
Netgi patys žymiausi žmonės turi trūkumų, o tie, 
kurių gebėjimai riboti, – turi stiprybių. Nėra jokios 

prasmės lyginti savo trūkumus su kitų žmonių 
pranašumais. 

KHENPO SODARGYE – Tibeto lama ir budiz-
mo mokytojas. Vaikystėje jis ganė jakus, o vė-
liau žymiajame budistų vienuolyne – Larung 
Garo institute davė vienuolio įžadus. Šiuo 
metu jis laikomas vienu žymiausių budizmo 
išminties mokytojų pasaulyje. Jis nuolat sako 
kalbas tiek Rytų, tiek Vakarų universitetuose, 
keliauja, skleisdamas budizmo nuostatas ir 
pasakodamas, kaip Budos mokymą galima 
pritaikyti šiuolaikiniame gyvenime. 

Dar Buda žinojo, kad gera trumpa istorija klausytojų širdis 
ir protus pasiekia daug greičiau nei migloti postringavi-
mai. Todėl knygoje „Laimė tave suranda, kai tu jos neieš-
kai“ Khenpo Sodargye pasitelkia budistinius pasakojimus, 
kad patartų mums, kaip gyventi nuolat besikeičiančiame 
šiuolaikiniame pasaulyje. Kaip spręsti santykių problemas, 
reaguoti į tuos, kurie mums gadina gyvenimą, kaip susido-
roti su savo pačių ir artimųjų silpnybėmis. Atrodo, kad nėra 
tokios gyvenimo srities, į kurią nebūtų galima pažiūrėti 
iš netikėtos pusės, – taip, kaip tai daro Khenpo Sodargye. 
Lengvai, tačiau su giliu žmogaus dvasios pažinimu ir su-
pratimu, su žinojimu, kas vyksta kiekvieno mūsų širdyse, 
kai išgyvename sumaištį, kai kenčiame ar liūdime, jis pa-
taria ir parodo, kad, nepaisydami neišvengiamų sunkumų 
(nes kančia yra neatsiejama ir neišvengiama gyvenimo da-
lis), mes galime gyventi geriau ir patirti didesnę pilnatvę. Ši 
knyga – įkvepiančių, širdį atgaivinančių ir akis atveriančių 
budistinių istorijų rinkinys, tikra atrama gyvenimo chaose 
pasiklydusiam ir stabilumo ieškančiam žmogui.
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Įžanga

Ar dažnai mes jaučiamės patenkinti savo gyvenimu? 
Senovės išminčiai sako, kad jei padalytume savo gyve-
nimą į dešimt lygių dalių, tik viena ar dvi dalys rody-
tų, kad esame juo patenkinti. Buda taip pat mums vis 
primena, kad gyvenimas yra kupinas kančios. Ką jau 
kalbėti apie gimdymo, senatvės, ligų ir mirties kan-
čias, neįmanoma išvengti skausmo, kai esame atskirti 
nuo mylimo žmogaus, kai tenka kovoti su priešais, ir 
apskritai – kai negauname to, ko norime. 

Kai kurie žmonės gali paprieštarauti: „Akivaiz-
du, kad gyvenime daug džiaugsmo. Kodėl Buda taip 
pabrėžia kančią?“ Budizmas, iš tiesų pripažindamas 
kentėjimą, neneigia, kad gyvenime yra ir laimė. Bėda 
ta, kad laimė trapi ir trumpalaikė. Laimė nuspalvi-
na mūsų gyvenimą, bet ji nėra pagrindinis atspalvis. 
Neabejotina tik tai, kad viskas keičiasi. Galingieji gali 
patekti į kalėjimą, atsidavę draugai gali tapti priešais, 
laimingos šeimos gali iširti ir net ilgai gyvenantys 
žmonės galų gale miršta. Iš tikrųjų net palankiausios 
aplinkybės keičiasi, ir ta kaita sukelia kančią. Būtent 
tai norime pasakyti, kai teigiame, kad gyvenimas yra 
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kupinas kančios. Jei atsisakote tai pripažinti, tvirtin-
dami, kad gyvenimas yra linksmas pasivažinėjimas, 
jei užsimerkiate prieš tikrovę, jei klaidingai manote, 
kad kančia tai laimė, prarandate galimybę tikrai iš-
sivaduoti iš kentėjimo. Žvilgsnis į kančios tiesą yra 
pirmas žingsnis link tikros ir ilgalaikės laimės. Buda 
buvo pažadintas tik po to, kai pirmą kartą liudijo se-
natvės, ligų ir mirties kančią. Todėl nemėginkite iš-
vengti kančios ir nebijokite jos. 

