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Pratarmė

Garbusis Džampa Tinlėjus gimė 1962 metų birželio 5 dieną 
Misoryje (Indija). Pradinį išsilavinimą gavo Centrinėje tibe-
tiečių pabėgėlių mokykloje, kurią baigęs įstojo į Centrinį ti-
betiečių institutą Varanasyje (Šiaurinė Indija). Jame mokėsi 
septynerius metus ir gavo filosofijos, tibetiečių ir anglų kal-
bų, sanskrito ir politinių mokslų šastrio (bakalauro) laipsnį. 

Nuo 1984-ųjų penkerius metus jis dirbo vertėju Dordžė-
čango institute Naujojoje Zelandijoje. Vėliau buvo įšventintas į 
vienuolius. 1990 m. grįžo į Indiją ir, susitikęs su Jo Šventenybe 
Dalai Lama, paprašė jo patarimo dėl atsiskyrimo medituo-
ti kalnuose. Jo Šventenybė pritarė jo sprendimui, ir garbusis 
Džampa Tinlėjus trejus metus gyveno atsiskyręs. 

1992 m. Jo Šventenybė paprašė jo atvykti į Rusiją ir būti 
Dvasiniu Atstovu bei Dharmos Mokytoju. Vykdydamas Jo 
Šventenybės valią, 1993 m. jis atvyko į Maskvą, Tibeto kul-
tūros ir informacijos centrą. 

Nuo to laiko garbusis Džampa Tinlėjus lankėsi Sankt-Pe-
terburge, Kalmukijoje, Buriatijoje, Tuvoje ir, tikinčiųjų 
prašomas, mokė Dharmos. Jo dėka daugelyje miestų buvo 
įkurti Dharmos centrai, nesuskirstyti į atskiras mokyklas. 
Dabar jis taip pat pavaduoja Kalmukijos budistų vadovą Te-
lo Rinpočę, kuris baigia mokslus Indijoje. 

Nepaisant užimtumo, garbusis Džampa Tinlėjus nesiliovė 
mokęsis. 1994-ųjų vasarį jis Seros vienuolyne (Pietinė Indi-
ja) išlaikė egzaminą gešės laipsniui gauti. 
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Ši knyga sudaryta remiantis dviem paskaitų ciklais, ku-
riuos 1993 metų pavasarį ir rudenį garbusis Džampa Tinlė-
jus vedė Sankt-Peterburge. 

1993-iųjų gegužę, pakviestas Sankt-Peterburgo budistų 
religinio sambūrio „Budistų namai“ («Буддийский дом»), 
gešė Džampa Tinlėjus pirmąsyk apsilankė mūsų mieste. 
Jis penkias dienas skaitė paskaitas ir vadovavo dvidieniam 
atsiskyrimui tema „Šamatha – meditacinis susitelkimas“. 
Manau, visi dalyvavusieji šiame kurse ilgai atsimins šiltą 
žmonių tarpusavio supratimo atmosferą, kolektyvinių me-
ditacijų laisvumą ir lengvumą, pažadintą Mokytojo, kuris la-
bai nuoširdžiai ir juokaudamas dalijosi savo žiniomis. Antrą 
kartą Gešė-la apsilankė Peterburge 1993-iųjų spalį ir, vyks-
tant „Tibeto savaitės“ renginiams, skaitė paskaitas, kurios 
vadinosi „Kas yra budizmas“ ir „Keturios tauriosios tiesos“. 
Tą savaitę surengė Tibeto draugų bendrija. 

Visos minėtos paskaitos buvo įrašytos į magnetofono 
juostą ir po to surinktos. Norėčiau išsakyti savo susižavė-
jimą bei dėkingumą žmonėms, apdorojusiems šią medžia-
gą, – tai buvo itin sudėtingas darbas. Labai ačiū Margaritai 
Koževnikovai ir Andrejui Terentjevui, kurie vertė šias pas-
kaitas, o vėliau savikritiškai taisė savo vertimą, Limai Jafa-
rovai, redagavusiai tekstą, ir Zojai Šein, suvedusiai paskaitų 
medžiagą į kompiuterį, taip pat visiems, kurie daug kartų 
skaitė ir taisė šią knygą. 

     Olegas Borisovas
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Kas yra budizmas

Laba diena. Esu laimingas, kad galiu šiandien čia būti, susi-
tikti su jumis visais ir pradėti švęsti „Tibeto savaitę“ Peter-
burge. Žinau, kad Rusijoje daugelis domisi Tibetu, tibetiečių 
kultūra, unikalia religine tradicija ir tibetietiška „trečiąja 
akimi“ (salėje nuaidi juokas). 

