�t� visiškai kitoks, nes j�s� didysis Bodhisatva Issa išties yra 
Pakyl�tas. Ir niekas iš m�s� neims menkinti Gailestingumo ir Teisingumo mokymo“.  

 
„Lama, tik labai neišprus� ir kvaili žmon�s juokiasi iš j�s� mokymo. Šventa vieta 

apjungia visus mokymus apie ties�. Ir kiekvienas, kuris tai jau�ia, neniekins švent�j� 
viet�. Lama, kod�l tu manai, kad Palaimintojo mokymo esm� yra nežinoma Vakarams? 
Kod�l tu sakai, kad Vakaruose mes nieko nežinome apie Šambal�?“ 

 
 „Lama, štai ir ant mano stalo tu gali rasti Kala�akr�, Mokym�, didžiojo Atišos 

(Atisha) atnešt� iš Indijos. Man žinoma, jei didi dvasia jau pasiruošusi, ji girdi bals�, 
skelbiant� „Kalagija“ – tatai yra šaukimas � Šambal�. Mes žinome kuris iš Taši-Lam� 
aplank� Šambal�. Mums žinoma Didžiojo Žynio knyga – „Raudonas kelias � Šambal�“. 
Mes netgi žinome mongol� giesm� apie Šambal�. Kas žino, galb�t mes žinome daugel,  
kas nežinoma tau. Mes žinome, kad visai neseniai jaunas lama iš Mongolijos išleido 
nauj� knyg� apie Šambal�“. 

 
Lama tirian�iai ži�ri � mus savo verian�iu žvilgsniu, o paskui taria: 
„Didžioji Šambala yra toli už vandenyno. Tatai galinga dangiška karalija. Ji neturi 

nieko bendra su m�s� žeme. Kam ir kod�l j�s, žem�s žmon�s, domit�s ja? Tik kai 
kuriose vietose, tolimojoje Šiaur�je, j�s galite �ži�r�ti švytin�ius Šambalos spindulius“.   

 
„Lama, mums žinoma Šambalos didyb�. Mes žinome šios nenusakomos 

viešpatijos realum�. Bet mums tai pat žinomas ir žemiškosios Šambalos realumas. Mes 
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žinome, kad kai kurie aukštieji lamos �jo � Šambal�, kaip pakeliui jie mat� �prastus 
fizinius dalykus. Mes žinome vieno lamos iš Buriatijos pasakojim�, kaip jis buvo 
palyd�tas  labai siauru slaptuoju pra�jimu. Mes žinome, kaip kitas keliautojas mat� 
kalnie�i� karavan�, vežusi drusk� iš ežer�, esan�i� ant pa�ios Šambalos sienos. Dar 
daugiau, mes patys mat�me balt� pasienio stulp�, vien� iš trij� Šambalos post�. Tod�l 
nekalb�k man tik apie dangišk�j� Šamabal�, bet kalb�k ir apie žemišk�; nes tu, taip kaip 
ir aš žinai, kad žemiškoji Šambala jungiasi su dangišk�ja. Ir b�tent toje vietoje 
susijungia abu pasauliai“.    

 
Lama nutilo. Iš po pusiau nuleist� vok� jis atidžiai tiria m�s� veidus. Ir vakaro 

prieblandoje pradeda savo pasakojim�: „Iš ties�, ateina metas, kai Palaimintojo 
Mokymas v�l sklinda iš Šiaur�s � Pietus. Tiesos Žodis, prad�j�s savo did�j� keli� iš 
Bodigajos (Bodhgaya), v�l sugr�š � tas pat vietas. Turime tatai priimti taip, kaip yra: 
tikrasis Mokymas apleis Tibet� ir v�l pasirodys Pietuose. Budos mokymai apsireikš 
visose šalyse. Iš ties�, art�ja didžiuliai �vykiai. Štai j�s ateinate iš Vakar� ir atnešate 
žini� apie Šambal�. Mes iš ties� turime tai priimti kaip deram� dalyk�. Matyt, Rigden-
Džapo bokšto spindulys pasiek� visas šalis“.      

 
 „Kaip deimantas spindi šviesa Šambalos Bokšte. Jis ten - Rigden-Džapo, 

nenuilstantis, amžinai budintis žmonijos gerov�s sargyboje. Jo akys niekad 
neužsimerkia. Savo magiškame veidrodyje jis mato visus žemiškus �vykius. Ir jo minties 
galia prasiskverbia � tolimiausias žemes. Jam neegzistuoja nuotoliai; jis akimirksniu gali 
suteikti pagalb� vertiesiems. Ryški jo šviesa gali sunaikinti bet koki� tams�. Jo 
nesuskai�iuojami turtai paruošti pad�ti visiems nepritekliuje, tiems, kurie pasiaukojo 
vardan tarnyst�s tiesai. Jis netgi gali keisti žmoni� karm�...“  

 
 „Lama, man atrodo, kad tu kalbi apie Maitr�j�, ar taip?“ 
 
„Mes neturime kalb�ti apie ši� paslapt�! Daug yra to, kas neturi b�ti atverta. Daug 

yra to, kas neturi b�ti kristalizuota garsu. Garsu mes atveriame savo mint�. Garsu 
atspindime savo mint� erdv�je ir d�l to gali sekti didžiul� žala. Tod�l visa, kas atverta 
anks�iau nulemto laiko, virsta nesuskai�iuojamomis nelaim�mis. Toks 
lengvab�diškumas sukelia didžiausias katastrofas. Jei Rigden-Džapo ir Palaimintasis 
Maitr�ja tau vienas ir tas pat – teb�nie. Aš to nesakiau! Nesuskaitomi Šambalos 
gyventojai. Neišsibaigia daugyb� �stabi� nauj� j�g� ir pasiekim�, kurie ten ruošiami  
žmonijai...“   

 
 „Lama, Vedanta sako, kad labai greitai žmonijai bus duota nauj� energij�. Ar tai 

tiesa?“ 
 
„Neišsenka begalin� gausyb� to, kas didu, skirta ir paruošta. Iš Švent�j� Rašt� mes 

žinome apie Palaimintojo Mokym�, apie tolim�j� žvaigždži� gyventojus. Iš to paties 
šaltinio mes gird�jome apie skraidant� plieno paukšt�... apie geležines angis, kurios 
alsuodamos ugnimi ir d�mais, skrodžia erdv�. Palaimintasis Tathagata išpranašavo vis� 
ateit�. Jis žinojo, kokiu b�du Rigden-Džapo pagalbininkai �sik�nys reikiamu metu; kaip 
šventoji kariauna išvaduos Lhas� nuo vis� jos klasting� prieš�; ir kaip bus �vesta 
teisingumo viešpatija“. 
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 „Lama, jei didieji kariai �sik�nijo, nejau Šambala neims veikti �ia, žem�je?“ 
 
„Visur – �ia ir danguje. Visos g�rio j�gos susijungs, kad sunaikint� tams�. 

Kiekvienas, kuris prisid�s šiame didžiame darbe, bus šimteriopai atlygintas šioje pa�ioje 
žem�je, šiame pa�iame �sik�nijime. O visi, nusid�j� Šambalai pražus šiame pa�iame 
�sik�nijime, nes jie išs�m� gailestingum�“.    

 
 „Lama, tu žinai ties�. Tuomet pasakyk man, kod�l tiek daug nevert� šventik�?“ 
 
„Žinoma, tai nedovanotina, bet jei Mokymas turi jud�ti � Pietus, tad nenuostabu, 

kad daugelis mokyt� lam� apleido Tibet�. Ar žinoma Vakaruose, kad Pan�en-Rinpo�e 
(Taši Lama) susij�s su Šambala?“ 

 
 „Lama, mes suprantama žinom, kad Pan�en-Rinpo�e yra visur didžiai gerbiamas. 

	vairiose  šalyse mes gird�jom, su kokia pagarba ne tik budistai, bet ir kit� skirting� 
tautybi� žmon�s pagarbiai kalb�jo apie Jo Šventenyb�. Netgi kalbama, kad dar gerokai 
prieš jam išvykstant jo asmenini� meni� freskose buvo pavaizduotos visos jo b�simos 
kelion�s vaizdai. Mes žinome, kad Pan�en-Rinpo�e laikosi vis� didži�j� lam� papro�i�. 
Mums pasakojo, kaip jo pab�gimo metu jis su pasek�jais išveng� daugyb�s gr�sming� 
pavoj�“.   

