


Pr ata r mė

1999 m. gegužę Vemblio konferencijų centre, Londone, Jo Šven-
tenybė Dalai Lama vedė trijų dienų mokymus pagal „Aštuonis 
posmus apie proto permainymą“, o Karališkojoje Alberto kon-
certų salėje skaitė viešą paskaitą „Naujojo tūkstantmečio etika“. 
Į Jungtinę Karalystę Jo Šventenybė atvyko Jungtinės Karalystės 
Tibeto rūmų kvietimu.

Kenterberio arkivyskupo prašymu Jo Šventenybė X Lambeto 
tarpreliginiame simpoziume „Taikaus pasaulio link“, vykusia-
me Lambeto pilyje, Londone, taip pat skaitė paskaitą „Religinių 
bend ruomenių vaidmuo“.

„Aštuoni posmai apie proto permainymą“ yra vienas svar-
biausių Tibeto dvasinių tekstų iš lodžongo, tai yra proto per-
mainymo, žanro. Šis glaustas kūrinys, parašytas XI a. gyvenusio 
tibetiečių meistro Langri Tangpos (Langri Thangpa), yra vienas 
pagrindinių Jo Šventenybės įkvėpimo šaltinių.

Lodžongo mokymai apima įvairias temas, tačiau jų pagrindą 
sudaro atjautos, pusiausviro požiūrio į save ir kitus ugdymas, 
mokymasis mąstyti pozityviai ir priešiškas situacijas permainy-
ti į dvasiškai tobulėti palankias sąlygas.
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Bilietai į minėtus mokymus ir viešą paskaitą buvo išgraibsty-
ti iki jų likus keturiems mėnesiams. Kadangi vietų skaičius buvo 
ribotas, aibė žmonių, norėjusių dalyvauti renginiuose, nusiminė. 
Daugelis jų kreipėsi į Londono Tibeto valdybą prašydami viešai 
išleisti bent tų mokymų tekstus. Dėl to šiandien mes su džiaugs-
mu jums pristatome šią knygą.

Tibeto valdyba norėtų padėkoti Džeinei Reš (Jane Rasch) ir 
Keitei Kolins (Cait Collins) už garso įrašų iššifravimą ir Domini-
kai Said (Dominique Side) už tekstų redagavimą. Esame dėkingi 
dr. Tuptenui Džinpai (Thupten Jinpa) už šių mokymų vertimą į 
anglų kalbą ir pagalbą tvarkant galutinį rankraštį.

Migjur Dordžė (Migyur Dorjee) ,

Jo  Šventenybės Dalai  Lamos atstovas Londone



Pirmas skyrius

Proto per m a in ymo  
pagr inda i

Persimainymas – kas tai?

Tibetietiška sąvoka lodžongas paraidžiui reiškia proto lavinimą, 
arba permainymą, ir nusako tam tikrą vidinę discipliną. Kam ši 
vidinė disciplina, širdies ir proto permainymas reikalingas? Nes 
tuomet mes tampame laimingi. Kalbėdami apie laimę ir kančią, 
žinoma, galvojame apie laimės ir kančios potyrius, taigi aiškina-
mės veiksnius, tiesiogiai veikiančius žmogaus protą. Atidėdami 
į šalį filosofinį klausimą, ar egzistuoja nuo fizinio kūno atskiras 
dalykas, vadinamas sąmone, ar ne, susitelkime į tai, kas akivaiz-
du: visi mes iš prigimties trokštame būti laimingi ir išvengti kan-
čios. Tegu šis faktas būna mūsų pradžios tašku.

Prieš leisdamiesi į nuodugnesnius svarstymus, bent trumpai 
pasidomėkime, kas yra potyris. Manau, galime užtikrintai tarti, 
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kad vienokius ar kitokius dalykus patiriame sąmonės ar proto 
lygmeniu, nes net ir vadinamieji fiziniai potyriai nėra vien kūniš-
ki. Vis dėlto nuskausminus kurią nors kūno dalį, jos nebejausi-
me, taigi potyriai yra susiję su jutimo geba, o pastaroji siejasi su 
sąmone. Apskritai visus mūsų potyrius galima suskirstyti į dvi 
grupes. Vieni labiau priklauso nuo mūsų kūno ir juos paprastai 
patiriame jutimo organais, kiti – nuo vadinamosios mentalinės 
sąmonės ar proto.