Šiandien noriu su jumis pakalbėti apie budizmą. 
Kas yra budizmas – mokslas, religija ar psichotreningas? 

Daugelis, ypač mokslininkai, mano, kad budizmo moky-
mai – ne religija, o mokslas. Kiti, pavyzdžiui, krikščionys, 
klausydamiesi budizmo mokymų, laiko juos religija. Panag-
rinėkime, kodėl žmonės taip įvairiai supranta budizmą. To-
kia ir bus pagrindinė mūsų šiandieninės paskaitos tema. 

Budizmas – tai ypatingas metodas, Budos paskelbtas mo-
kymas, kuris puikiai padeda pašalinti įvairių lygių sunku-
mus bei problemas ir atsikratyti kentėjimo. Tai mokymas, 
geriausiai pasitarnaujantis šalinant psichologinius sutriki-
mus ir suteikiantis dvasios ramybę. Be to, budizmas leidžia 
pasiekti didžias dvasines aukštumas, nes aiškina, kaip veikia 
sąmonė ir ką reikia su ja daryti. Sąmonės lavinimas – tai aiš-
kėjančio suvokimo procesas, todėl labai svarbu žinoti, kaip 
šis procesas vyksta. 

Budizmas taip pat moko, kaip susidoroti su problemo-
mis, kaip ugdyti kantrybę ir įsigyvenimą į kitų padėtį. Šiuo 
atžvilgiu jis labai artimas psichotreningui, todėl šią budiz-
mo sritį žmonės ir laiko psichotreningu. Bet ir tai dar ne 
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galutinis įvertinimas. Budizmas – ne vien psichotreningas. 
Būtent tuštumos teorija, aiškinanti, kaip daiktai egzistuoja iš 
tikrųjų, atveda daugelį mokslininkų prie išvados, kad budiz-
mas yra mokslas. Mokslininkams nepaprastai įdomi tuštu-
mos, arba reliatyvumo, teorija, besiremianti suvokimu, kad 
reiškiniai nėra tokie konkretūs, tvirti, kaip mums atrodo. 

Bet kurioje religijoje geriausias dalykas yra meilės ir 
atjautos mokymas, nes būtent šios savybės sudaro žmonijos 
išgyvenimo pagrindą. Budizmas – ne išimtis. Be to, jo mo-
kymas apie meilę yra toks platus, jog duoda pavyzdį, kaip 
reikia atjausti visas Žemėje gyvenančias būtybes. 

Kad išgyventų mūsų fizinis kūnas, jam reikia maisto. Ne-
papusryčiavę šiek tiek praalksime, o nepapietavę išalksime 
dar labiau. O jei dar kitą dieną nepapusryčiausime, galime 
susirgti. Tą patį galima pasakyti apie protą. Jeigu vaikas ne-
gauna motinos meilės ir atjautos, jis tampa labai „alkanas“. 
Motina, žindydama kūdikį, maitina jį ne tik pienu: neregi-
mai į kūdikį liejasi jos meilė, stiprinanti jo dvasią. Tad jei 
vienas iš dviejų vaikų gauna su pienu motinos meilę ir atjau-
tą, o kitas – ne, šių vaikų proto būsenos bus skirtingos. 

Vakaruose, nepaisant didelės materialios gerovės, daugelis 
žmonių yra prislėgti ir patiria dvasines kančias. Ankstesnių 
civilizacijų materialinė kultūra nebuvo tokio aukšto lygio, ta-
čiau jose buvo daugiau taikos ir dvasinės ramybės. Pagalvoki-
me, kodėl gi dabar, esant tokiam aukštam materialiniam išsi-
vystymui, turime mažiau taikos ir ramybės? Juk materialaus 
progreso tikslas – taika ir laimė. Nesakau, kad šis progresas 
yra blogis. Žinoma, ne. Tačiau reikia kai ko daugiau. Aišku, 
mums reikia dvasinių vertybių, tokių kaip meilė, atjauta. Gal-
būt ankstesnės civilizacijos buvo menkai materialiai išsivys-
čiusios ir jų žmonės turėjo tik riekę duonos, bet šeimoje jie 
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vienas kitą mylėjo. Galbūt jie tegėrė vandenį, neturėdami ar-
batos, tačiau gyveno taikiai ir jautė meilę. 

Kodėl jie buvo laimingi? Todėl, kad mylėjo, atjautė kitus 
ir jų dvasios bei proto maistas buvo gausus. Antra vertus, 
būna taip, kad šeima turi daug įvairiausio maisto ir žmonės, 
berods, visko aptekę, tačiau jie ginčijasi, vienas kitą įžeidinė-
ja, pykstasi ir yra nelaimingi. 