Kai kurie žmonės trokšta tik patogios ramybės ir 
nenori susidurti su jų laukiančia kančia. Tai papras-
čiausiai netikroviška. Gyvenimas yra kupinas audrų 
ir duobėtų kelių, o juk be vėjo, šalčio, sniego ir lie-
taus nebūtų pavasario žiedų ar rudens vaisių. Taip 
pat daugelis tiki, kad altruizmas – laimės siekimas 
kitiems žmonėms – yra neatlyginamas, nesupras-
dami, kad, priešingai, tai yra labiausiai atlyginamas 
dalykas. Jie mano, kad pripažindami laikinumą su-
mažins savo polėkį ir siekius, bet nesupranta, kad 
priimant kaitos tiesą gyvenimas tampa dar žavesnis. 
Užuot taip manę, jie daug laiko skiria rūpinimuisi 
savo turtu ir reputacija. Deja, nei viena, nei kita ne-
užtikrins ramios mirties, ką jau kalbėti apie laimę 
būsimuose gyvenimuose. Privalome tapti savo proto 
valdovais. Nesvarbu, kokia kebli padėtis ar koks ne-
pakenčiamas gyvenimas būtų, puikiausias gero gy-
venimo vaistas yra praktikuoti Budos mokymą. 
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Kai rašiau šią knygą, mano tikslinė skaitytojų 
grupė buvo Kinijos hanai, nes labai gerai pažinojau 
ir supratau jų gyvenimą ir kančias. Mano nuostabai, 
ši knyga tapo plačiai skaitoma: dauguma žmonių, 
skaitydami šias senovės ir dabartines tiek Rytų, tiek 
Vakarų istorijas, rado būdų, kaip sutramdyti savo 
mąstymą. Maža to, kadangi paprasti pasakojimai 
gali palikti didų įspūdį, juos lengva prisiminti pa-
vojingais ar sunkiais laikais, taigi skaitytojai turbūt 
supras, kad pagrindinės šios knygos mintys yra nau-
dingos kasdieniame gyvenime.

Rūpesčiai ir šioje knygoje aptariami klausimai 
yra ne vien kinų ar tibetiečių problemos. Tai visus 
kamuojančios bėdos – skirtingų spalvų, įvairiakal-
bius žmones kiekviename pasaulio kampelyje. Labai 
džiaugiuosi, kad dėl daugelio pastangų galų gale ši 
knyga išleista ir dabar gali suteikti palengvėjimą ir 
laimę daugybei žmonių šiame audringame amžiuje.

Khenpo Sodargye 
Larung Garo budistų institutas, 2017
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1

Kaip mums gyventi  
be kančios?

Gyvenimas be sunkumų 
yra kaip tuščias laivas, kurį lengvai 

apverčia audra.
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St iprybės 
i r  s i lpnybės

Kiekvienas turi stiprybių ir silpnybių. Netgi patys žy-
miausi žmonės turi trūkumų, o tie, kurių gebėjimai 
riboti, – turi stiprybių. Nėra prasmės lyginti savo 
trūkumus su kitų žmonių pranašumais. Juk tie kiti 
žmonės gali manyti, kad niekada neprilygs jums tam 
tikrais gebėjimais. Daoistų filosofas Džuangdzi „Ru-
dens potvyniuose“ teigia: 

Vienakojis jakas troško tapti šimtakoju, nes šimtakojis gali 
vaikščioti. Šimtakojis troško tapti gyvate, nes ji gali labai 
greitai šliaužti. Gyvatė norėjo būti vėju, nes tas gali dar 
greičiau judėti. O vėjas troško būti toks greitas kaip akies 
žvilgsnis. Tačiau žvilgsnis geidė būti mintimi, nes mintis 
gali nuskrieti greičiau nei per akimirksnį. 

