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Ši knyga sudaryta remiantis gešės Džampos Tinlėjaus komentarais, aiškinančiais 
pagrindinį Čekavos Ješės Dordžės tekstą „Septynios dvasios ugdymo prasmės“ 
(«Семь смыслов тренировки ума», Москва, Омск), taip pat paskaitomis apie 
lodžongą, kurias gešė skaitė Maskvoje, Ufoje, Ulan Udėje. 

Lodžongas – dvasios ugdymas – yra esminis mahajanos mokymas. Neatsitikti-
nai Didžiosios važiuoklės praktika šioje knygoje vadinama „laimės keliu“. Juo eida-
mas žmogus mokosi kurti savo dvasioje giliąsias laimės priežastis ir pakeisti savąjį 
išoriškai nepalankių sąlygų suvokimą. 

Senovėje lodžongo mokymas buvo perduodamas tik išrinktiesiems mo ki  niams, 
nes tikroji dvasios ugdymo praktika yra sudėtinga, reikalauja di džiulės ištvermės, 
ryžto ir gilaus Budos Dharmos supratimo. Tačiau šie komentarai buvo perduoda-
mi gana dideliam klausytojų būriui. Šiuo atveju lodžongo praktiką autorius aprašo 
pagal savo mokinių Rusijoje protinį lygį ir mentalitetą, kad norintieji eiti dvasiniu 
keliu galėtų šiais pamokymais naudotis savo kasdieniame gyvenime. 

Prašome atleisti už galimus teksto netikslumus ir kitokius trūkumus. Dėkojame 
visiems padėjusiems išleisti šią knygą. Visus leidimo nuopelnus skiriame ilgam Jo 
Šventenybės Dalai Lamos gyvenimui. 

Kaip elgtis su budizmo knygomis

Dharma – Budos mokymas – yra šventasis vaistas, padedantis Jums ir kitiems at-
sikratyti kančių. Todėl visas bet kuria kalba parašytas knygas, kuriose dėstomas 
Budos mokymas, reikia gerbti. Nereikia jų dėti ant grindų, kėdės ar ant kokių nors 
daiktų – netgi ant Budos atvaizdų. Verčiant puslapius negalima seilėti pirštų. Dhar-
mos knygas dera laikyti ant altoriaus ar kitoje pagarbioje vietoje. Norėdami atsi-
kratyti sugadinto ar perplėšto šventojo teksto, geriau jį sudeginkite, o ne meskite į 
šiukšlių dėžę. 

Panašiai reikia gerbti ir šventąsias kitų religijų knygas. 
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Jo Šventenybės Dalai Lamos ilgo gyvenimo malda

O, galingasis Čenrėzi (Avalokitešvara), Tenzinai Gjaco!
Atjautusis visų budų įsikūnijime, 
Sniegynų Šalies Globėjau, 
Jūs esate visokeriopo gėrio ir laimės šaltinis. 
Prašome Jūsų pasilikti pasaulyje, kol užges samsara. 

Pagarbiai lenkiuosi Jums į kojas, Brangusis Mokytojau!
Jūs esate Trijų Brangenybių įsikūnijimas. 
Pasikliauju Jūsų Prieglobsčiu, 
prašau mane palaiminti, kad pasikeisčiau!
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Pratarmė

Gyvename informacijos sąvartyne. Įvairiausiais būdais mūsų protus pasie-
kusios žinios dažnai tik sujaukia mintis, gąsdina ir blaško. Pranašai, eksper-
tai, lyderiai bruka prieštaringas idėjas ir teorijas. Modernus pasaulis tapo 
toks daugialypis ir dinamiškas, kad jame, regis, nebeliko patikimo pagrin-
do žmogiškai laimei.

Nuo triukšmo ieškome prieglobsčio gamtoje, nuo netikrumo – tikėjime. 
Lodžongas – tai budizmo, vienos Didžiųjų pasaulio religijų, pagrindinės 
srovės mahajanos sekėjų praktikuojamas dvasios ugdymo menas. Maha-
jana (Didžioji važiuoklė), nors ir menkai pažįstama katalikiškame mūsų 
krašte, yra ne kokia „Naujųjų vėjų“ teorija. Ji nesiūlo greito pigaus išgany-
mo, o moko siekti aukštesnės sąmonės kokybės. Penkiasdešimt devyni afo-
rizmai, XII amžiuje gešės Čekavos suguldyti į septynis prasmių skirsnius, 
aprėpė daugelio ankstesnių budizmo išminčių mokymus ir įkvėpė tūkstan-
čius vėliau išgarsėjusių komentatorių.

Šios knygos autorius – mūsų amžininkas. Budizmo filosofijos daktaras 
(gešė) Džampa Tinlėjus gimė 1962 m. Indijoje tibetiečių pabėgėlių šeimo-
je. Baigęs universitetą, Jo Šventenybės XIV Dalai Lamos mokinys, trejus 
metus atsiskyrėliškai medituodamas Himalajuose, tapo aukštos kvalifika-
cijos meistru. 1993 m. dvasinio Tibeto vadovo pavedimu išvyko į Rusiją. 
Pastaraisiais metais daug dirba, mokydamas budizmo filosofijos bei prak-
tikos: skaito paskaitas, rengia seminarus, rašo knygas, kviečiančias domė-
tis dvasiniais Tibeto lobiais. 2010-aisiais lankydamasis Vilniuje jis pabrėžė, 
kad pasitelkti budizmo metodus verta bet kurios religijos išpažinėjams ar 
ateistams.

Puikiai jausdamas Rytų Europos kontekstą, gešė Džampa Tinlėjus savo 
veikale pateikia „Septynias dvasios ugdymo prasmes“ būtent šio krašto gy-
ventojams. Suvokdamas, kad daugumai skaitytojų tai bus pirmoji pažin-
tis su lodžongo pagrindais, mokytojas svarbias tiesas iliustruoja daugybe 
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Pratarmė

buitiškų pavyzdžių, istorijų, anekdotų iš įvairių epochų ir vietovių. Buda 
Šakjamunis keturiomis tauriosiomis tiesomis ne tik nusakė kančios esmę, 
bet ir nurodė išsilaisvinimo iš jos kelią. Autorius įtikina, kad budizmo prak-
tika yra naudinga tiek ieškant krypties nušvitimo link, tiek siekiant laimės 
šiame gyvenime.

Ignas Staškevičius
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