Ką galėtume padaryti? Jei dabartinę materialiai išsivys-
čiusią civilizaciją papildysime dvasinėmis vertybėmis, ku-
rias turėjo ankstesnės civilizacijos, pakilsime aukščiau. Toks 
išsivystymas įmanomas. Mano manymu, jei žmogus žino, 
kaip pasiekti materialų progresą ir kaip išugdyti dvasią, jis 
yra tobulas. Manau, budizmas – tai visuminis mokymas 
apie tai, kaip atsikratyti problemų ir pasiekti laimę bei pasi-
tenkinimą visuose lygmenyse. 

Trumpai apibūdinant budizmą, galima pasakyti, kad jis 
yra „elgesys, požiūris ir meditacija“. Šie trys žodžiai apima 
visą didįjį budizmo mokymą. 

Pirmiausia apie elgesį. Kodėl budizme apie jį kalbama? 
Todėl, kad mūsų laimės ir kančių niekas nesukūrė – jos yra 
mūsų pačių elgesio pasekmė. Ir todėl, jei esame nelaimingi, 
negalime nieko už tai kaltinti. Budistai netiki, kad visą gėrį 
pasaulyje kuria Dievas ar kas nors kitas. Mes manome, jog 
visa, kas mūsų gyvenime yra gera ir bloga, susikuriame pa-
tys. Pavyzdžiui, jeigu rūkote ar netinkamai maitinatės, jūsų 
sveikatos būklė blogėja. Būtų kvaila manyti, kad jūsų sveikata 
pablogėjo dėl išorinių jėgų įsikišimo. Jūs patys suvokiate šito 
priežastį. Ir atvirkščiai: jei metėte rūkyti, deramai maitinatės 
ir laiku geriate vaistus, jūsų sveikata gerėja. 

Fizinės sveikatos būklė tiesiogiai susijusi su dvasine ra-
mybe ar neramybe. Taigi tokie nesveiki jausmai, kaip įniršis, 
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pyktis, pavydas, aistringas prieraišumas, paklydimas, labai 
blogina mūsų fizinę būklę. Niekas nepasakytų, kad šian-
dien jis labai pyksta ir todėl puikiai jaučiasi. Dažniausiai šie 
dalykai priešingi, nesuderinami. Taigi neigiamas emocijas 
galima pavadinti netinkamu proto maistu. Blogos mintys, 
žodžiai ir veiksmai kuria mūsų būsimųjų kančių priežastis. 

Tai galima suprasti pasitelkus šeimos pavyzdį. Jei šeimy-
nykščiai yra egoistai ir kiekvienas jų laiko save svarbiausiu, 
mano turįs gauti viską, tokiose šeimose nebūna taikos ir ra-
mybės. Panagrinėję tarptautinius konfliktus, karus ir ieško-
dami jų tikrosios priežasties, galime atrasti, kad jų dingstis – 
neteisingos mintys, žodžiai arba veiksmai. 

Taigi, siekdami laimės, bet nežinodami jos pasiekimo 
metodo, mes visi elgiamės taip, kad vietoj laimės susilaukia-
me kančių. Mokslingasis budistas Šantideva sakė, jog visos 
būtybės siekia laimės, bet, nemokėdamos jos pasiekti, kuria 
kentėjimo priežastis. Ir, norėdami atsikratyti nederamo el-
gesio, mes turime jį pakeisti tinkamu elgesiu – tuomet pa-
sieksime vidinę ramybę. 

Šis praktikos lygis yra elgesio keitimo lygmuo. Jį galima 
pavadinti nederamo elgesio vengimo lygmeniu. Jei atlieka-
te neigiamus veiksmus, šie kenkia. O kai jūsų poelgiai tei-
giami, jie padeda. Taip kaip ir maitinantis: jei valgote gerą 
maistą, šis stiprina sveikatą, o jeigu valgote nesveiką maistą, 
jūsų sveikatai kyla pavojus. Geras rezultatas priklauso nuo 
geros priežasties. 

Jei nebus geros priežasties, nebus ir gero rezultato. Ir jeigu 
blogai elgiamės su kitais, tai padaro nelaimingus ir juos, ir 
mus pačius. Mes labai priklausomi vienas nuo kito. Todėl 
santykių nesklandumai kuria problemas. Visos baisios klai-
dos praeityje mums kilo dėl neprotingų, nedorų veiksmų. 
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„Veiksmas“ sanskrito kalba – „karma“. Kas gi yra karma? 
Karma – tai atspaudas. Atspaudas, kuris lieka sąmonėje. Pa-
vyzdžiui, eidami mes žemėje paliekame pėdsakus. Kai kal-
bame, kalba palieka pėdsaką magnetofono juostoje. Taip ir 
šiuo atveju: visa, ką darome, mūsų kalba, mūsų mintys pa-
lieka „atspaudus“ prote, sąmonėje. 

