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Budist! i"mintis  SAUSIO 1

Kelrodė žvaigždė

Kai Gautama Buda nu"vito, buvo pilnaties naktis. Dingo visas ne-
rimas, baim#s, lyg niekada j! ir neb$t! buv%, tarsi iki "iol jis b$t! mie-
goj%s ir tik dabar nubud%s. Visi klausimai, nedav% jam ramyb#s anks-
&iau, tapo ai"k$s, jis pajuto B$ties pilnatv%. Pirmasis jam kil%s klausimas 
buvo: „Kaip visa tai i"reik"ti? Juk privalau visa tai papasakoti 'mon#ms, 
parodyti jiems Ties(. Bet kaip tai padaryti?“ )is klausimas r$p#jo vi-
siems, pa'inusiems Ties(. Pas Bud( patrauk# 'mon#s i" viso pasaulio. 
Nes visa, kas gyva, juda link "viesos. Pirmoji jam at#jusi mintis buvo 
tokia: „Bet kuri garsiai i"reik"ta mintis – klaidinanti.“ Tai pasak%s, Buda 
nutilo. Tai truko septynias dienas. Kai jo imdavo klausin#ti, jis tik pa-
keldavo rank( ir daugiaprasmi"kai rodydavo pir"tu auk"tyn. Padavimas 
pasakoja: 

Dievai danguje sunerimo. Pagaliau 'em#je atsirado nu"vit%s 'mogus. 
Tai toks retas rei"kinys! Nes atsirado galimyb# sujungti 'moni! pasau-
l* su Auk"tesniuoju Pasauliu, ir "tai 'mogus, kuris gali tapti tiltu tarp 
Dangaus ir 'em#s – tyli. Jie lauk# septynias dienas ir nusprend#, kad 
Gautama Buda nesiruo"ia kalb#ti... Tod#l dievai su savo karaliumi Indra 
nusileido * 'em%. Paliet% Budos p#das, jie pra"# prabilti. Gautama Buda 
jiems atsak#: 

– Septynias dienas a" m(stau apie visus „u'“ ir „prie"“ ir kol kas 
nematau prasm#s prabilti. Pirmiausia, n#ra 'od'i!, kuriais b$t! galima 
perduoti mano patirt*. Antra, k( bepasaky&iau, visa tai bus neteisingai 
suprasta. Tre&ia, devyniasde"imt devyniems 'mon#ms i" "imto tai ne-
duos jokios naudos. O tas, kuris sugeb#s visa tai suprasti, pats gali rasti 
Ties(. Tad kam atimti i" jo toki( galimyb%? I" tikr!j! galb$t Tiesos ie"-
kojimas atims jam kur kas daugiau laiko, ta&iau na ir kas – tam jis turi 
prie" akis vis( am'inyb%!

Dievai pasitar# ir pasak#:
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– Tikriausiai pasaulis gri$va. Tikriausiai jis 'lugs, jeigu Tobulojo "ir-
dis linksta pasilikti tyloje. Tegu Didysis Buda skelbia mokym(. Esama 
b$tybi!, nesusitepusi! 'emi"kuoju purvu, ta&iau jeigu Mokymas nepa-
sieks j!, jos taip pat 'us; jas mokydamas Didysis ir ras savo pasek#jus. 
Jiems reikia tik ma'o post$mio, teisingo 'od'io. Tu gali pad#ti jiems 
'engti vienintel* teising( 'ingsn* * Nepa'inta. Tylos akimirk(...

Buda u'merk# akis ir tar#:
– Tiems nedaugeliui a" kalb#siu! Apie juos nepagalvojau. Negaliu 

jiems atverti visos Tiesos, bet galiu savo pir"tu parodyti jiems Kelrod% 
+vaig'd%!
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Afrikie&i! i"mintis SAUSIO 2

Žvejys ir medžiotojas

Viename kaime gyveno 'vejys ir med'iotojas. Kart( 'vejys susiruo"# 
eiti 'vejoti, o med'iotojas – * mi"k(, 'v#ri! "audyti.