 
 „Mums žinoma, kaip syk�, kuomet persekiotojai iš Lhasos buvo visai netoliese, 

smarkus sniegas pastojo jiems keli�. Kit� syk� Pan�en-Rinpo�e pasiek� kaln� ežer�; jam 
iškilo sud�tinga užduotis. Jo priešai buvo arti, ir kad nuo j� atitr�kti reik�jo nueiti ilg� 
keli� aplinkui ežer�. Tada Pan�en-Rin�op� kuriam laikui paniro gilion meditacijon. 
Iš�j�s iš jos, nepaisant pavojaus, �sak� karavanui, nors ir gr�siant pavojui, vis� nakt� likti 
ežero pakrant�je. Ir tada �vyko nepaprastas dalykas: nakt� spustel�jo stipriausias šaltis ir 
ežeras apsideng� ledu ir sniegu. Prieš saulei tekant, kol dar buvo tamsu, Taši-Lama liep� 
savo žmon�ms skubiai leistis � kelion� ir drauge su trimis šimtais savo pasek�j� ledu 
per�jo ežer� trumpiausiu keliu, taip išvengdami pavojaus. Kai priešai atskub�jo prie 
ežero, saul� jau buvo aukštai ir ledas ištirp�s. Jiems teliko tik aplinkinis kelias. Ar buvo 
taip?“ 

 
„Teisyb�, buvo šitaip. Pan�en-Rinpo�ei kelion�s metu pagelb�jo šventoji Šambala. 

Jis mat� daugyb� nuostabi� ženkl�, kai skub�damas � Šiaur� kirto kalnyn�“.   
 
 „Lama, netoli nuo Ulan-Davano mes mat�me didžiul� juod� grif�, žemai lekiant� 

palei m�s� stovykl�. Jis skrido skersai kelio kažkam švytin�iam ir gražiam, skridusiam 
virš m�s� stovyklos piet� link ir spindin�iam saul�s spinduliuose“.  

 
Lamos akys blykstel�jo. Nekantraudamas jis paklaus�: 
 
„Ar jaut�te toje dykyn�je šventykl� smilkal� aromat�?“ 
 
„Lama, tu visiškai teisus – akmeningoje dykyn�je, per keleto dien� kelio nuo 

artimiausios gyvenamos vietos, daugelis m�s� vienu metu pajutome puiki� smilkal� 



 4 

dvelksm�. Taip nutiko kelet� kart�. Mes niekada anks�iau nesame patyr� tokio malonaus 
aromato. Jis man primin� smilkalus, kuriuos mano draugas dav� man Indijoje – iš kur 
jisai juos gavo, aš nežinau“. 

 
 „O, jus saugo Šambala. Didžiulis juodas grifas – j�s� priešas, kuris bando 

sugriauti j�s� darbus, bet saugojanti Šambalos j�ga lydi jus šios spinduliuojan�ios 
Materijos pavidalu. Ši j�ga visada su jumis, bet ne visada galite j� pajausti. Ji tik kartais  
pasirodo, kad jus sustiprint� ir vest�. Ar pasteb�jote, kurlink skrido ši sfera? J�s turite 
sekti b�tent ta kryptimi. Tu pamin�jai švent�j� šauksm� – Kalagija! Tasai, kuris girdi š� 
�sakm� šaukim�, turi žinoti, kad jam kelias � Šambal� yra atviras. Jis turi �siminti metus, 
kuomet buvo pašauktas, nes b�tent nuo to laiko jam visad  pad�s Palaimintasis Rigden-
Džapo. Ta�iau tik jums patiems reikia žinoti ir suprasti, kaip žmon�ms padedama, nes jie 
dažnai atmeta pasiun�iam� pagalb�“.    

 
“Lama, papasakok, kaip Šambala padeda paprastiems žmon�ms? Mes žinome apie 

adeptus ir apie �sik�nijusius Šambalos pasiuntinius. Bet kaip gi Šambalos galyb� 
pasireiškia tarp paprast�j� žmoni�?“ 

 
„Nenusakomi ir �vair�s tie keliai. Tam, kuris buvusiuose gyvenimuose sek� tiesos 

mokymu ir buvo naudingas Visuotiniam G�riui, pad�s tas pat Visuotinis G�ris. Prieš 
kelet� met�, karo ir suirut�s metu, vienas žmogus paklaus� lamos, ar jam b�tina pakeisti 
gyvenam�j� viet�. Lama jam pasak�, kad jis gali pasilikti toje pat vietoje dar šešis 
m�nesius, bet paskui pateks � didel� pavoj� ir tur�s nedelsdamas b�gti. Tuos šešis 
m�nesius žmogui sek�si kuo puikiausiai: buvo ramu, ir jo turtai did�jo. Praslinkus 
šešiems m�nesiams jis pagalvojo: „Kod�l tur��iau rizikuoti savo turtu palikdamas ši� 
taiking� viet�? Man viskas klojasi taip palankiai ir akivaizdu, pavojaus n�ra n� ženklo. 
Matyt, lama bus apsirik�s“. 

 
 „BET KOSMIN
S t�km�s ne�manoma sulaikyti. Ir išpranašautas pavojus radosi 

akimirksniu. Iš abiej� pusi� � t� viet� greitai art�jo prieš� pulkai. Ir žmogus suprato, kad 
geriausia proga buvo praleista ir dabar kelias jam atkirstas. Jis nuskub�jo pas t� pat� 
lam� ir papasakojo, kas atsitiko“. 

  
 „Lama jam atsak�, kad d�l tam tikr� priežas�i� jis gali b�ti išgelb�tas. Ta�iau, - 

prid�r� lama, - dabar tau pad�ti yra gerokai sunkiau. Geriausioji galimyb� praleista, 
ta�iau  aš vis dar galiu kai k� d�l tav�s padaryti. Rytoj su visa savo šeima imkite arklius 
ir jokite � Šiaur�. Kelyje j�s sutiksite savo priešus. Tatai neišvengiama. Kai pamatysite, 
kad jie artinasi, pasukite � šalikel� ir stov�kite nejud�dami. Net jei jie prisiartint� prie 
j�s�, net jei jus pašnekint�, neprakalb�kite ir nejud�kite, kol jie nenueis.“   

 
 „Taip ir nutiko. Tas žmogus su visa šeima ir manta anksti ryte patrauk� � keli�. 

Netik�tai ryto r�ke jie �ži�r�jo greitai besiartinan�i� kareivi� siluetus. Jie išsuko iš kelio 
ir stov�jo tyl�dami ir �sitemp�“. 

 
Kareiviai kaip mat priart�jo, ir tas vargšelis išgirdo, kaip vienas j� suriko: „Štai jie! 

Matau žmones! Tur�sim iš ko pasipelnyti!“ Kitas besijuokdamas jam atr�ž�: „Drauguži, 
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tu, tikriausiai ši�nakt prastai miegojai, jei neskiri žmoni� nuo akmen�. Štai gi jie šalia, o 
tu sakai, kad tai ne akmenys!“    

 
Ta�iau pirmasis spyr�si: „Bet aš �ži�riu netgi arkl�!“ Antrasis juok�si: „Tokiu 

akmeniniu arkliu toli nenujosi. Nejaugi tu manai, kad arklys, užjaut�s m�s� žirgus, 
stov�t� it susting�s?“ 

 
„Kareiviai juok�si iš visos širdies ir pasišaipydami iš pirmojo apsirikimo, prajojo 

gan arti pro pat sustingus� b�rel�. Tuomet išnyko migloje. Tokiu b�du, netgi iš 
sunkiausios pad�ties tasai žmogus buvo išgelb�tas. Nes vien�syk buvo naudingas 
Šambalai“.   

 
 „Šambala žino visk�. Bet Šambalos paslaptys griežtai saugomos“. 
 