Kaip veikia šie atspaudai? Pavyzdžiui, jei jums, rusams, 
kas nors parodytų rusišką knygą, jūs sugebėtumėte ją per-
skaityti – todėl, kad vaikystėje išmokote rusišką abėcėlę. 
O jei kas nors paduotų tokią knygą man, aš negalėčiau jos 
perskaityti, nes rusų kalbos nesimokiau. Jūsų sąmonėje liko 
kadaise išmoktos abėcėlės atspaudai, ir būtent jie šiuo atveju 
veikia. Tai grubesnis lygmuo, bet yra ir subtilesnis, gilusis 
atspaudų lygmuo. Patyręs joginas geba prisiminti ankstes-
nius gyvenimus, nes, pasinėręs į meditaciją, gali pasiekti tą 
subtilų atspaudų lygmenį. 

Atspaudus galima suskirstyti į tris kategorijas. Vieni gali 
jums pakenkti. Tokie atspaudai vadinami neigiamais, arba 
bloga karma. Kiti gali atnešti laimę, sveikatą ir yra teigiama, 
gera karma. O trečioji atspaudų kategorija neatneša nei lai-
mės, nei kančių. Tai neutrali karma. 

Kodėl Buda mokė nekenkti kitiems? Todėl, kad, kenkda-
mi kitiems, jūs drauge kenkiate sau. Jis sakė: „Jei trokštate 
laimės, nekenkite kitiems, nekurkite nelaimių priežasčių.“ 
Antraip jums ir šiame gyvenime kyla sunkumų, ir kitame jų 
kils. Todėl kasdienis elgesys laikomas labai svarbiu. Jei neda-
rote žalos kitiems, jūs esate pirmojoje pakopoje, pirmajame 
lygyje. Svarbiausias elgesio dalykas – nedaryti žalos, nesvar-
bu, ar jūs budistas, ar krikščionis. 

Nebūtina būti budistais, kad šiame gyvenime gautumėte 
dvasinį mokymą. 
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Norėčiau pasakyti: jei esate krikščionys, išsaugokite tai, 
ką darote, ką praktikuojate. Savo gyvenime darykite gera. 
Svarbiausia – doras elgesys. Ir pirmasis elgesio lygmuo – 
niekada nekenkti kitiems. Stenkitės nekenkti niekam, net 
mažyčiams vabzdžiams. Juk jie, kaip ir mes, turi jausmus. Jie 
irgi trokšta laimės ir nenori kentėti. Kadangi jie mažyčiai, 
mes turime jiems padėti. Taigi kenkimas jiems – nedoras, 
nepateisinamas dalykas. Būkite malonūs niekada nedaryti 
žalos kitoms būtybėms. 

Žmonės turi įvairiausių gebėjimų, gabumų. Prašom jų 
nenaudoti vien savo tikslams – naudokite juos pagalbai ki-
tiems. Jei taip darysite, jūsų situacija gerės. Tad stenkitės, 
kiek galite, padėti kitiems. 

Skaitydamas šią paskaitą, aš, aišku, nesiekiu jūsų visų 
padaryti budistais. Kas iš to, jei jūs tapsite budistais. Mano 
tikslas – įtikinti jus, kad nekenktumėte kitiems ir dargi teik-
tumėte jiems pagalbą. Asmeniškai man ši filosofija ir medi-
tacija davė daug naudos. 

Kad jūsų elgesys būtų tobulas, reikia turėti teisingą filoso-
finį požiūrį ir mokėti medituoti. Taigi filosofinis požiūris ir 
meditacija yra tobulo elgesio pasiekimo metodas. 

Dalykas tas, kad mūsų netinkamas elgesys remiasi pa-
klydimais arba ribotumu. Imkime pavyzdžiu pyktį. Panag-
rinėkime, kaip mes pykstame. Ant ko nors pykdami, mes į 
jį žvelgiame tik iš savo požiūrio taško. Galvojame, kad tas 
žmogus dabar mus nuskriaudė, pamiršdami, jog anksčiau 
jis buvo mums geras ir rūpinosi mumis. Tačiau šiuo metu 
mes nesugebame pastatyti savęs į jo vietą, ir taip pasireiškia 
mūsų ribotumas. 

Kad perduočiau jums budizmo „skonį“, noriu pateik-
ti vieną filosofinį požiūrį į pykčio pašalinimo problemą. 