Pirmasis i" nam! i"#jo 'vejys. Jis leidosi prie up#s, ten nusireng#, 
drabu'ius pasid#jo ant kranto ir *sibrido * vanden*. Tuo metu pro "al* #jo 
med'iotojas ir pa#m# 'vejo drabu'ius..

– Ei, tai mano drabu'iai! – su"uko i" up#s 'vejys. – Pad#k juos * viet(!
Ta&iau med'iotojas atsak#:
– Nereik#jo j! ant kranto palikti. Gal#jai apsiri"ti juos aplink klubus. 

A" juos radau, ir dabar jie mano.
– Gerai, eime pas vad(, tegu jis i"sprend'ia m$s! gin&(, – atsak# * 

tai 'vejys.
– Eime, – sutiko med'iotojas.
Ir abu nu#jo ie"koti teisyb#s pas vad(. Jie papasakojo, kas nutiko, ir 

vadas pasak#:
– Tu, 'vejy, tikrai netur#jai palikti savo drabu'i! ant kranto. Me-

d'iotojas teisus, reik#jo juos aplink klubus apsiri"ti. Tas, kuris drabu'ius 
rado, gali juos sau pasilikti.

+vejys gr*'o namo nuogas. Tuo metu #m# smarkai lyti. Med'iotojas 
kaip tik tada #jo pro "al* ir viena koja pasisl#p# po 'vejo stogu.

– Tai mano koja, – parei"k# 'vejys ir sugrieb# med'iotoj( u' jos.
– Paleisk mano koj(, – papra"# med'iotojas. – Lyja, a" tik nor#jau 

pasisl#pti.
– Sl#pkis savo l$"noje, – atr#'# 'vejys. – O koj( man palik. Ji dabar 

mano.
Abu nusprend# v#l kreiptis * vad(. Papasakojo jam, kaip viskas nuti-

ko. Ir vadas pasak#:
– Kai j$s gin&ijot#s d#l drabu'i!, tu, med'iotojau, nusprendei, kad 

turi teis% juos pasiimti, nes 'vejys neapsiri"o j! aplink klubus. Dabar 
'vejys pamat# tavo koj( po savo stogu ir panoro jos sau. K( gi, tau, me-
d'iotojau, a" pasakiau: gali pasiimti drabu'ius. Dabar a" sakau 'vejui: tu 
turi teis% pasiimti med'iotojo koj(, gali j( nusipjauti.

Ir 'vejys nupjov# med'iotojui koj(.
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SAUSIO 3 Jelena Cymburska

Kiek kainuoja laikas 

,sivaizduokite, kad egzistuoja bankas, kuris kiekvien( ryt( perveda * 
j$s! s(skait( 86 400 dolerius ir kiekvien( vakar( nura"o likut*, kurio j$s 
nepanaudojote per dien(. K( j$s darytum#te? +inoma, paimtum#te i" 
s(skaitos kasdien visk( iki paskutinio cento.

Kiekvienas turime tok* bank(. Kas ryt( tas bankas padeda * m$s! 
s(skait( 86 400 sekund'i!. Kas nakt* tas bankas nuima nuo m$s! s(skai-
tos ir nura"o nuostoliams tiek laiko, kiek jo nebuvo panaudota kam nors 
geram. Tas bankas neleid'ia taupyti ir nei"saugo liku&i!. Kiekvien( dien( 
jis mums atidaro nauj( s(skait( ir kiekvien( nakt* panaikina dienos tar-
pusavio atsiskaitym! likut*. Jei per dien( ind#lis nepanaudojamas – tai 
m$s! praradimai. Nieko negalima susigr('inti, nieko negalima pakeisti, 
likutis * kit( dien( neperkeliamas.