„Lama, kaip saugomos Šambalos paslaptys? Kalbama, kad daug Šambalos 

bendražygi�, daug žinianeši� pasklid� po pasaul�. Kaip gali jie išsaugoti jiems patik�tas 
paslaptis?“ 

 
„Didieji paslap�i� saugotojai �d�miai stebi tuos, kuriems jie patik�jo savo darb� ir 

paved� didži� misij�. Jei kelyje netik�tai užklumpa blogis, jiems nedelsiant suteikiama 
pagalba. Ir patik�ta brangenyb� bus išsaugota. Daugmaž prieš 40 met� didi paslaptis 
buvo patik�ta žmogui, gyvenusiam Didžiojoje Mongolijos Gobi dykumoje. Jam buvo 
prisakyta, kad jis gali naudotis ta paslaptimi ypatingiems tikslams, bet kai tik pajus 
priart�jant iš�jimo iš šio pasaulio laik�, tur�s surasti žmog�, tos brangenyb�s vert� ir 
perduoti jam savo brangenyb�. Pra�jo daug met�. Ir tasai žmogus susirgo, o jam sergant 
prie jo prislinko nelaboji j�ga ir jis neteko s�mon�s. Tokioje b�kl�je jis, žinoma, 
negal�jo rasti tinkamo �p�dinio, kuriam gal�t� patik�ti savo lob�. Ta�iau  Didieji 
Saugotojai visada budr�s ir akyl�s. Iš aukštojo Ašramo per didžiaj� dykum� išskub�jo 
vienas j�, neišlipdamas iš balno daugiau nei šešias dešimtis valand�. Jis pasiek� ligon� 
dar laiku, susp�jo trumpam atitolinti jo mirt� ir surado t�, kuris b�t� vertas perduoti 
�galiojim� . Gal b�t tu nustebsi, kod�l Saugotojas nepasi�m� brangenyb�s su savimi. Ir 
kod�l �vyko tas perdavimas. Tod�l, kad didžiosios Karmos – savi ypatingi keliai ir netgi 
didieji paslap�i� Saugotojai kartais nenori paliesti Karmos gij�. Nes kiekviena Karmos 
gija, jei b�t� nutraukta, gal�t� sukelti didžiules negandas“.     

       
 „Lama, Turfane, Turkm�nijoje mums rod� olas su ilgais neištirtais pra�jimais. Ar 

galima pasiekti Šambal� tais pra�jimais? Mums pasakojo, kad kartais iš t� ol� išeidavo 
nepaž�stami žmon�s ir traukdavo � miestus. Jie nor�davo už pirkinius mok�ti keistomis 
senoviškomis monetomis, koki� dabar jau n�ra apyvartoje“.  

 
 „IŠ TIES�, iš ties�, Šambalos žmon�s kartais pasirodo pasaulyje. Jie susitinka su 

žemiškaisiais Šambalos bendradarbiais.  Žmonijos labui jie siun�ia brangias dovanas, 
�stabias relikvijas. Aš galiu tau papasakoti daug atsitikim�, kai stebuklingos dovanos 
buvo gautos per erdv�. Net pats Rigden-Džapo kartais prisiima žmogaus pavidal�. Jis 
netik�tai pasirodo šventose vietose, vienuolynuose. Ir skirtu laiku skelbia savo 
pranašystes“. 
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      „Nakt� arba anksti ryte, prieš patekant saulei Pasaulio Viešpats atvyksta � Šventykl�. 
Jis �eina. Išsyk pa�ios vienu metu užsidega lampados. Kai kurie ten esantys išsyk 
atpaž�sta Did�j� Keliaunink�. Su gilia pagarba susirenka lamos. Atidžiai jie klauso 
pranašys�i� apie ateit�“.    
 

 „Artinasi didžioji epocha. Pasaulio Viešpats pasiruoš�s kautyn�ms. Rodosi daugel 
ženkl�. Kosmin� ugnis v�l art�ja prie žem�s. Planetos pranašauja nauj� er�. Bet dar daug 
katastrof� �vyks iki prasidedant naujai klest�jimo erai. V�l žmonija bus išbandyta, kad 
b�t� nustatyta, ar pakankamai išaugo jos dvasia. Požemin� ugnis dabar siekia susijungti 
su ugniniu Akašos elementu; jei visos gerosios j�gos nesuvienys savo galyb�s, didžiausi 
kataklizmai neišvengiami. Pasakojama, kaip palaimintasis Rigden-Džapo pasirodo, kad 
duot� nurodymus savo žinianešiams; kaip galingas valdovas pasirodo ant juodos uolos, 
pakeliui � Ladak�. Ir iš vis� pusi� su didžiausia pagarba prisiartina raiti žinianešiai, kad 
išklausyt� Jo; ir visu grei�iu skrieja vykdyti didžiosios išminties nurodym�“. 

 
„Lama, kaip atsitiko kad žemiškosios Šambalos vis dar neatrado keliautojai? 

Žem�lapiuose galima išvysti daugyb�s ekspedicij� maršrutus. Akivaizdu, kad visos 
viršukaln�s jau pažym�tos, o visos up�s ir sl�niai ištyrin�ti“. 

 
 „Iš ties�, daug aukso žem�je ir daug deimant� ir rubin� kalnuose, ir kiekvienas 

trokšta juos užvaldyti! Ir kiek žmoni� stengiasi juos išgauti! Ta�iau kaip tie žmon�s 
negali surasti ši� lobi�, taip  niekas nepasieks Šambalos be kvietimo! J�s gird�jote apie 
nuodingus srautus, supan�ius kalnus. Galb�t j�s net mat�te žmones, mirštan�ius nuo 
duj�, kai prisiartindavo prie j�. Galb�t mat�te, kaip gyvuliai ir žmon�s imdavo dreb�ti, 
kai artindavosi prie kai kuri� vietovi�. Daug žmoni� bando pasiekti Šambal� be 
kvietimo. Kai kurie iš j� išnyko visiems laikams. Tik nedaugelis pasiekia švent�j� viet�, 
ir tik tada, kai j� karma tai leidžia.“   

 
 „Lama, tu kalbi apie švent�j� viet� žem�je. Ar gausi ten augmenija? Kalnai atrodo 

nederlingi, o uraganai ir visk� naikinantys šal�iai ten nepaprastai stipr�s“. 
 
„Tarp aukšt� kaln� yra niekam nežinomi, iš vis� pusi� apsaugoti sl�niai. Karštos 

versm�s maitina gausi� augmenij�. Daug ret� augal� ir vaistažoli� auga šioje ne�prastoje 
vulkanin�je dirvoje. Galb�t j�s kalnuose užtikdavote karšt� geizeri�. Galb�t gird�jote, 
kad tik per dviej� dien� kelion� nuo Nag�u, kur nepamatysi nei medžio, nei augalo, yra 
sl�nis su medžiais, žole ir šiltu vandeniu. Bet kas gali žinoti visus ši� kaln� labirintus? 
Ant akmen� neaptiksi žmogaus p�dsak�. Neperskaitysi žmoni� min�i� – o tie, kas tai 
moka, tyli! Galb�t, j�s savo kelioni� metu sutikdavote daug keleivi�, tylomis 
keliaujan�i� dykuma per šalt� ir per karšt� link savo, jums nežinomo tikslo. Nemanykite, 
kad jei drabužiai kukl�s, tai ir keliauninkas nereikšmingas! Jei jo akys pusiau 
primerktos, nemanykite, kad jo žvilgsnis neaštrus. Ne�manoma atsp�ti, iš kur artinasi 
j�ga. Bergždi visi �sp�jimai, bereikalingos visos pranašyst�s – tik Šambalos kelias atves 
tave � s�km�. Tik kreipdamasis tiesiai � Palaimint�j� Rigden-Džapo, tu gali ko nors 
pasiekti“.    

    
 „Lama, Tu sakei, kad Šambalos priešai žus. Kaip jie žus?“ 
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„Iš ties�, jie žus skirtu laiku. Juos sunaikins j� pa�i� žemas garb�s troškimas. 
Rigden-Džapo gailestingas. Bet nusid�j�liai – patys sau priešai. Kas gali pasakyti, kada 
gauni, ko nusipeln�s? Kas gali atskirti, kada pagalba tikrai b�tina? Ir kokia toji pagalba 
turi b�ti? Daugelis kataklizm� b�tini ir turi savo tiksl�. B�tent tada, kai ribotas 
žmogiškasis mastymas �sitikin�s, kad viskas sugriuvo ir visos viltys žlugo, kurian�ioji 
Valdovo ranka siun�ia galing� savo spindul�“.   