Pagal fizinius potyrius mes ne kažin kiek skiriamės nuo gy-
vūnų. Pastarieji taip pat geba jausti skausmą ir pasitenkinimą. 
Tačiau mus, žmones, nuo kitų gyvybės formų tikriausiai skiria 
daug stipresni mentaliniai potyriai – mintys ir emocijos. Žino-
ma, galime daryti prielaidą, kad bent tam tikru mastu mentali-
niai potyriai nėra svetimi ir kai kurioms gyvūnų rūšims, – pavyz-
džiui, vieni jų turi neblogą atmintį, – tačiau vis vien sutiksime, 
kad žmonių gebėjimas patirti dalykus mentaliniu lygmeniu yra 
daug labiau išvystytas.

Faktas, kad potyriai priklauso dviem plačioms grupėms, 
leidžia daryti įdomias išvadas. Svarbiausia štai kas: jei asmuo 
yra ramus ir tylus, įmanoma, kad ši vidinė ramybė užgoš skaus-
mingą fizinį potyrį. Kita vertus, depresijos, nerimo ar bet kokios 
kitos emocinės kančios varginamam žmogui pasitenkinimo ne-
suteiks jokia fizinė ištaiga. Tai rodo, kad būtent nuo mūsų proto 
būsenos, nuostatų ir emocijų priklauso, esame laimingi ar ken-
čiame. Lodžongo mokymai apie proto permainymą pateikia aibę 
metodų, kuriais galima nukreipti ir suvaldyti protą, taip pade-
dant tvirtus mūsų visų siekiamos laimės pamatus.
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Visi žinome, kad fizinė ir emocinė gerovė yra glaudžiai su-
sijusios, pavyzdžiui, fiziniai negalavimai daro neigiamą įtaką 
proto būsenai, o fizinė gerovė prisideda prie proto ramybės. 
Suvokdami šį tarpusavio ryšį daugelis žmonių skiria laiko fizi-
niams pratimams ir mankštai, taip puoselėdami savo fizinę ge-
rovę, kuri savo ruožtu praskaidrina sąmonę. Be to, esama tam 
tikrų tradicinių praktikų, tarp kurių galima paminėti prana jogą, 
kitaip vėjo energijos jogą, teigiamai veikiančią energijos tėkmę 
mumyse. Joga šiuolaikiniame pasaulyje taip išpopuliarėjo bū-
tent dėl to, kad žmonės pastebėjo, jog šios pratybos atkuria fi-
zinę sveikatą, o ši leidžia palaikyti geresnę mentalinę sveikatą.

Vis dėlto lodžongo metodas siūlo kitokį sprendimą. Jis tiesiai 
susitelkia į paties proto ugdymą ir padeda mums pakeisti savo 
nuostatas bei mąstyseną.

Svarbu suprasti, kad jokios pratybos išties nepermainys 
mūsų širdžių ir protų, jei bus primestos jėga. Kitaip yra su fi-
ziniais pratimais: šioks toks spaudimas mums netgi naudingas, 
nes padeda laikytis disciplinos, tačiau širdies ir proto per prie-
vartą nepakeisime. Tikras virsmas įvyks tik tuomet, kai patys jo 
trokšime, kai įsisąmoninsime, kad vienos pažiūros ir elgsena yra 
mums palankios, kitos – ne. Gerai tai supratę, savo noru pradėsi-
me laikytis dvasinės disciplinos. Tik šitokios dvasinės pratybos 
pakeis mūsų protus.

Iš to galima daryti išvadą, kad norint pakeisti širdį ir pro-
tą reikia perprasti savo minčių ir emocijų veikimo principus. 
Svarbu atpažinti priešingas savo vidinių konfliktų puses. Antai 
turime matyti, koks pragaištingas yra pyktis, ir suprasti, kokios 
mūsų mintys ir emocijos padės jį atremti, yra jo priešnuodžiai. 
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Taigi suprasdami, kad žalingos mintys ir emocijos išties daro 
mums žalą, yra neigiamos, ir stengdamiesi stiprinti teigiamas 
mintis bei emocijas, kurios yra pirmųjų priešnuodžiai, pamažu 
galime sumažinti pykčio, neapykantos ir panašių emocijų galią.