Mes galime gyventi tik "ios dienos s(skaita. Ir geriau i"leisti kiek ga-
lima daugiau sveikatai, laimei ir s#kmei. Laikas eina. Panaudokime j* 
maksimaliai.

Laiko vert% galima realiai pajusti. 

Bet kuris studentas pasakys, kiek kainuoja mokslo metai, kai laiko 
metin* egzamin(.

Kiekviena mama pasakys, kiek kainuoja pirmasis k$dikio, kur* ji pa-
gimd#, m#nuo.

Bet kuriss vaikas pasakys, kiek kainuoja viena diena laukimo, kol 
Kal#d! Senelis ryte atne" jam dovan(.

Kiekvienas *simyl#j#lis pasakys, kiek kainuoja valanda laukimo prie" 
pasimatant su mylim(ja.

Bet kuris keleivis, pav#lav%s * traukin*, pasakys, kiek kainuoja viena 
minut#.
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Kiekvienas 'mogus, i"gyven%s avarij(, pasakys, kiek kainuoja viena 
sekund#.

Bet kuris &empionas pasakys, kiek kainuoja viena "imtoji sekund#s.

Laikas nieko nelaukia. Tod#l neblogai b$t! i"mokti vertinti kiekvie-
n( akimirk(, ypa& kai "alia ka'kas labai artimas ir brangus. Laikas – tai 
vienintel# negr('inama vertyb#, niekas neduota mums taip lengvai ir 
nekainuoja taip brangiai.

Laikas nieko nelaukia. Vakaryk"t# diena – tai jau istorija, rytojus – 
paslaptis, "iandiena – dovana, kuri taip ir vadinasi – dabartimi.
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SAUSIO 4 Dykumos t#v! i"mintis

Miesto gyventojas ir  
sena beždžionė

Vienas miestietis pasiklydo mi"ke, kur gyveno sena be'd'ion#, tu-
r#jusi stebukling( dovan(. Be'd'ion# u'b$r# nekviest( sve&i(, pavert# j* 
savo vergu ir elg#si su belaisviu kaip panor#jusi. Ji da'nai rop"davosi jam 
ant kupros ir jodavo, o nor#dama paskatinti da'nai vai"indavo 'mog! 
bananais. +mogus susitaik# su savo likimu, priprato prie be'd'ion#s ir 
vykdydavo visus jos nurodymus.

Kart( tame mi"ke pasirod# med'iotojai ir pamat# keist( vaizd(: be'-
d'ion# joja ant 'mogaus. Med'iotojai sugavo sen(j( be'd'ion% ir, kai tik 
jie i"temp# j( i" mi"ko, "i prarado savo magi"k(j( gali(. Drauge su be'-
d'ione ir nelaiminguoju belaisviu med'iotojai atvyko * miest(. Be'd'io-
n% u'dar# zoologijos sode, o 'mogus, atsikrat%s burt!, atsipeik#jo ir gr*'o 
namo. Kartais jis eidavo * zoologijos sod( pa'i$r#ti * sen( be'd'ion%, 
steb#josi, kaip ji sugeb#jo taip j* apkvailinti. Be'd'ion# grasino 'mogui 
kum"&iu ir m#t# * j* banan! 'ieves. Daugiau ji nieko negal#jo padaryti.

„O dabar, i"vaduoti i" nuod#m#s ir tap% Dievo tarnais, j$s turite kaip 
vaisi! "ventum( ir kaip baigt* – am'in(j* gyvenim(.“ (Rom. 6,22)
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Dykumos t#v! i"mintis  SAUSIO 5

Savimi pasitikintis  
jonvabalis 

Kart( ma'as jonvabalis paklaus# t#&io:
– T#ti, ar a" ry"kiai "vie&iu?
T#vas "velniai pa'velg# * s$n!:
– -ia per "viesu. Man sunku pamatyti, kaip ry"kiai tu "vieti. Jei nori, 

kad pamaty&iau tavo "vies(, skrisk ten, kur tamsu.
Ma'asis jonvabalis nuskrido * tams( ir ilgai ten "viet#, "okdamas ore 

ir g#r#damasis savimi. Ta&iau pra#jus kuriam laikui staiga pasteb#jo, kad 
aplink sutir"t#jo tamsa. Jis i"sigando – jo "viesa aptemd# akis ir neleido 
matyti kelio atgal.

