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Kaip mums reikia ramybes ir gerumo 

K E L I A U D A M A S P O pasaulj, o keliauju as daug, kalbe-

damas su zmonemis, elgiuosi taip, tarsi biaciau vienas is j i j 

seimos narii j . Net jei mes susitinkame pirm^ kar t^ visus juos 

pasitinku kaip savo draugus. Juk, tiesq sakant, mes jau ir pa-

zjstame vienas k i t ^ pazjstame taip giliai, kaip pazinti gali tij 

paciii pamatiniii tikslij vienijamos biitybes. Mes vis i troksta-

me laimes, vengiame kentejimo. 

D U K E L I A I I L A I M 5 

Laimes galime siekti dviem budais. Pirmasis kelias j laim^ -

isorinis. {sigydami geresnj b i i s t^ dailesniij drabuzii^, jtakin-

gesniij draugti, tam tikra prasme jauciames laimingesni, pa-

tenkinti. Antrasis - dvasinis tobulejimas, sukuriantis v idin? 

laim^. Deja, sie du keliai nera vienodos vertes. Isorine laime 

be dvasinio savo atitikmens ilgai netrunka. Jei j i is i i nuosta-

toms truksta dvasingumo, jeigu jusxi sirdyje tustuma, tai net 

gyvendamas prabangiausioje aplinkoje, laimingas nesijausi-

te. Taciau jeigu jums pavykti j pasiekti proto ramyb?, tai net 

paciose sunkiausiose aplinkybese jstengsite jaustis laimingi. 
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Vien tik materialine gerove kartais issprendzia vien^ pro

b lem^ taciau sukuria kit^. Sakykime, zmones sukaupia tur-

to, igyja puiki i i ss i lav inim^ uzkopia j aukst^. visuomenin^ 

padetj, taciau laime juos aplenkia. Jiems tenka griebtis mig-

domiijij bei alkoholio; neretai per daug. Kazko jiems truks

ta, kazkodel jie vis dar nelaimingi, tad iesko nusiraminimo 

narkotikuose ar butelyje. O zmones, kurie neturi tiek pinigij, 

del kur i i i reiketij nerimauti, pasiekia daug didesn? ramyb?. 

Naktj jie miega teisiiijij miegu. Nors materialiniu pozii iriu 

jie neturtingi, taciau jauciasi patenkinti ir laimingi, ir tai l iu-

dija, kokia svarbi tinkama psichologine nuostata. Vadinasi, 

vien materialines geroves kiir imas ik i galo neisspr^s zmoni-

jos kentejimo problemos. 

Sioje knygoje, skaitytojau, pasiulysiu jums vertingas T i -

beto tradicijos technikas, kurias jdieg^ j kasdien^ savo gy-

venimo praktikq galetumete pasiekti dvasin^ ramyb?. K a i 

nuraminate savo prot^ bei sirdj, nerimas ir jtampa turet^ 

savaime atsliigti, uzleisdami viet^ laimes jausmui. Sias per-

mainas atspindes ir j i is i i santykiai su zmonemis. O budamas 

geresnis zmogus, biisite geresnis savo salies, galiausiai - ir 

viso sio pasaulio pilietis. 

G E R U M A S 

Mes vis i gimstame bejegiai. Be tevij gerumo net neisgyven-

tume, ne tik kad neklestetume. Jei vaikai auga nuolatineje 

baimeje, jei jie neturi j k^ atsiremti, jie kencia v is^ gyvenim^. 

Kadangi mazij vaiki^ protas itin pazeidziamas, gerumo po-

reikj jie junta nepaprastai astriai. 
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Taciau ir suaugusiems zmonems reikia gerumo. A s nuo-

sirdziai vertinu, jei kitas zmogus pasveikina mane maloniai 

sypsodamasis, yra nuosirdziai, draugiskai nusiteik^s mano 

atzvilgiu. Net jei as to zmogaus nepazjstu, nesuprantu jo kal-

bos, tokia elgsena iskart susildo sirdj. Kita vertus, jeigu tokio 

gerasirdiskumo zmogus neparodo, ypac jei jis is mano kultu-

ros, daug metij man pazjstamas, as taip pat tai jauciu. Geru-

mas ir meile, tikras broliskumo ir seseriskumo jausmas - itin 

brangintinos nuostatos. J14 pagrindu susikuria bendruome-

ne, jos lemiamai svarbios visai visuomenei. 

Z M O G I S K O S I O S G A L I M Y B E S 

Kiekvienam musi i budingas vertingas savojo „ a s " jausmas. 

Mus visus sieja fundamentalus tikslai: mes trokstame laimes, 

vengiame kentejimo. Gyvi ina i bei vabzdziai irgi nori laimes, 

nenori kancios, tik jie neapdovanoti konkreciu sugebejimu 

jvertinti, kaip pasiekti didesn? \aimq ar jveikti kentejim^. Bia-

dami zmogiskosios biitybes, mes apdovanoti galia m^styti, 

ir siq galici dera panaudoti. 