Deja, nusprendus nugalėti pyktį ir neapykantą, nepakaks 
vien doringų norų: „Lai pyktis nebesukyla manyje“ ar „Nuo 
šiol būsiu laisvas nuo neapykantos.“ Neneigdamas gerų keti-
nimų naudos, atkreipsiu dėmesį į tai, kad vien norai toli mūsų 
nenuves. Kad pakirstume pyktį ir pradėtume nesavanaudiškai 
rūpintis kitais, – altruizmas yra pykčio priešybė, – reikalingos 
sąmoningos pastangos visą gyvenimą. Tik taip įmanoma suval-
dyti protą.

Mintis ir emocijas tirti padeda savistaba. Visiškai natūralu, 
kad prote kyla įvairiausių minčių ir emocijų. Kodėl taip – filoso-
finis klausimas. Budizmo filosofija teigia, kad daugumos jų šal-
tinis yra ankstesni įpročiai ir karma; kaip tik iš čia kyla individo 
polinkis mąstyti ir jausti. Kad ir kaip būtų, akivaizdu, kad mu-
myse be paliovos užgimsta skirtingos mintys ir emocijos, o jeigu 
neatkreipsime į jas dėmesio, nesutramdysime jų, mums tai gali 
baigtis didžiulėmis bėdomis, krizėmis, kančia ir nelaime.

Štai kodėl reikalinga anksčiau minėta sąmoninga disciplina: 
neigiamas emocijas, kaip antai pyktį ar neapykantą, nugalėsime 
puoselėdami jų priešnuodžius – meilę ir atjautą.

Kad išmoktume labiau mylėti ir atjausti, vien gerų norų 
nepakaks. Turime dėti pastangas ugdytis teigiamus bruožus, 
o svarbiausia – nuolat palaikyti savyje meilės ir atjautos jaus-
mus. Žmogaus minčių ir emocijų prigimtis tokia: kuo labiau 
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į jas įsijaučiame, tuo tvirčiau jos apsigyvena mumyse. Dėl to 
sąmoningai puoselėdami meilę ir atjautą sustiprinsime jų ga-
lią. Taigi čia iš esmės kalbame apie teigiamų įpročių ugdymąsi. 
O metodas – meditacija.

Meditacija: dvasinės pratybos

Ką mes vadiname meditacija? Budizmo požiūriu, meditacija yra 
dvasinės pratybos, suteikiančios galią žmogui tam tikru mastu 
valdyti savo mintis ir emocijas.

Kodėl mums nesiseka mėgautis taip trokštama tvaria laime? 
Ir kodėl taip dažnai susiduriame su kančiomis ir vargais? Budiz-
mas aiškina, kad mūsų mintys ir emocijos paprastai yra nežabo-
tos ir maištingos, o kadangi stokojame mentalinės disciplinos, 
esame bejėgiai jas suvaldyti ar sutramdyti. Jei mes nevaldome 
jų, jos valdo mus. Apskritai verta atkreipti dėmesį, kad mintys 
ir emocijos lengviau pasiduoda neigiamiems impulsams nei tei-
giamiems. Turime pasukti šį ratą į kitą pusę, kad mūsų mintys 
ir emocijos liautųsi pataikauti neigiamiems impulsams, ir mes 
patys, kaip asmenybės, taptume savo proto šeimininkais.

Iš pirmo žvilgsnio tokie esminiai pokyčiai gali pasirodyti 
beveik neįmanomi, vis dėlto meditacija padeda juos sužadinti. 
Pasirenkame kokį nors objektą, o tada laviname protą ugdyda-
miesi gebėjimą susitelkti į tą objektą. Tik pabandę suprasite, kad 
jūsų protas – didžiulis nenuorama. Pradedate galvoti apie viena, 
po minutėlės pagaunate save, kad mąstote visai apie ką kita, nes 
į galvą jums atėjo kita mintis. Mintys nuolatos veja viena kitą, ir 