– T#ti, t#ti, kod#l mane palikai? – su"uko jonvabalis.
– A" nepalikau tav%s, s$neli, – atsak# t#vas. – Tu pats nuskridai nuo 

man%s, kad parodytum, kaip tu spindi.
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SAUSIO 6 Sufij! i"mintis

Malda

Pro maldos viet(, kur t(kart meld#si vienas 'mogus, #jo mergina, 
nors *statymas skelbia, kad niekam nevalia ten vaik"&ioti. Kai "i #jo atgal, 
'mogus jai tar#:

– Pasibais#tina! Ar tu supranti, k( padarei?
– K( gi a" padariau? – paklaus# mergina. Ir 'mogus jai visk( paai"-

kino.
– A" nenor#jau nieko blogo, – tar# mergina. – Bet pasakyk man, k( 

gi tau rei"kia malda?
– Malda man – tai galvojimas apie Diev(, – atsak# tas.
– O! – su"uko mergina, – a" #jau susitikti su savo vaikinu, ir m(sty-

dama apie j*, tav%s net nepasteb#jau. Bet jei tu galvojai apie Diev(, kaip 
tuomet sugeb#jai pamatyti mane?
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Ind! i"mintis SAUSIO 7

Į ką panašus Dievas?

Vienas 'mogus tur#jo du s$nus. Nor#damas, kad "ie pa'int! Diev(, 
jis pasiunt# juos pas dvasinink(. Po keleri! met! jie gr*'o namo ir pa-
sveikino savo t#v(. T#vas nekantravo su'inoti, ko "ie i"moko, ir paklaus# 
vyresn*j* s$n!:

– Mano brangus s$nau, tu studijavai visus ra"tus ir filosofines siste-
mas, pasakyk man, * k( pana"us Dievas?

Vyresnysis s$nus paband# nusakyti Tobulyb%, Brahman(, cituoda-
mas skirtingas Ved! vietas. T#vas tyl#damas j* i"klaus#.

Paskui kreip#si * jaunesn*j* s$n!, u'duodamas t( pat* klausim(. Jau-
n#lis neband# atsakyti 'od'iais, jis nejud#jo ir tyl#damas m#gino susi-
jungti su Dievu. Tada t#vas su"uko:

– Mano brangus vaike, tu priart#jai prie Brahmano. Tavo tyl#jimas – 
geresnis atsakymas, nei Ved! eili! kartojimas, nes Dievo ne*manoma 
nusakyti 'od'iais.
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SAUSIO 8  Dao i"mintis 

Nenugalimumo paslaptis

Gyveno kadaise nenugalimas karys, m#g%s, pasitaikius progai, rodyti 
savo j#g(. Jis i"kviet# * kov( visus garsius kar'ygius bei kov! men! meis-
trus ir visus nugal#davo.

Kart( jis i"girdo, kad netoli jo kaimo auk"tai kalnuose apsigyveno 
atsiskyr#lis – garsus mu"tyni! meistras. Leidosi gali$nas ie"koti atsisky-
r#lio, kad dar kart( *rodyt!, jog n#ra u' j* stipresnio 'mogaus pasaulyje. 
Nusigavo karys iki atsiskyr#lio buvein#s ir apmir# i" nustabos. Galvojo 
pamatyti stipruol* kar*, o i"vydo vos gyv( senuk(, atliekant* senovinius 
kv#pavimo meno pratimus prie"ais savo l$"n(.