Šventuosiuose budistų raštuose teigiama, kad mintis 
yra visų greičiausia. Esmė ta, kad lygindami save su 
kitais per daug nesipūskite, nes visuomet atsiras ką 
nors gebantis geriau negu jūs, ir nebūkite pernelyg 
savikritiškas, nes ir žymiausi žmonės turi silpnybių. 
Kaip sakoma: „Kiekviena pėda yra savaip trumpa, o 
kiekvienas colis yra savaip ilgas.“ 
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Tai iliustruoja pasakėčia. Kartą gyveno pelytė, ji 
labai troško būti stipri ir drąsi. Vieną dieną, žvelg-
dama į dangų, pelė buvo priblokšta jo begalinės di-
dybės ir pamanė, kad dangus yra visų stipriausias. Ji 
sušuko:

– Dangau, tu turbūt nieko nebijai? Aš tokia mažy-
tė. Gal gali padėti man tapti stipriai ir drąsiai?

Dangus atsakė:
– Aš irgi kai ko bijau. Aš bijau tamsių debesų. Kai 

jie uždengia mane, nieko nebematau.
Taigi pelytė pamanė, kad tamsieji debesys dar stip- 

resni už dangų. Pastebėjusi juodą debesį, tarė jam:
– Debesie, tu gali uždengti dangų ir užstoti saulę. 

Tu tikrai stipriausias pasaulyje. Tu nieko nebijai. O 
aš tokia mažytė. Gal gali man padėti tapti stipriai ir 
drąsiai?

Tamsusis debesis atsakė:
– Aš bijau stiprių vėjų. Sunkiai dirbu, kad už-

dengčiau dangų, bet pakilęs vėjas mane nupučia.
Todėl pelytė nuėjo pas vėją ir paklausė to paties. O 

vėjas atsakė:
– Aš bijau sienų, negaliu per jas pūsti, taigi sienos 

yra stipresnės už mane.
O tada pelytė, žinoma, nuėjo pas sieną ir pa-

klausė:
– Siena, tu gali sustabdyti vėją. Ar esi stipriausia 

pasaulyje?
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Sienos atsakymas ją labai nustebino:
– Tikrai ne. Aš labai bijau pelių! Jos gali pragraužti 

manyje skyles, o kai tų skylių daug, aš galiu sugriūti.
Pelytė išsižiojo iš nuostabos.
– Visur ieškojau paties stipriausio pasaulyje, bet 

paaiškėjo, kad tai iš tiesų esu aš!
Klaidinga yra žvelgti į kitų žmonių pranašumus ir 

manyti, kad esame menki. Dažnai net nesupranta-
me, kokie esame galingi.
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Netikusių dalykų troškimas 
pr išaukia nela imę

Viskas yra laikina. Viskas – mūsų kūnas, turtas, re-
putacija ir santykiai – pasikeis. Mirdami šių dalykų 
nepasiimsime. Tik mūsų protas lieka su mumis visą 
gyvenimą ir mirštant.

Seniai seniai gyveno pirklys, kuris turėjo keturias 
žmonas. Jam labai patiko ketvirtoji žmona, ir jis vis-
ką darydavo, ką tik ji paliepdavo. Pirklys norėjo užka-
riauti trečiosios žmonos širdį, todėl žmona visuomet 
būdavo kartu su juo, o jis švelniai kalbėdavosi su ja. 
Antroji pirklio žmona buvo jo patikėtinė, ir jis kas-
dien kalbėjosi su ja. Jo pirmoji žmona buvo lyg tar-
naitė, nesiskųsdama vykdanti kiekvieną jo pageida-
vimą, bet pirklio širdyje ji neturėjo vietos.