  
 „Kaip naikinami nusid�j�liai? Vienas lama-dailininkas tur�jo ypating� dovan� 

tapyti neprilygstamo grožio tapyti švent�j� paveikslus. Puikiai jis tap� Rigden-Džapo, 
Palaimintojo Budos ir Visaregin�ios Dukar atvaizdus. Ta�iau kitas dailininkas jam 
pavyd�jo ir supyk�s nusprend� pakenkti teisiajam. Ir kai jis prad�jo šmeižti lam�-
dailinink�, d�l nežinomos priežasties sudeg� jo namas. Visas jo turtas buvo sunaikintas, 
o šmeižiko rankos taip stipriai apdeg�, kad jis ilg� laik� negal�jo dirbti“.  

  
 „Kitas piktavalis grasino sunaikinsi�s vis� vieno doro žmogaus tri�s�. Ir netrukus 

pats nuskendo, keldamasis per Džampo. Kit� žmog�, darius� daug graži� labdaring� 
darb�, kažkas užpuol�, siekdamas sunaikinti vis� jo turt�, paskirt� žmonijos labui. Ir v�l 
galingas Rigden-Džapo spindulys pasiek� prieš�, ir per vien� dien� visas jo turtas buvo 
nušluotas, ir jis tapo elgeta. Galimas daiktas, ir dabar tu j� pamatysi Lhasos turguje, 
prašant� išmaldos“. 

 
„Kiekviename mieste j�s galite išgirsti, kaip baudžiami tie nevertieji sutv�rimai, 

nukreip� savo t�žmast� prieš vertuosius. Tik Šambalos keliu tu gali žengti be pavoj�. Bet 
koks nukrypimas nuo šio garb�s kelio atves tave prie didžiausi� pavoj�. Viskas žem�je 
gali b�ti surasta ir išmatuota. Ne tik�jim� ir ne akl� garbinim� prisak� Palaimintasis, tik 
– patirties žinojim�.    

   
 „Taip yra, Lama. Aš taip pat galiu tau papasakoti, kaip vienas iš m�s� artim�j� 

tapo Šambalos broliu. Mes žinome, kaip jis su moksline misija išvyko � Indij�, kaip 
netik�tai paliko karavan� ir kaip po ilgo laiko nelaukta at�jo žinia, kad jisai Šambaloje“. 

 
„Aš galiu tau papasakoti, kaip iš tolimojo Altajaus daug sentiki� �jo ieškoti taip 

vadinamos Baltvanden�s, bet niekas nesugr�ždavo.  Aš gird�jau vardus t� kaln�, upi� ir 
ežer�, esan�i� pakeliui � t� švent�j� viet�. Tie pavadinimai slapti, kai kurie iš j� 
iškraipyti, bet tu žinai esm�, už j� slypin�i�“.  

 
„Aš galiu tau papasakoti, kaip vienas šio didingojo mokymo vertas mokinys 

išvyko � Šambal� anks�iau jam skirto laiko. Tai buvo tyra ir nuoširdi dvasia, bet jos 
karma dar nebuvo išgyventa ir žemiškoji užduotis dar neužbaigta. Vienas Didži�j� 
Mokytoj� sutiko j� raitas kalnuose ir asmeniškai kalb�jo su šiuo veržliuoju keliautoju. 
Gailestingai ir atjautos vedamas jis nukreip� j� atgalios, pabaigti savus darbus. Aš galiu 
tau papasakoti apie Ašramus už Šigadz�s. Aš galiu tau papasakoti kaip Šambalos Broliai 
pasirodydavo �vairiuose miestuose ir kaip jie nukreipdavo didžiausias žmonijos 
nelaimes, jei žmon�s juos deramai suprasdavo“.   

 
 „... Lama, ar buvai sutik�s Azarus ir Kutchumpus?“ 
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„Jei tau žinoma tiek atsitikim�,  s�km� turi lyd�ti tave darbuose. Tiek daug žinoti 
apie Šambal� jau savaime yra apsivalymo srov�. Daugelis m�siški� per savo gyvenim� 
ne kart� buvo sutik� Azarus ir Kutchumpus bei sniego žmones, jiems tarnavusius. Tik 
dabar Azarai nebesirodo miestuose. Jie visi susirinko kalnuose. Labai aukšti, ilgais 
plaukais ir barzdomis, išoriškai jie panaš�s � indus. Kart� eidamas palei Brahmaputr� 
pama�iau Azar�. Bandžiau j� pasivyti, bet jis staigiai pasuko už uolos ir pradingo. 
Neradau ten nei olos, nei plyšio – viskas, k� radau tik nedidel� stup�. Tikriausiai jis 
nenor�jo, kad j� trukdyt�“.  

 
„Kutchump� dabar nebepamatysi. Anks�iau jie gan dažnai pasirodydavo netoli 

Tsango ir Manasarovaro srityje, kai piligrimai traukdavo � švent�j� Kailaš�. Netgi sniego 
žmon�s dabar retai sutinkami. Paprastas žmogus d�l neišprusimo palaiko juos 
vaiduokliais. Yra gili�  priežas�i�, kod�l b�tent dabar Didieji nepasirodo viešai. Mano 
senasis mokytojas daug pasakojo apie Azar� išmint�. Mes žinome kelias vietas, kur 
gyveno Didieji, bet vienu metu tos vietos ištušt�jo. Didi priežastis, didi paslaptis“.  

 
„Lama, ar tiesa, kad Ašramai buvo iškelti iš Šigadz�s apylinki�?“ 
 
„Tos paslapties atskleisti nevalia. Aš jau sakiau, kad Azar� Tsange daugiau 

nesurasi.“ 
 
„Lama, kod�l j�s� dvasininkai tikina, kad Šambala toli už vandenyno, kai 

žemiškoji Šambala yra ar�iau? Tsoma de Korosas net mini viet�, pateikdamas �rodym�,  
– nuostab� kaln� sl�n�, kur �vyko Budos Pašventimas“.  

 
 „Aš gird�jau, kad Tsoma de Koroso gyvenimas nebuvo s�kmingas. Ir 

Griunvedelis, kur� tu pamin�jai, neteko proto: nes jie abu prisilyt�jo prie didžiojo 
Šambalos vardo vien iš smalsumo, nesuvokdami didžiosios jos reikšm�s. Pavojinga 
žaisti su ugnimi, nors ugnis gali duoti žmonijai didžiausios naudos. Galb�t tu gird�jai, 
kad kai kurie keliautojai band� prasiskverbti � uždraust� srit� ir kad vedliai atsisakydavo 
juos lyd�ti. Jie sakydavo: „Geriau užmuškite mus“. Netgi tie paprasti žmon�s suprato, 
kad prie toki� iškili� dalyk� galima prisiliesti  tik su didžiausia pagarba.“  

 
 „Nenusiženk �statymams! Uoliai darbuokis ir lauk, kol Šambalos žinianešys 

atvyks pas tave. Lauk, kol Griausmabalsis ištars „Kalagija“. Ir tuomet s�km�s lydimas 
gal�si ištirti š� did�j� pasaul�. Tuš�ias  smalsumas turi pavirsti  nuoširdžiu veržimusi � 
pažinim�, � didži�j� princip� taikym� kasdieniniame gyvenime“.  

 
 „Lama, tu – klaj�nas. Sakyk, kur v�l tave sutiksiu?“ 
 
„Meldžiu tav�s, neklauski mano vardo. Dar daugiau, jei sutiktumei mane kokiame 

nors mieste arba kokioje kitoje gyvenamoje vietoje, neparodyk, kad pažinai mane. Aš 
pats prie tav�s prieisiu“. 