– Nejaugi tu ir esi tas 'mogus, kur* 'mon#s laiko did'iu kariu? I" 
ties!, 'moni! kalbos stipriai perd#jo tavo j#g(. Juk tu net nesugeb#si 
pajudinti i" vietos akmens, prie kurio stovi, o a", jei panor#siu, galiu t( 
akmen* pakelti ir net nune"ti * "al*, – paniekinamai pasak# gali$nas.

– I"or# b$na apgaulinga, – ramiai atsak# senukas. – Tu 'inai, kas a", 
a" 'inau, kas tu, ir ko &ia atvykai. Kiekvien( ryt( a" leid'iuosi * tarpekl* ir 
parsine"u i" ten akmen*, kur* sudau'au galva, baigdamas savo pratimus. 
Tavo laimei, "iandien dar nesp#jau to padaryti ir tu gali parodyti savo 
men(. Tu juk nori su manimi susirungti, bet a" nesirungsiu su 'mogum, 
kuris negali padaryti tokio nieko.

,erzintas gali$nas pri#jo prie akmens, i" vis! j#g! trenk# * j* galva ir 
nugriuvo.

Gerasis atsiskyr#lis i"gyd# nevyk#l* kar* ir ilgus metus paskui mok# j* 
reto meno – nugal#ti protu, o ne j#ga.
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SAUSIO 9 Antikos graik! i"mintis

Šykštuolis ir pavyduolis

Vienas graik! karalius panoro su'inoti, kuris i" dviej! blogesnis – 
"yk"tuolis ar pavyduolis, – nes abu nelinki niekam gero. Tod#l jis liep# 
pakviesti pas save "yk"tuol* ir pavyduol* ir tar# jiems:

– Pra"ykite kiekvienas, ko norite, tik 'inokite, kad kitas gaus du kar-
tus daugiau to, ko pra"ys pirmasis.

)yk"tuolis ir pavyduolis ilgai spyr#si, kuriam pirmam i"sakyti savo 
pra"ym(, nes nor#jo gauti to paties dvigubai daugiau. Galiausiai karalius 
liep# pirm(jam pra"yti pavyduoliui. Pavyduolis, netur#damas joki! ger! 
jausm! artimam, tik piktus k#slus, ir sako karaliui:

– Valdove, *sakyk i"durti man ak*! 
Karalius nusteb%s paklaus#, kod#l jis parei"k# tok* keist( nor(.
Pavyduolis atsak#:
– Tod#l, kad paskui tu, valdove, *sakytum i"durti mano draugui abi 

akis.
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Dzenbudist! i"mintis SAUSIO 10

Didelis skirtumas

Vieno Dzen meistro paklaus#:
– K( j$s veik#te iki tol, kol tapote Nu"vitusiuoju?
Jis atsak#:
– A" kapojau malkas ir ne"iojau vanden* i" "ulinio.
– O k( veikiate dabar, kai tapote Nu"vitusiuoju?
– O k( a" dar galiu veikti? A" taip pat kapoju malkas ir ne"ioju van-

den* i" "ulinio.
– Bet ar yra koks skirtumas? Dar#te tai iki Nu"vitimo ir po Nu"vitimo 

darote t( pat*?
– Skirtumas didelis. Anks&iau a" t( darydavau, o dabar viskas vyksta 

nat$raliai.
Anks&iau man reik#jo stengtis, tur#davau priversti save atlikti "i( 

pareig(. Dariau tai tod#l, kad man buvo liepta; mano mokytojas liep# 
man kapoti malkas, tod#l ir kapojau. Sielos gilumoje a" pykau, bet to 
nerod'iau.

Dabar tiesiog kapoju malkas, nes matau tame gro'* ir d'iaugsm(. 
A" ne"ioju vanden* i" "ulinio, nes tai yra b$tina. Tai ne pareiga, o mano 
meil#. A" myliu savo mokytoj(, kasdien jis vis labiau sensta: jam reikia 
vis daugiau "ilumos, vis daugiau reikia "ildyti jo b$st(. B$tent i" tos 
meil#s ir kapoju malkas. I" tos meil#s ne"ioju jam vanden*.