Kartą pirklys susiruošė į ilgą kelionę ir paklausė 
kiekvienos žmonos, ar ta keliausianti su juo.

Ketvirtoji žmona atsisakė vykti.
Trečioji tarė:
– Jei jau tavo mėgstamiausia žmona nekeliauja 

kartu, tai kodėl aš turėčiau?
Antroji pasakė:
– Palydėsiu tave, bet nenoriu vykti kur nors toli.
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Tik pirmoji žmona pasakė:
– Kad ir kur keliautum, kad ir kaip toli tai būtų, 

būsiu laiminga vykdama kartu!
Ką tai reiškia? Jo ketvirtoji, mėgstamiausia, žmo-

na simbolizuoja kūną. Kol esame gyvi, kūnas mums 
yra pats svarbiausias, tačiau mirštant jis neiškeliaus 
su mumis. Trečioji žmona simbolizuoja mūsų turtą. 
Nors sunkiai dirbame, kad jį sukauptume, mirdami 
nepasiimsime nė skatiko. Antroji žmona simbolizuo-
ja mūsų draugus ir giminaičius. Mums mirus, ge-
riausiu atveju jie mus aprauda ir palaidoja. O pirmoji 
žmona simbolizuoja mūsų protą. Jis yra mums pats 
artimiausias, bet lengviausiai apleidžiamas, nes ver-
čiau skiriame visą savo energiją išoriniams dalykams.

Štai kodėl mokytojas kartą pasakė: „Mes turime 
tiek daug keistų minčių: negalime sulaukti, kol už-
augsime, o tada sielojamės dėl seniai prarastos vai-
kystės. Eikvojame jėgas uždirbdami pinigų, o tada 
išleidžiame juos, kad pasveiktume. Mirtis visuomet 
atrodo toli, bet kai mirštame, mums rodosi, kad gy-
venimas buvo per trumpas. Mes visą laiką rūpina-
mės dėl ateities ir ignoruojame dabartinės akimir-
kos laimę.“

Jei suprasime, kad viskas keičiasi – įvairūs dalykai 
atsiranda susiklosčius tam tinkamoms aplinkybėms 
ir baigiasi, kai jų nebėra, – tai, ką turime dabar, at-
rodys nuostabu. Liausimės beprotiškai siekę šlovės ir 
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materialinės naudos, o kai užklups nelaimės, nepul-
sime į neviltį. Vienu žodžiu, jei įprasime prie kaitos 
ir jai nesipriešinsime, nebereikės mums kaltinti kitų 
dėl savo bėdų, šitaip leisime pailsėti savo kūnams ir 
atversime savo protus.
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Optimizmas i r  Pesimizmas

Neseniai vienas mano pasaulietis studentas paskam-
bino man ir pasakė: „Khenpai, mane dabar apėmusi 
apatija bei depresija ir aš vis mąstau, kad pakeisti 
aplinką man būtų tik į gera.“

Tai priminė man vieną istoriją. 
Kartą toks žmogus turėjo du sūnus ir nusprendė 

vieną pavadinti Optimistu, o kitą – Pesimistu. Vai-
kai augo toje pačioje aplinkoje, bet jų asmenybės 
buvo visiškai skirtingos. Optimistas visą laiką buvo 
laimingas, nesvarbu, kokių problemų jam iškildavo, 
o Pesimistas visą laiką jautėsi prislėgtas, net ir tada, 
kai jam viskas sekėsi. 

Atėjo metas, kai žmogus ėmė gailėtis davęs sūnums 
tokius juokingus vardus. Stengdamasis kaip nors pa-
sukti eigą priešinga kryptimi, jis nusprendė Optimis-
tą palikti ant mėšlo krūvos, o Pesimistą – ant šūsnies 
brangakmenių ir žaisliukų. Po kiek laiko žmogus nu-
ėjo pažiūrėti, kas nutiko. Jo nuostabai, Optimistas 
džiugiai kapstydamasis mėšlo krūvoje pasakė tėvui:

– Kadangi liepei man čia likti, tikriausiai toje krū-
voje užkastas lobis!
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O Pesimistas liūdnas sėdėjo tarp visų brangakme-
nių ir žaisliukų, kurių pusę jau buvo sulaužęs. Pama-
tęs tai, tėvas suprato, kad norint pakeisti nuotaiką 
neužtenka pakeisti aplinkybes.