 
„Bet jeigu aš priei�iau, kaip tu pasielgtum – papras�iausiai pasitrauktum ar 

imtumeis kaip nors mane hipnotizuoti?“ 
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„Neversk man�s panaudoti šias gamtos galias. Kai kuriose Raudonosiose sektose 
leidžiama tam tikromis j�gomis naudotis. Ta�iau mes naudotis jomis galime tik 
išskirtiniais atvejais. Mes neturime pažeidin�ti gamtos d�sni�. M�s� Palaimintojo 
Mokymas nurodo mums b�ti atsargiems, išreiškiant vidinius m�s� geb�jimus“.  

 
 „Lama, pasakyk man, ar tu patsai matei Rigden-Džapo?“ 
 
„Ne, aš dar nema�iau Viešpaties �sik�nijusio. Bet aš gird�jau Jo Bals�. Ir žiem�, 

kuomet kalnus laik� sukaust�s šaltis, rož� iš tolimojo sl�nio buvo Jo dovana man. Tu 
tiek daug man�s klausin�ji, kad matau, jog išmanai daugyb� dalyk�. K� gi tu darytum, 
jei aš im�iau tave kamantin�ti“. 

 
„Lama, aš tyl��iau“. 
 
Lama nusišypsojo: „Taip, tu iš tikro daug žinai. Gal tu netgi žinai, kaip panaudoti 

sl�piningas gamtos j�gas, ir kad Vakaruose pastaraisiais metais ir ypa� per kar�, kur� j�s 
ar kažkas iš j�s� prad�jote, buvo apreikšta daug ženkl�.“  

 
„Lama, žinoma, tokios pasibais�tinos skerdyn�s tur�jo paspartinti nenumatyt� 

persik�nijim� sraut�. Tiek daug žmoni� mir� anks�iau jiems paskirto laiko, kad daug kas 
buvo iškreipta ir sudarkyta“. 

 
 „Turb�t jums nebuvo žinomos pranašyst�s, kurios iš anksto nusak� šias nelaimes. 

Jei j�s b�tum�te apie jas žinoj�, niekados neb�tum�te prad�j� ši� siaubing� skerdyni�“. 
 
„Jeigu tu žinai apie Šambal�, jei žinai, kaip naudotis sl�piningomis gamtos 

j�gomis, taip pat tur�tum žinoti apie Namig�, Dangiškus Rašmenis. Ir tu sužinosi, kaip 
suprasti ateities pranašavimus.“ 

 
 „Lama, mes gird�jom, kad visos Taši-Lamos ir Dalai-Lamos kelion�s buvo 

nusakytos pranašyst�se, gerokai anks�iau nei jos atsitiko“. 
 
„Aš kartoju, kad asmenin�se Taši-Lamos men�se, jam nurodžius, buvo pavaizduoti 

visi jo b�sim�j�   kelioni� �vykiai. Dažnai nežinomi keliauninkai iš svetur ima  
pranašauti, ir galima nugirsti bei išvysti aiškius art�jan�i� �vyki� ženklus“. 

 
 „Tu žinai, kad prie ��jimo � didži�j� Heser Chano šventykl�  stovi du žirgai – 

baltas ir raudonas. Ir kai Heseras prisiartina, žirgai ima žvengti. Ar gird�jai, kad didysis 
ženklas neseniai apsireišk� ir daugelis  gird�jo švent�j� žirg� žvengim�?“ 

 
„Lama, tu pamin�jai tre�i�j� did�j� Azijos vard�...“ 
 
„PASLAPTIS, paslaptis. Tu netur�tum tiek daug kalb�ti. Kada nors pakalb�sime 

su vienu labai mokytu Geše iš Morulingo. Tas vienuolynas buvo �kurtas m�s� Didžiojo 
Dalai-Lamos, ir Didžiojo Vardo garsas sudaro dal� vienuolyno pavadinimo. Sakoma, kad 
prieš palikdamas Lhas� visiems laikams, didysis Dalai-Lama tame vienuolyne atliko 
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slapt� ritual�. Iš ties�, keli lamos pradingo iš šio vienuolyno, kad nudirbt� didžius 
darbus.  

 
Ten tu gal�tumei rasti kai k�, kas tau yra pažystama“. 
 
„Lama, ar tu gali man k� nors papasakoti apie tris didžiuosius vienuolynus palei 

Lhas� – Ser�,  Gandan� ir Depang�?“ 
 
Lama nusišypsojo. 

„O, tai didieji ortodoks� vienuolynai. Seroje trij� t�kstan�i� lam� tarpe galima 
sutikti daug tikr� kovotoj�. Daugelis lam� iš kit� krašt�, pavyzdžiui, Mongolijos, 
gyvena Gandane. Ten m�s� didžiojo Mokytojo Tsong Khabo sostas. Niekas negali 
prisilyt�ti prie šios didžios pasost�s nesuvirp�j�s. Depange taip pat yra keletas mokyt� 
lam�“.  

 
„Lama, ar po Potala yra slapti pra�jimai? Ir ar ten po svarbiausi�ja šventykla yra 

požeminis ežeras?“ 
 
Lama v�l nusišypsojo.  
„Tu tiek daug žinai, kad man net atrodo, kad esi buv�s Lhasoje. Aš nežinau, kada 

tu ten buvai. N�ra labai svarbu, ar tu buvai ten dabar, ar kitais drabužiais. Jeigu tu matei 
t� požemin� ežer�, gal�jai b�ti arba labai aukštas lama, arba tarnas, laik�s degl�. Ta�iau, 
jeigu b�tum buv�s tarnas, tu negal�tum žinoti to, apie k� man kalb�jai. Galb�t, tu taipogi 
žinai, kad daugelyje viet� Lhasoje trykšta karšti šaltiniai, ir kai kuriuose namuose 
žmon�s naudoja t� vanden� savo �kiuose“. 

 
 „Lama, aš gird�jau, kad kai kurie gyv�nai – elniai, vover�s ir šakalai – prisiartina 

prie lam� , medituojan�i� Himalaj�  mišk� olose, o beždžion�s atneša jiems maisto“.  
 
 „Savo ruožtu, aš tav�s paklausiu, ar yra kas nors ne�manomo? Bet viena 

akivaizdu: elnias neprieis  prie žmogaus mieste, nes šiose vietose, kur knibžda minios, 
labai retai sutiksi ger� ketinim� žmog�. Žmonijai nežinoma aur� reikšm� ir j� tam tikras 
poveikis; ji nesupranta, kad ne tik žmon�s, bet ir besieliai daiktai turi reikšmingas ir 
stiprias auras“. 

 
“Lama, mes žinome apie tai ir net prad�jome auras fotografuoti. O d�l besieli� 

daikt�, Lama, mes taip pat kai k� žinome apie Mokytojo Sost� ir kad niekas neturi prie 
jo prisiliesti. Tokiu b�du, visada šalimais jau�iamas Didžiojo buvimas“.  

 
 „Jei supranti didžiai gerbiamo Sosto vertingum�, tuomet žinai ir Mokytojavimo 

reikšm�. Mokytojavimas yra aukš�iausia jungtis, koki� tik galima pasiekti esant 
žemiškuose pavidaluose. Mus veda Mokytojai, ir savo mokytoj� pagerbimu, mes 
siekiame tobulyb�s. Tasai, kam žinoma tikroji Guru reikšm�, neneigs relikvij� svarbos. 
J�s Vakaruose taip pat saugote jums brangi� žmoni� portretus ir gerbiate simbolius bei 
daiktus, kurie priklaus� j�s� prot�viams ir didiesiems vadams. Tod�l nevadinkite to 
stabmeldyste, bet gilios pagarbos simboliu tam darbui atminti, kur� atliko vienas iš 
Didži�j�. Ir tai ne vien išorin� pagarba, nes jei tu k� nors žinai apie psichinius daikt� 
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spinduliavimus, tuomet tu tikriausiai esi gird�j�s apie gamtišk� magij�. K� tu manai apie 
magišk� lazdel�, kuri nurodo žem�s gelmi� turtus?“ 

  
„Lama, mes gird�jome daug pasakojim� apie savit� šios judan�ios lazdel�s gali�, 

kuri pad�jo surasti daugyb� kasykl�, šaltini� ir šulini�“. 
 