Dabar jau&iu did'iul* skirtum( – neliko nenoro, neliko pasiprie-
"inimo. Dabar tiesiog darau tai, k( "iuo momentu reikia daryti.
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SAUSIO 11  +yd! i"mintis 

Kiaulė ir višta

Kart( prana"as i" Dubno i"#jo rinkti cdakos (labdaros) neturtin-
giesiems. At#jo jis pas vien( turtuol*, o "is nor#jo atsikratyti jo ma'a 
auka. Kai prana"as u'simin#, kad netinka turtuoliui taip elgtis, ir kad, 
kiti, daug neturtingesni, aukojo daugiau, turtuolis pasak#:

– Gal tai ir tiesa, ta&iau savo testamente a" u'ra"iau varg"ams didel% 
sum(. 

Prana"as atsak#:
– Valstie&iai augina vi"tas ir kiaules. Vi"ta deda po ma'( kiau"in* 

kasdien, o kiaul# duoda daug m#sos ir la"ini!. Ta&iau, nepaisant to, 
visi m#gsta vi"tas, net leid'ia joms "okin#ti ir skraidyti po kambarius, o 
kiaulei skiria viet( toliau nuo nam!. Kuo gi ne*tinka kiaul#, kad nuo jos 
visi laikosi atokiau, nepaisant naudos, kuri( i" jos turi? Tad klausyk, a" 
tau pasakysiu: vi"ta duoda tai, k( turi – nors ir ne po daug, bet kasdien, 
o kiaul# – atvirk"&iai – duoda daug, bet tik po mirties.
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Elena Cymburska SAUSIO 12

Prasmė ir Tikslas

Kalb#josi kart( Prasm# ir Tikslas. Pokalb* prad#jo Tikslas:
– A" visada 'inau save ir taip tampu pagrindiniu rams&iu 'mogaus 

gyvenime. O va tu, Prasme, am'inai slysti i" akira&io, ka'kaip keistai 
elgiesi: atrodo, esi ir kit( akimirk(, 'i$r#k, tav%s jau n#ra. Tok* tavo elges* 
net sunku apib$dinti 'od'iais.

Prasm# ramiai i"klaus#, nesiprie"ino, bet ir nesutiko su "ia nuomone. 
O Tikslas t%s# toliau:

– A", kaip matai, suteikiu 'mogui ne tik atram( gyvenime, bet ir 
stimul( bet kokiam veiksmui. Ir kai 'mon#s d#l man%s aukoja savo 
gyvenim(, tai tik patvirtina mano vert%.

– Keista, – suabejojo Prasm#, – d#l tikslo aukoti gyvenim(? Paai"kink 
pra"au!

– Tai paprasta! – nusi"ypsojo Tikslas. – Pavyzd'iui, kovodamas ar 
dirbdamas 'mogus aukoja savo gyvenim( d#l savo tautos laim#s.

– Ai"ku, – m*slingai t%s# Prasm#. – Tikslas – tai tautos laim#, bet 
ne savo laim#. Tai netikra laim#, bet 'adama visos tautos laim# ateityje, 
kurios gali ir neb$ti. Kiek milijard! 'moni! 'uvo kovodami d#l tautos 
laim#s, o kur tos laimingos tautos? Kiek t#v! aukojo savo gyvenimus 
tam, kad j! vaikai b$t! laimingi, o vaikai taip ir nepa'ino laim#s?

– Ne, paprie"taravo Tikslas, – tu visk( perdedi! Tikslas – tai gyvenimo 
Prasm#s suvokimas.

– )tai dabar tu i"mintingai kalbi, – "yptel#jo Prasm#.