Kone kiekviename lygmenyje - ir atskiro individo, ir sei

mos, bendruomenes, tautos ar net planetos nario - klastin-

giausi mi is i i priesai yra pyktis ir egoizmas. C ia kalbu apie 

tokj egoizmq, kuris nera vien savojo „ a s " jausmas; veikiau 

turiu galvoje issikerojusj savanaudiskum^. Pykcio kupinas 

zmogus nepasakys es^s laimingas. K o l pagrindine musi j 

nuostata yra pyktis, joks tvaresnis laimes jausmas nejmano-

mas. Tam, kad pasiektume taik^, ramyb^, tikr^ draugyst?. 
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reikia sumazinti pykcio, puoseleti savyje gerum^ ir nuo-

sirdumq^. Tai ir pagelbes pasiekti sioje knygoje aptariamos 

praktikos. 

K a i sirdies gerum^ issiugdome patys sau, tai keicia ir k i -

tus zmones. Jei geresni tampame mes, tai mi is i i kaimynai, 

draugai, tevai, sutuoktiniai ir vaikai patiria maziau pykcio. 

]xi sirdyse atsiranda daugiau gerumo, jie igyja daugiau atjau

tos, tampa harmoningesnemis asmenybemis. Tarpusavio 

santykiii atmosfera pasidaro taikingesne, o tai palankiai vei-

kia sveikatq, gal net prailgina gyvenim^. 

Galite buti turtingas, galingas, puikiai issilavin^s, taciau 

jei stokojate tij sveikij gerumo bei atjautos jausmij, jums 

truks vidines taikos, jos truks ir j i is i i seimai, kentes net J U S 1 4 

vaikai. Gerumas nulemia psichin? ramyb§. Kaip pamatysite 

sioje knygoje toliau, svarbiausias metodas pasiekti laimin-

gesnj gyvenim^ - s^mones tobulinimas kasdienine dvasine 

praktika, taip susilpninant negatyvias nuostatas ir sustipri-

nant pozityvias. 

Paklauskime tik, ar mes pajegus praktiskai siekti gerumo 

ir taikos. Daugelis miasii problemij kyla del to, kad jauciames 

turintys biati svarbiausi uz visus bet kokia kaina. Is savo pa-

tirties zinau, jog tokias nuostatas jmanoma jveikti, kad zmo

gaus protq jmanoma patobulinti. Nors jis ir yra bespaivis, 

beformis, kartkartemis silpnas, isugdyti j j jmanoma ik i plie-

no tvirtumo. Lavindami prot%, privalome pasitelkti kantryb^ 

ir pas i ryz im^ kur i4 prireikia tam plienui islydyti. Jei, tobu-

lindami prot^ praktikuojates su tvirta valia ir atkaklumu, jei 

stengiates, stengiates, stengiates, tai, nepriklausomai nuo to. 
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kiek kl i i ic i i i jums iskils is pradzii j , veliau vis viena pasiseks. 

Kantrybe, praktika ir laikas atnes permain^. 

Nenusiminkite. Jei nusiteikiate pesimistiskai is pat pra-

dzii i , jums ir negali pasisekti. Taciau jei esate kupinas vi lc i i j 

ir pasiryzimo, nesisekti negali. Aukso medalj laimeti nebiiti-

na, - juk stengetes kaip galejote. 

M U S y S U S I E T U M A S P A S A U L Y J E 

Mus\i laikais elektronines komunikacijos ir sio momento in-

formacijos tinklas yra apraizg^s v is^ pasaulj. X X I amziaus 

globaline ekonomika paverte tautas bei j i j atstovus smarkiai 

priklausomais v ien^ nuo kito. Senoveje tautoms tarpusavy-

je prekiauti visai nereikejo. Siais laikais islikti izoliuotiems 

nejmanoma, tad jei tautos viena kitos negerbia, neisvengia-

mai kils nesusipratimij. Nors kontrastas tarp skurstanciij 

ir turtingii tautij, tarp vargann ir turtingij tos pacios tautos 

grupiii tiesiog bado akis, tokie ekonominiai kl iuviniai galeti^ 

biiti jveikti isugdant tvirtesnj globalines tarpusavio priklau-

somybes bei atsakomybes jausm^. Vienos tautos zmones k i -

tataucius turetii laikyti broliais bei seserimis, pripazinti tai, 

kad j i j tevyne taip pat turi teis§ j pazang^. 