„O kaip tu manai, kas šiuo atveju veikia: lazdel� ar žmogus?“ 
 
„Lama, aš manau, kad lazdel� – besielis daiktas, tuo tarpu žmogus pilnas vibracij� 

ir magnetini� j�g�. Tod�l lazdel� – tai lyg rašantis pieštukas žmogaus rankoje“. 
 
„TAIP, M�S� k�ne sukoncentruota viskas. Reikia tiktai žinoti, kaip tuo naudotis 

ir kaip nepakenkti. Ar Vakaruose kas nors žinoma apie Did�j� Akmen�, kuriame 
sukauptos magiškos j�gos? Ir ar tu žinai iš kokios planetos šis akmuo? Kam ši 
brangenyb� priklaus�?“ 

 
„Lama, apie Did�j� Akmen� m�suose tiek pat legend�, kiek pas jus �intamani 

atvaizd�. Nuo sen�j� druid� laik� daugelis taut� mena legendas apie gamtos j�gas, 
slypin�ias šiame keistame m�s� planetos svetyje. Dažnai tokiuose nukritusiuose 
akmenyse slypi deimantai, bet tatai yra niekai palyginus su kai kuriais nežinomais 
metalais ir energijomis, kurie kasdien gali b�ti aptikti akmenyse ir gausiose srov�se bei 
spinduliavimuose“.   

 
 „Lapis Exilis" – taip vadinamas akmuo, kur� min�jo senieji meisterzingeriai. 

Galima matyti, kad ir Vakarai, ir Rytai apie daugel� dalyk� m�sto vienodai. Mums 
nereikia eiti � dykumas, kad išgirstume apie Akmen�. M�s� miestuose, m�s� mokslin�se 
laboratorijose yra ir legend�, ir �rodym�. Ar gal�jo kas nors pagalvoti, kad pasakos apie 
skraidant� žmog� kada nors taps tikrove? Jau dabar gali atskristi ir kasdieninis paštas, ir 
lankytojai“. 

 
 „Iš ties�, Palaimintasis jau seniai kalb�jo, kad oru lekios geležiniai paukš�iai. 

Ta�iau kam kilnoti tok� didel� svor�, mes galime skrajoti savo subtiliaisiais k�nais. J�s, 
vakar� gyventojai, svajojate užkopti � Everest� sunkiais batais, ta�iau mes pakylame � 
tokias pa�ias aukštumas ir � dar aukštesnes virš�nes be jokio vargo. Reikia tiktai galvoti, 
pažinti, atsiminti ir žinoti, kaip s�moningumu apr�pti vis� subtiliojo k�no patyrim�. 
Viskas buvo nurodyta Kala�akroje, bet tik nedaugelis to pasiek�. J�s, Vakaruose, savo 
ribotais aparatais galite gird�ti garsus per didel� nuotol�, j�s galite pagauti net kosminius 
garsus, bet dar kur kas anks�iau Milarepa be jokio aparato gal�jo girt�ti aukš�iausius 
balsus iš aukštybi�.“ 

 
 „Lama, ar tiesa, kad Milarepa jaunyst�je nebuvo dvasingas žmogus? Kažin kur 

mes skait�me, kad jisai netgi išžud� savo d�d�s šeim�. Kaip tuomet toksai žmogus, 
link�s � t�žmingum� ir net �vykd�s žmogžudyst�, gal�jo dvasiškai išaugti?“  

 
„Tu teisus. Jaunyst�je Milarepa ne tik išžud� t� šeim�, ta�iau tikriausiai �vykd� ir 

daugiau sunki� nusikaltim�. Bet dvasios keliai nežinomi. Iš vieno j�s� misionieriaus 
gird�jom apie j�s� švent�j�, vardu Pranciškus. Dar jaunas b�damas jis taip pat �vykd� 
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daug nusikaltim� ir jo gyvenimas nebuvo tyras. Tuomet kaipgi jis per vien� gyvenim� 
gal�jo pasiekti tokios tobulyb�s, kad Vakaruose j� gerbia kaip  vien�  iškiliausi� 
švent�j�? Iš j�s� misionieri�, lankiusi� Lhas� ankstyvesniais amžiais, mes gird�jome 
daug pasakojim�, ir kai kurios j�s� knygos saugomos m�s� bibliotekose. Kalbama, kad 
j�s� Evangelijos knygos užantspauduotos kai kuriose m�s� stupose. Gali b�ti, mes 
geriau nei j�s žinome, kaip gerbti kitas religijas“. 

 
„Lama, mums Vakar� gyventojams, sunku gerbti j�s� religij�, nes daug kas taip 

sumaišyta, taip iškreipta. Pavyzdžiui, kaip gali svetimšalis, išvyd�s du iš paži�ros 
visiškai vienodus vienuolynus, suprasti, kad viename j� išpaž�stamas Budizmas, kai tuo 
tarpu kai kitas – aršus Budizmo priešas. Net jei �eitum � t� vienuolyn� vid�, iš pirmo 
žvilgsnio pamatytum beveik tuos pa�ius atvaizdus. Tod�l svetimšaliui nustatyti, svastika 
pasukta � priešing� pus� ar ne, taip pat sud�tinga, kaip ir suprasti, kurios ikonos 
budistin�s, o kurios prieš Bud�. Pašaliniam žmogui sunku suprasti, kod�l visiškai 
neraštingi, pasidav� girtavimui žmon�s yra vadinami lamomis taip pat, kaip ir tu, kuris 
daug žinai bei esi didžiai kult�ringas“.  

 
 „Tu teisus. Daugyb� lam� d�vi lam� drabužius, bet j� vidinis gyvenimas daug 

blogesnis nei pasaulie�i�. Dažnai iš daugelio t�kstan�i� lam� atsiras tik keli, su kuriais 
galima kalb�tis apie aukš�iausius dalykus ir sulaukti deramo abipusiškumo. Ar ne taip 
esti ir j�s� religijoje?“ 

 
„Mes mat�me daug misionieri� – galb�t jie kalb�jo ir apie t� pat� Krist�, bet jie 

puldin�jo vieni kitus. Kiekvienas laik� savo mokym� aukštesniu už kito. Aš esu tikras, 
kad Isa dav� vien� mokym�, ta�iau kaipgi šis didysis simbolis gali b�ti suskaidytas � 
skirtingas sektas, kurios kovoja tarpusavyje? Nemanyk, kad mes tokie tamsuoliai. Mes 
gird�jome, kad vienos krikš�ioniškos sektos dvasinink� atliekami ritualai nepripaž�stami 
kitos. Vadinasi, pas jus tur�t� b�ti daugyb� vienas su kitu kovojan�i� Krist�?“ 

 
 „M�s� dykumose randama daug krikš�ionišk� kryži�. Kart� aš paklausiau vieno 

krikš�ioni� misionieriaus, ar tikri tie kryžiai, ir jis atsak�, kad tai klastot�s ir kad visais 
laikais netikra krikš�ionyb� skverb�si � Azij�, ir kad mes netur�tume t� kryži� laikyti 
aukštaisiais simboliais. Taigi pasakyk man, kaip mums atskirti tikruosius kryžius nuo 
netikr�j�? Mes taip pat turime kryži� Didžiajame Akdordžo Ženkle. Mums tatai didis 
gyvyb�s ženklas, ugnies stichijos ženklas, amžinyb�s ženklas. Ir niekas neprieštaraus 
prieš tok� ženkl�!“ 

 
„Lama, mes suprantame, kad tik dvasios žinojimu galima atskirti, kas tikra“. 
 