Visos mūsų patirtys yra mūsų minčių projekcijos. 
Dėl skirtingų psichikos būsenų galime matyti tuos 
pačius objektus visiškai skirtingai. Todėl sakoma, 
kad pesimistas, pamatęs rožių krūmą, skųsis dy-
gliais, o optimistas grožėsis žiedais. Galime mėginti 
pakeisti kraštovaizdį, bet daug veiksmingiau yra pa-
keisti savo mąstymą.

Išorinės sąlygos iš esmės nenulemia, ar mūsų 
gyvenimas yra linksmas, ar nelaimingas. Amerikos 
eseistas Ralphas Waldo Emersonas rašė: „Gyvenimo 
malonumas priklauso nuo žmogaus, kuris jį gyvena, 
o ne nuo darbo ar vietos.“ Daug dalykų jūsų gyveni-
me nevyks taip, kaip planuota. Jei negebate tiesio-
giai susidurti su problemomis, o tik kaltinate kitus 
ir stengiatės rasti laimę keisdami išorines sąlygas, 
patys padarote save nelaimingus. Nesvarbu, į kokias 
aplinkybes pakliuvote, kiek nusivylimo jaučiate, ver-
čiau sutramdykite savo protą, o ne kaltinkite aplin-
kybes. Tai veikia geriausiai!



Netgi patys žymiausi žmonės turi trūkumų, o tie, 
kurių gebėjimai riboti, – turi stiprybių. Nėra jokios 

prasmės lyginti savo trūkumus su kitų žmonių 
pranašumais. 

KHENPO SODARGYE – Tibeto lama ir budiz-
mo mokytojas. Vaikystėje jis ganė jakus, o vė-
liau žymiajame budistų vienuolyne – Larung 
Garo institute davė vienuolio įžadus. Šiuo 
metu jis laikomas vienu žymiausių budizmo 
išminties mokytojų pasaulyje. Jis nuolat sako 
kalbas tiek Rytų, tiek Vakarų universitetuose, 
keliauja, skleisdamas budizmo nuostatas ir 
pasakodamas, kaip Budos mokymą galima 
pritaikyti šiuolaikiniame gyvenime. 

Dar Buda žinojo, kad gera trumpa istorija klausytojų širdis 
ir protus pasiekia daug greičiau nei migloti postringavi-
mai. Todėl knygoje „Laimė tave suranda, kai tu jos neieš-
kai“ Khenpo Sodargye pasitelkia budistinius pasakojimus, 
kad patartų mums, kaip gyventi nuolat besikeičiančiame 
šiuolaikiniame pasaulyje. Kaip spręsti santykių problemas, 
reaguoti į tuos, kurie mums gadina gyvenimą, kaip susido-
roti su savo pačių ir artimųjų silpnybėmis. Atrodo, kad nėra 
tokios gyvenimo srities, į kurią nebūtų galima pažiūrėti 
iš netikėtos pusės, – taip, kaip tai daro Khenpo Sodargye. 
Lengvai, tačiau su giliu žmogaus dvasios pažinimu ir su-
pratimu, su žinojimu, kas vyksta kiekvieno mūsų širdyse, 
kai išgyvename sumaištį, kai kenčiame ar liūdime, jis pa-
taria ir parodo, kad, nepaisydami neišvengiamų sunkumų 
(nes kančia yra neatsiejama ir neišvengiama gyvenimo da-
lis), mes galime gyventi geriau ir patirti didesnę pilnatvę. Ši 
knyga – įkvepiančių, širdį atgaivinančių ir akis atveriančių 
budistinių istorijų rinkinys, tikra atrama gyvenimo chaose 
pasiklydusiam ir stabilumo ieškančiam žmogui.
 

K H E N P O  S O D A R G Y E
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