Nepaisant didziausiii pasaulio valdovi^ pastangq, nuolat 

kyla krizes. Per karus ziista nekalti zmones, seneliai ir net miisi i 

vaikai, jie mirsta nuolat, beprasmiskai. Dauguma karii^ miisio 

lauke atsiduria ne savo valia. Tie nekalti kariai patiria tikras 

kancias, ir tai be galo liiidina. Prekyba ginklais - tukstanciais 

parduodami jvairiausi ginklai bei amunicija, kuriuos gamina 
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stambus didzii^jii saliij gamintojai, - skatina smurt^ taciau 

neapykanta, atjautos stoka ir kito zmogaus teisiij nepaisymas 

yra daug pavojingesni ginklai uz bombas. K o l zmogaus protq^ 

valdys neapykanta, reali taika bus nejmanoma. 

Privalome padaryti visa, k^ jstengiame, kad sustabdy-

tume karus, apvalytume pasaulj nuo atominio ginklo. K a i 

lankiausi Hirosimoje, kur buvo numesta pirmoji atomine 

bomba, kai savo akimis isvydau tq v ie t^ isgirdau islikusiii j i j 

l iudijimus, nuosirdziai susijaudinau. Kiek zmonii i mire per 

v ien^ akimirk^! O kiek j i j dar buvo suzaloti! Kiek skausmo, 

kiek sielvarto atnesa atominis karas! Bet tik pazvelkime j tai, 

kiek pinigii skiriama masinio naikinimo ginklams gaminti! 

Tai sukrecianti, neismatuojama musi j pasaulio geda. 

Mokslo ir technologijos pazanga atnese daug naudos 

zmonijai, taciau uz jq irgi sumoketa didele kaina. Pavyz-

dziui , nors dziaugiames reaktyviniais lektuvais, kurie taip 

sparciai skraidina mus per visq pasaulj, taciau tuo pat metu 

kuriami ir nejtiketino galingumo zmonijai naikinti skirti gin

klai. Nepaisant to, ar zmones gyvena pazangiose salyse, ar 

atkampiose vietose, daugeliui j i j nuolat gresia visai realus 

pavojus: tiikstanciii tiikstanciai atakai paruostij branduoli-

nii4 galvuciii- Taciau kazkas turi spusteleti tq mygtuk^ tad 

vis tik visa nulemia zmogiskasis ketinimas. 

Vienintelis kelias pasiekti tvariq taik^ yra kurti tarpusa

vio pasitikejim^ pagarbq, meilq, sirdingum^. Kito kelio ne-

sama. Galingiausiij valstybiij pastangos nurungti vienai kitq. 

ginklii varzybose - nesvarbu, ar tai branduoliniai, cheminiai, 

biologiniai, ar tradiciniai ginklai, - taikos uztikrinti nejsten-
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gia. Ka ip galetij pasaulis, kupinas neapykantos ir pykcio, 

pasiekti reali^ taik^? Isorine taika jmanoma ir be vidines. 

Isties k i lnu ieskoti i sor ini^ problemij sprendimo, taciau ir 

J14 nejmanoma sekmingai jveikti , kol is zmonii^ s^mones 

neisrauta neapykanta ir pyktis. Stai kodel turetume prade-

ti nuo gi luminii j permainij . Kiekvienas individual iai ture

tume stengtis pakeisti pamatinius poziiirius, nulemiancius 

miis4 jausmus. O tai jmanoma tik lavinant prot^ uzsiimant 

praktiniu sav^s tobulinimu, kuris padeti^ visiskai pakeisti 

sav^s bei kit i j suvokim^. 

Miisi4 pasaulio situacija tokia apgailetina, jog raginte ra-

gina imtis veiklos. Kiekvienas esame jpareigotas pasistengti 

giluminiame lygmenyje tobulinti bendr^ musij v is i j zmogis-

kum^. Deja, zmogiskumas neretai paaukojamas ideologijos 

tikslams. Nieko negali buti klaidingiau! Juk politines siste-

mos faktiskai turetij veikti zmonii j naudai, taciau - panasiai 

kaip pinigai - jos ima ne mums tarnauti, bet mus kontro-

liuoti. Taciau jei gerasirdiskai ir kantriai apsvarstytume kit4 

idejas, pasikeistume jomis ramiame pokalbyje, mums pa-

vyktq isvysti pozii ir i i i bendrumq. Meile ir atjauta zmonijai 

jpareigoja siekti harmonijos tarp tautij, ideologijij, kulturi j , 

etninii4 grupiij, ekonominiij bei politiniij sistemi|. K a i is tie-

S14 jzvelgsime visos zmonijos bendrum^ tai sustiprins miis i i 

motyvacijq siekti taikos. Juk gili^ja savo esme esame sese-

rys ir broliai, todel turime uzjausti vienas kit^ del kentejimo. 

Tarpusavio pagarba, pasitikejimas, rupestis vienas kito gero

ve teikia didziausitj v i lc i i j , jog pasaulyje galetij jsiviespatauti 

tvari taika. 
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