„Ir v�l tu atskleidi didži� dalyk� išmanym�. Ir v�l tu kalbi taip, kaip pasakyta 

m�s� galingoje Kala�akroje. Bet kaip mums pl�toti m�s� did�j� suvokim�? Iš ties�, 
dvasioje mes išmintingi; mes žinome visk� – bet kaip mums iškviesti t� žinojim� iš 
m�s� s�mon�s gelmi� ir nukreipti � m�s� prot�? Kaip prajausti b�tinas ribas tarp 
asketiško gyvenimo ir �prastumo? Kaip mums žinoti, kiek laiko galime b�ti atsiskyr�liai 
ir kiek laiko mes turime dirbti tarp žmoni�? Kaip sužinoti, kuris žinojimas gali b�ti 
atskleistas be jokios žalos, o kur�, gal net pat� aukš�iausi� – vert�t� perduoti, bet tik 
nedaugeliui? Tai visa Kala�akroje pasakyta“. 
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 „Lama, didžioji Kala�akra praktiškai nežinoma, nes jos mokymas sumaišytas su 

žemuoju tantrik� mokymu. Taip, kaip pas jus yra tikr�j� Budist� ir j� priešinink� Bon-
Po, taipogi yra ir pati žemiausia  raganavimo ir nekromantijos tantra. Nejaugi 
Palaimintasis nedraud� burt�? Pasakyk man tiesiai, ar gali lama b�ti burtininku?“ 

 
„Tu teisus. Ne tik raganavim�, bet ir netinkam� antgamtini� j�g� naudojim� didieji 

Mokytojai draudžia. Bet jeigu kieno nors dvasia tiek pažengusi, kad sugeba daugel� 
dalyk� ir moka nat�raliai panaudoti bet koki� savo energij� Visuotiniam G�riui, - tai jau 
bus ne burtininkyst�, o aukšta pasieka, didis darbas žmonijos labui“. 

 
„Iš m�s� simboli�, atvaizd� ir tank� tu gali suvokti, kaip veik� didieji Mokytojai; 

tik nedaugelis j� pavaizduoti gilioje meditacijoje. Paprastai jie veikl�s savo didžiuose 
darbuose. Arba jie moko žmones, arba tramdo tamsi�sias j�gas ir stichijas; jie nebijo 
stoti akis � ak� prieš pa�ias galingiausias j�gas ir netgi susijungti su jomis, jei tai b�tina 
visuotiniam labui pasiekti. Kartais galima pamatyti Mokytojus tikrame m�šyje, 
išskaidan�ius pikt�sias j�gas. Mes nesame žemišk�j� kar� šalininkai, budistus visos 
m�s� istorijos eigoje puldin�jo, bet jie niekada nebuvo agresoriai. Mes gird�jome, 
neseniai j�s� Didžiojo karo metu abiej� kariaujan�i� pusi� dvasininkai skelb�, kad Isa ir 
Dievas yra b�tent su jais. Jei Dievas – vienas, tai šiuo atveju mes tur�tume manyti, kad 
jis konfliktavo pats su savimi. Kaip tu gal�tum paaiškinti š� prieštaravim�, nesuvokiam� 
visiems budistams?“  

 
 „Lama, karas pasibaig�. Žinoma, gali nutikti pragaišting�, tiesiog siaubing� 

klaid�, bet dabar visos tautos galvoja apie tai, kaip sunaikinus ne tiktai karo id�j�, bet ir 
veikiant� material� karo mechanizm�“. 

 
„Tu manai, kad visas patrankas ir karinius laivus reik�t� sunaikinti? Geriau tegu jie 

tampa taikos ir didžio mokslo �rankiais. Aš nor��iau pamatyti didžiulius karo laivus, 
paverstus plaukiojan�iomis �stabaus švietimo mokyklomis. Ar tai �manoma? Kelion�s � 
Kinij� metu aš ma�iau tiek daug patrank� ir karo laiv�, kad pagalvojau – jei visi šitie 
siaubingi gaminiai gal�t� tapti aukštojo mokymo simboliais, o ne žudyni� simboliais, 
kok� didžiul� kosmin�s energijos sraut� patirt� m�s� pasaulis“.   

    
 „Lama, netgi nuodingoji gyvat� laikoma išminties simboliu“. 
 
„Tikriausiai tu gird�jai sen� sakm� apie tai, kaip gyvat� buvo �sp�ta negelti, o tik 

šnypšti. Kiekvienas turi b�ti galingas, bet koki� apsaug� tu laikytum pa�ia stipriausia?“ 
 
„Lama, neabejotinai dvasios stipryb�s gali�. Nes tik dvasioje mes stipr�s ir protu, 

ir k�nu. Dvasiškai susikaup�s žmogus toks pat stiprus, kaip tuzinas raumening� atlet�. 
Žmogus, kuris žino, kaip panaudoti savo mentalin� j�g�, stipresnis ir už mini�“. 

 
„O ŠTAI MES V
L sugr�žom prie m�s� didžiosios Kala�akros. Kas gali gyventi 

be maisto? Kas gali gyventi be miego? Kas nejau�ia karš�io ir šal�io? Kas moka gydyti 
žaizdas? Iš ties� tiktai tas, kas gilinasi � Kala�akr�“. 
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 „Didiesiems Azarams, išmanantiems Indijos Mokymus, žinoma ir Kala�akros 
kilm�. Jie žino didži�sias tiesas, kurios bus atvertos žmonijai ir visiškai perkeis 
gyvenim�! Vakaruose ir Rytuose nes�moningai pritaikomi daugelis Kala�akros 
Mokym�, ta�iau netgi toks nes�moningas taikymas turi nuostabi� pasekmi�. Galima 
suprasti, koki� nepalyginamai didesni� galimybi� atsivert�, jei s�moningai sektume šiuo 
Mokymu, ir kaip išmintingai gal�t� b�ti panaudojama didžioji, amžinoji energija, ta 
subtili besvor� medžiaga, kuri paskleista visur ir mums pasiekiama kiekvien� akimirk�. 
Tai Kala�akros Mokymas, šis pirmaprad�s energijos panaudojimas buvo pavadintas 
Ugnies Mokymu. Ind� tauta žino apie didži�j� Agni – sen�j� mokym�, kuris neži�rint � 
senum�, bus Naujosios Eros naujuoju mokymu. Mes privalome galvoti apie ateit�; ir 
Kala�akros Mokymas, mes žinome, turi visas žinias, kurios gali b�ti labai naudingai 
pritaikytos. Šiandien yra tiek daug mokytoj� – toki� skirting�, ir toki� vieni kitiems 
priešišk�. Ir visgi dauguma j� kalba apie t� pat�, kas išd�styta Kala�akroje. 

 
Vienas iš j�s� dvasiški� kart� man�s paklaus�: „Ar n�ra Kabala ir Šambala to 

paties mokymo dalys?“ Jis klaus�: „Ar didysis Moz� nebuvo to paties mokymo 
pašv�stasis ir jo �sakym� sek�jas?“ 

 
„Mes galime teigti tik viena: kiekvieno tiesos mokymo, kiekvieno mokymo apie 

didžiuosius gyvenimo principus ištakos yra iš to paties šaltinio. Daug sen�j� budist� 
stup� buvo paversta Šivait� šventyklomis, ir daugelio me�e�i� sienos ir pamatai 
paveld�ti iš sen�j� budist� šventovi�. Bet kokia �ia žala, jei visi šitie pastatai buvo 
paskirti tam pat aukštajam gyvenimo principui? Daugelio budist� atvaizd� uolose 
ištakos yra mokymuose, skelbtuose dar gerokai anks�iau iki Palaimintojo pasirodymo. Ir 
vis d�lto jie taip pat simbolizuoja vis t� pa�i� aukš�iausi�j� Esm�“. 

 
 „Kas atverta Kala�akroje? Ar yra ten koki� nors draudim�? Ne, Kilnusis 

Mokymas si�lo vien tai, kas  konstruktyvu. Taip yra. Tai tos pat kilniosios j�gos, kurios 
yra skirtos žmonijai. Ir moksliškai paaiškinta, kaip žmonija gali panaudoti gamtos 
stichij� gali�. Kai tau sako, kad trumpiausias kelias veda per Šambal�, per  Kala�akr�, 
tai reiškia, kad tobulumas n�ra nepasiekiamas idealas, o tik tai, kas gali b�ti pasiekta 
nuoširdžiu ir atkakliu veržimusi �ia, šioje žem�je ir šiame �sik�nijime. Tai Šambalos 
Mokymas. Iš ties� kiekvienas gali tai pasiekti. Iš ties� kiekvienas gali išgirsti šauksm� 
„Kalagija“. 

