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Den tibetanske d0debog blev i 1960'erne
kendt i den bredere offentlighed i Danmark,
ikke mindst hjulpet pa vej af den kontrover-
sielle udgivelse af Leary, Metzner og Alberts
Den psykedeliske oplevelse efter den
tibetanske d0debog (1964). Siden del 14.
iirhundrede har Den tibetanske d0debog
vasret grundlag for ritualerne ved buddhi-
stiske begravelser i Tibet og Cuevas stiller
sp0rgsmalene: Pa hvilken made fik denne
tradition en sa omfattende udbredelse og
succes, og gennem hvilke processer og under
hvilke betingelser kunne denne tradition
blive basis for et stort set generelt accepteret
ritual for begravelsesceremonier for buddhis-
ter i Tibet og tilstadende regioner?

Cuevas' bog er baseret pa teksterne
,,Great Liberation upon Hearing in the Bar-
do" (Bardo Thodrol), som er en del af
samlingen ,,Self-Liberated Wisdom of the
Peaceful and Wrathful Deities", en tekstsam-
ling, som siges at vasre skrevet af den legen-
dariske helgen Padmasambhava eller Guru
Rinpoche i det 8. arhundrede. Denne helgen
gemte teksten som terma (en tekst, der
gemmes eller skjules pa miraku!0s vis i jord,
sten eller luft) for derved at beskytte den til
brug for eftertiden. If0lge profetierne vil
terma-tekster senere blive fundet af en re-
inkarnation af en af Guru Rinpoches oprin-
delige disciple. Terma-teksten Bardo Tho-
drol blev fundet af den tibetanske terma-
flnder (tertori) Karma Lingpa i den sidste
halvdel af det 14. arhundrede i Gampodar-
bjerget i Dakpo i det syd0stlige Tibet.

Den tibetanske d0debog er et kendt og
meget respekteret litterjert vasrk j den tibe-
tanske buddhisme. Som titlen preeciserer,
handler Cuevas' bog om terma-teksten Bardo
Thodrols historiske oprindelse og udbredelse
i Tibet. Bogen beskriver begravelsesritualer
og de buddhistiske koncepter om d0d og

genfedsel, profetierne om Bardo Thodrol-
teksten, og pa hvilken made teksten er fundet
og af hvem, og hvordan den senere er udbredt
i Tibet og Himalaya-regionen. Den historiske
analyse af Bardo Thodrol er foretaget inden
for vasrkets egen religiose og sociale forstael-
sesverden. Cuevas1 formal med bogen har
ikke blot vasret at udforske forskellige religi-
0se forestillinger og praksisser, som det
normalt er fremstillet i et religiest vasrk, men
ogsa at bidrage med et studium af selve de
religiese vasrker. Hans hensigt med en sadan
detaljeret analyse har vasret at bidrage til en
nasrmere unders0gelse af mekanismerne i
videref0relsen af religi0se ideer og forestil-
linger, herunder produktionen og distribu-
tionen af religi0s litteratur og religiose insti-
tutioners (de tibetanske klostres) indflydelse
pa religi0s praksis i Tibet og omkringlig-
gende Himalaya-regioner.

Den tibetanske titef Bardo Thodrol (bar-
do thos-drol) betyder ,,oplysning ved at lytte
eller h0re i mellemtilstanden", og Den tibe-
tanske dodebog er grundlaeggende skrevet
som vejledning for d0de personer. Som ho-
vedregel lapses teksten under ritualet op for
den dsde, som er indtradt i bardo-tilstanden,
tilstanden mellem d0d og nasste genfodsel.
Vigtigheden af at lytte understattes af de
grundlasggende forskrifter i tibetansk bud-
dhisme, hvor det gadder om at lytte til Isren
(den buddhistiske doktrin) og derefter reflek-
tere og meditere pa dens egentlige mening.
Teksten beskriver, hvilke visioner og fialelser
man kan forvente at opleve, efter at d0den er
indtradt, og den giver vejledning i, hvordan
den d0de skal forholde sig til disse ople-
velser. Teksten refererer til Isren om rein-
karnation, og selvom bogen er skrevet som
vejledning for d0de personer, handler den om
livet. Tibetanske lamaer peger pa, at fornialet
med at oplasse Bardo Thodrol for en d0d
person ogsa er at minde ham om, hvad han
har praktiseret, mens han levede. Formalet
med d0debogen er derfor ogsa at vise os,
hvordan vi skal leve. Meditativt trasnede
personer formar ved indrradelse i Bardo-
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tilstanden, dvs. ved dodens indtrasden, at
lukke mdgangen til en evt. fremtidig moders
livmoder og i stedet ledc deres livskraft eller
karma til at blive genfodt i et af de rene
Buddha-lande (s. 108). Dermed kan man ud
fra forudgaende kendskab til teksten
forberede sig til d0den, mens man endnu
lever.