 
„Bet kad tai pasiekt�, žmogus turi visiškai pasišv�sti k�rybiniam tri�sui. Tie, kurie 

darbuojasi išvien su Šambala, pašv�stieji ir Šambalos žinianešiai, n�ra atsiskyr� nuo 
pasaulio, jie visur keliauja. Labai dažnai žmon�s j� neatpaž�sta, o kartais jie net 
nepaž�sta vieni kit�. Ta�iau jie dirba t� darb� ne sau, o didžiajai Šambalai; ir visiems 
jiems žinomas didysis anonimiškumo simbolis. Kartais jie atrodo turtingi, nors neturi 
jokios nuosavyb�s. Viskas – jiems, bet jie nieko sau neima. Taigi, jeigu tu pasišventi 
Šambalai, iš tav�s viskas atimama ir viskas duodama. Jei užsigeisi, tai neteksi; atiduosi 
su džiaugsmu, praturt�si. Iš esm�s �ia ir gl�di Šambalos mokymo esm�, o ne kažkur 
toliuose ir paslaptyse. Tod�l jei žinai, kad Šambala yra �ia, žem�je, jei žinai, kad viskas 
gali b�ti pasiekta �ia, žem�je, tad ir atlyginta bus �ia, žem�je. Tu gird�jai, kad Šambala 
atlygina �ia ir kad atiduodant atpildas gaus�ja. Tai ne d�l to, kad Šambalos Mokymas 
palyginus su kitais yra išskirtinis, o d�l to, kad Mokymas apie Šambal� – gyvas, duotas 
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žemiškiems �sik�nijimams, ir gali b�ti pritaikytas visoms žmogaus gyvenimo 
aplinkyb�mis. Kaipgi mes galim išmokti dirbti? Kaip b�ti pasirengusiems vis� r�ši� 
pavedimams; kaip b�ti atviriems ir visk� talpinantiems? Tik praktiškai studijuojant 
Šambal�. Kai j�s skaitote daugel� knyg� apie Šambal�, kuri� dalis išversta � kitas kalbas 
ir dalis yra neaiški, nepasiklyskit tarp didži�j� simboli�. Netgi Vakaruose, kai kalbate 
apie didžius atradimus, j�s naudojate technin� kalb�, ir paprastas žmogus j�s� 
nesupranta, jis visk� priima paraidžiui ir slysta tik paviršiumi. T� pat galima pasakyti ir 
apie didžiuosius raštus ir mokslinius dokumentus. Kai kurie didži�sias Puranas supranta 
paraidžiui. Kokias išvadas jie gali padaryti? Tik tokias, kurios gl�di kalbos paviršiuje, 
jos filologijoje, ta�iau ne tas, kurios seka iš panaudot� simboli� prasm�s. Išor�s ir vidaus 
harmonijos galima pasiekti tiktai studijuojant Kala�akr�. Tikriausiai tu matei Kala�akros 
ženklus gana atokiose dykyn�se ant uol�?“ 

 
 „Kažkieno ranka išraiž� piešinius akmenyse ir ant uol� iškirto Kala�akros 

rašmenis. Iš ties�, iš ties� tiktai per Šambal�, tik per Kala�akros Mokym� galima 
trumpiausiu keliu pasiekti tobulum�“. 

 
„Kalagija, Kalagija, Kalagija! Ateik � Šambal�!“ 
 
Po ši� žodži� m�s� pokalbis �gavo dar daugiau grožio ir sl�piningumo. Jame 

atsirado ta gaida, kuri pakyl�ja žmogaus siekius. Kalb�jome apie Kailašo Kaln�, apie 
atsiskyr�lius, kurie lig šiol gyvena to stebuklingo kalno olose pripildydami erdv� savo 
žadinan�iu tiesos šauksmu. 

 
Paskui mes kalb�jom apie T� Viet�, kuri yra � šiaur� nuo Kailašo... 
 
 Atslinko sutemos, ir atrod�, tarytum visas kambarys prisipild� naujos prasm�s. 

Ant blizgan�io šilko nuostabiai išsiuvin�tas �enrezio paveikslas, kab�j�s virš lamos 
galvos, ypa� reikšmingai žvelg� � mus iš viršaus. Dabar toki� paveiksl� jau nepamatysi 
Tibete. 

 
Greta šio paveikslo kabojo kitas, taip pat retas savo didybe. Jame buvo pavaizduoti 

Amitaba ir Viešpats Buda, kaip visuomet ištvermingas, su savo nenugalimu žaibo ženklu 
– dordže rankoje. Nuo kambario altor�lio šypsojosi Dolma, Baltoji Tara.  

 
Iš švieži� fuksij� ir violetini� jurgin� puokšt� sklido gaivinanti gyvyb�s j�ga. 

Greta šviet� Galingojo, Nenugalimojo Rigden-Džapo paveikslas, ir Jo buvimas v�l 
primin� mums slapting�j� Viet� šiauriau Kailašo. Tankos kampuose buvo išd�styti 
keturi labiausiai reikšmingi atvaizdai. Apa�ioje buvo Rigden-Džapo �p�dinis su ind� 
panditu, vienu iš pirm�j� Kala�akros aiškintoj�. Viršutiniuose kampuose buvo du Taši-
Lam� atvaizdai – kair�je tre�iasis Taši-Lama, Pan-�en Pal-den Ie-še, kuris atneš� 
pirm�sias žinias apie Šambal�. Dešin�je buvo dabartinio Taši-Lamos fig�ra, kuris 
neseniai paskelb� nauj� mald� Spindin�iosios Šambalos garbei. Tankos centre buvo 
patsai Rigden-Džapo, o jo sosto pagrinde šviet� Ak-o�ir- k-Dordže – Gyvenimo 
Kryžius.  Žmoni� legionas susirink�s priešais Rigdeno sost�; ko tik ten nebuvo! 
Ladakietis su aukšta juoda kepure; kinas apvalia kepure, iš viršaus padabinta raudonu 
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rutuliuku; indas baltu apdaru; musulmonas baltu tiurbanu. �ia kirgizai, buriatai, 
kalmukai, ten mongolai savo b�dingais drabužiais. 

 
Kiekvienas j� si�lo Viešpa�iui geriausias savo žem�s dovanas: vaisius ir gr�dus; 

audinius ir ginklus ir  brangiuosius akmenis. Niekas nevert� t� taut�, jos savo noru at�jo 
iš vis� Azijos krašt� ir apsupo Did�j� Kar�. Galb�t jos buvo jo nukariautos? Ne, jos 
artinosi prie jo ne nusižeminusios. Tautos artinosi prie Jo, kaip prie savo pa�i�, prie savo 
vienintelio Valdovo. Jo ranka didingu Li�to-Sange mostu rod� � žem�: ant žem�s 
tvirtyn�s Jis dav� priesaik� visad statyti tvirtai.  

 
Nuo kvapni�j� smilkal� priešais paveiksl� kilo melsvos gijos, skleid�si ir 

vingiavo, išrašydamos paslaptingos senzaro kalbos ženklus. 
 
Ir jeigu tas, kuris nepaž�sta Didžiosios Tiesos, pažeist� šiuos ženklus, tai jie 

susiliet� ir ištirpt� erdv�je.     
 

 

 

�alaj-Pcho -Brang, 1928 m. 

 

*** 

PASTABOS 

gni - ugnis 
 
zaras - �ahatma, Didžioji Siela 
 
Guru - Mokytojas 
 
Druidai - senov�s kelt� žyniai 
 
Issa - J�zus Kristus 
 
��bala -  mistinis jud�j� mokymas 
 
��rma -   kosminis priežasties-pasekm�s d�snis 
 
Lapis Exilis – klaidžiojantis akmuo 
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Puranos - šventosios indus� knygos, kuriose užrašytos legendos ir mitai. Pa�ios 
ankstyviausios iš j� yra iš 2-osios pirmojo t�kstantme�io pus�s 

 
�aši-Lama arba Pan�en –lama – antrasis po Dalai Lamos lamait� religijos Tibete 

hierarchas 
  
Pranciškus Asyžietis (1182-1226 m.m..) – ital� šventasis ir pamokslininkas, 

pranciškon� ordino �k�r�jas 
  
Czon-ka- ba (1357-1419 m.m.) gelton�j� kepuri� sektos Tibete �k�r�jas. 
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