Som en historisk analyse af oprindelsen
til en buddhistisk tekst er bogen forst og
fremmest rettet mod tibetologer, buddhologer
og fllologer. Etnografisk set udg0r bogen
ogsa et bidrag. De buddhistiske b0nner og
liturgiske ritualer i Bardo Thodrol var og er
stadig en vigtig og fundamental del af
begravelsesceremonien for tibetanske bud-
dhister bade i og uden for Tibet. Som tantrisk
tekst var Bardo Thodrol i det 14. arhundrede
omgivet af hemmeligholdelse, hvilket til dels
sky Idles munkes og lamaers 0nske om at
kontrollere og beskytte udbredelsen af
tekstens spirituelle budskab og instruktion
af meditativ praksis. Cuevas' veldokumen-
terede fremstilling af det historiske for!0b i
udbredelsen af teksten og dens ritualer viser,
pa hvilken made institutionaliseringen af
ritualet og oplaesningen af d0debogen var
baseret pa enkelte karismatiske og aktive
personer i Tibet. Disse personer bar ikke blot
haft en religios interesse i at udbrede ritualet.
Leegsamfundets behov for at tilkalde en lama
til at udf0re begravelsesceremonier blev
honoreret med en donation til lamaen eller
munken, der saledes fik styrket sin levevej
og eksistensberettigelse i det tibetanske
samfund (s. 132). Ritualet har derved vseret
medvirkende til at styrke et gensidigt behov
for interaktion mellem det tibetanske Ia?g-
samfund og det voksende klostersamfund i
Tibet i perioden 14. til det 20. arhundrede.

En af Cuevas' konklusioner er, at Den
tibetanske d0debog og dens liturgi og ritualer
gav udtryk for mange af de kulturelle opfat-
telser, der pa det tidspunkt florerede i Tibet
og dels nabolande. Ritualet fastholdt en
urgammel tro blandt tibetanere pa 'sjfelens'
sarbarhed og pa, at ritualets effektivitet vil
lede den sikkert gennem den smalle passage
(lam-bstari), der f0rer til de forskellige
verdener efter d0den (s. 132). Samtidig
fastholder brugen af ritualet en buddhistisk
tantrisk fremhaevelse af en rituel renselse af
den d0de og den efterladte levende.

Ritualet forbinder en verdslig praksis
med det at fremsige b0nner og st0tter et

alment 0nske om en guddommelig indgriben
og derved en fritagelse for angst kombineret
med en altruistisk bekymring for den d0des
videre faerden. Med disse komponenter
blandet i en rituel struktur opnas en balance-
ret og overbevisende tibetansk buddhistisk
respons pa d0den og den d0ende. En va?sent-
lig grund til den store spredning af ritualet
kan ogsa vsre, at kontakt og udveksling
mellem religi0se munke og lamaer i Tibet
skete i en interaktion mellem de forskellige
sekter og som en direkte overforsel mellem
lasrer og disciple. Dermed blev terma-teksten
Bardo Thodrol ikke kun overfort inden for
sin egen sekteriske overf0rselslinje, men blev
ogsa spredt og videref0rt pa en dynamisk
made gennem munke, lamaer og yogier i
mange andre retninger (s. 150).

Cuevas bog er i 0vrigt aktuel ved, at Den
tibetanske dodebog igennem de sidste artier
har va^ret genstand for stor interesse og
popularitet i den vestlige del af verden. Den
f0rste engelske udgave af Den tibetanske
d0debogkom allerede i 1927 i et samarbejde
mellem den tibetanske lasrer og overssetter
Kazi Dawa Samdup og den amerikanske
antropolog W.Y. Evans-Wentz. Den tibetan-
ske dodebog er efterhanden blevet oversat
til de fleste europseiske sprog inklusive dansk
og er blevet publiceret og genoptrykt i mange
forskellige udgaver, senest i 2000.

The Hidden History of The Tibetan Book
of the Dead er baseret pa Cuevas' disputats
i religionshistorie. Bogen er et gedigent og
gennemarbejdet vsrk med mange litteratur-
henvisninger, ikke mindst til primasrkilder
pa tibetansk. Bogen er fors0gt gjort laeseven-
lig med en fonetisk omskrivning af tibetan-
ske navne, og den indeholder en nyttig liste
med tibetanske stednavne i tibetansk trans-
skription. Hvad der kan vasre en kilde til
irritation, ernogle divergerende undtagelser
i den fonetiske brug af tibetanske stednavne.
Det ville vsre glsedeligt, hvis alle tibetologer
kunne blive enige om en failles fonetik for
tibetanske ord. For eksempel er den tibetan-
ske by Shigatse skrevet som Zhikatse. The
Hidden History of The Tibetan Book of the
Dead indeholder desuden mange relevante
og interessante sammenligninger mellem
bade nye og asldre forskningsresultater og
mellem konkiusioner af andre tibetologer.
Med et h0jt akademisk niveau fordrer la^s-
ningen af bogen et forhandskendskab til
buddhisme og Tibets historie. De mange tibe-
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tanske stednavne og henvisninger til tibetan-
ske buddhistiske udtryk og terminologi vil
nok g0re en udenforstaende lasser lettere
forpustet og stifle krav om slde!0bende lass-
ning i en grundbog for tibetansk buddhisme.
For den mere erfarne Iceser med kendskab
til tibetologi er det en fonwjelse at Isese en
bog, der prasciserer, hvilke begreber og
personer og stednavne der henvises t i l .
Fagfigt set er bogen pa et h0jt niveau, og den
er ogsa antropologisk interessant som kilde
til et studium af ikke blot terma-traditionen
og buddhisme, men ogsa af den samfunds-
meessige og religiese udvikling i Tibet igen-
nem de sidste arhundreder.
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