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Bloga padėtis – tai gera padėtis 

MU SANG SUNIMAS 
 
 
Aną pavasarį, keliaudamas su dzeno meistru Seung Sanu po Rytų Europą ir 
Sovietų Sąjungą (ši kelionė vyko 1991 m. vert. pastaba), nepaliaudamas 
stebėjausi jo mokymu: „gera padėtis – tai bloga padėtis; bloga padėtis – tai 
gera padėtis“. Visas kraštas apimtas suirutės. Paprastiems žmonėms net 
norint įsigyti elementariausių dalykų reikalingos didžiulės pastangos. Ir 
nežiūrint visko, vis sutikdavau ir sutikdavau žmonių, kurie daug 
nesirūpindami savo turtais, troško pažinti dvasinius dalykus ir tikrąjį kelią. 
Daugeliu požiūrių man buvo panašu į penktojo dešimtmečio Ameriką, kai 
jauni žmonės veržėsi pažinti tiesą, gyvendami beprasmiame pasaulyje.  

Štai keli kelionės epizodai.  

Moteris ir penki vyrai priima novicijų vienuolių įžadus Varšuvos dzeno centre. 
Jiems tik kiek daugiau nei dvidešimt. Nešvaistydamas laiko ir visiškai 
pasitikėdamas mokinių užtaisu dzeno meistras Seung Sanas pasakė jiems: 
„Kiekvienas bodhisatva turi jam skirtą užduotį. Tad turite pasirinkti 
kiekvienam tinkamas pratybas, tada ženkite tik tiesiai, tada visiškai supraskite 
savo protą, tapkite Dži Do Poep Sa Nimais, o paskui – dzeno meistrais“.  

Varšuvos dzeno centre, jaunų dzeno mokinių grupė prieina ir paprašo, kad 
pamokyčiau juos sion ju (kor. soen yu), dzeno meistro Seung Sano energinių 
kvėpavimo pratimų. Aš nemokiau sion ju pratimų jau daug metų – eilę metų 
net neužsiiminėjau šia gimnastika (ir buvau išsigandęs). Bet ką dabar daryti? 
Jie paprašė, tad mokau. Iš lėto prisimenu pratimus. Atrodo, kad viskas 
teisinga. Mokiniams patinka. Artėjant užsiėmimų pabaigai visiems pakyla 
nuotaika. Žmonės klausia manęs visokiausių klausimų – jų nuoširdumas, 
atvirumas ir neįtarumas stebina mane, teikia man jėgų. "Dabar vėl tapai sion 
ju meistru", pasakė dzeno meistras Seung Sanas, kaip paprastai pusiau rimtai, 
pusiau juokaudamas. Nuo tada užsiimu sion ju reguliariai.  

Dzeno meistras Seung Sanas sako dharmos kalbą Tibeto budizmo centre 
Leningrade. Tas centras – tik suplėkęs kambarys apleistame pastate, kažkiek 
aptvarkytas sekėjų, su keliais tibetiško stiliaus paveikslais ant sienos. Patalpa 
pilna, gal 50 žmonių. Jauni žmonės ilgais plaukais ir palaimingomis 
šypsenomis, tarsi mūsiškiai „gėlių vaikai“ septintajame dešimtmetyje. Dzeno 
meistras Seung Sanas dėsto: "Šiame pasaulyje, labai maža žmonių, 
suprantančių savo protą. Daugelį žmonių dabar visiškai valdo juose įsikūręs 
gyvulio protas. Jie tiktai nori. Pasaulis darosi blogesnis ir blogesnis – 
krikščionys tai vadina „pasaulio pabaiga“. Bet aš sakau, kad tai – naujo 
pasaulio pradžia. Kiekvienas vaisius iš pradžių yra labai gero pavidalo, labai 
geros spalvos, bet ne tokio gero skonio. O vėliau, kai jis prinoksta, pavidalas ir 
spalva kiek suprastėja, bet skonis būna labai geras. Galiausiai vaisius supūva – 
tada viduje esančios sėklos būna visiškai prinokusios. Gali išaugti naujas 
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medis. Visi turite pažinti savo „nežinojimo“ sėklas, nes tada nesvarbu, kas 
nutiktų, jums nekils jokių keblumų.“ Visi įdėmiai žiūri į dzeno meistrą Seung 
Saną ir vis šypsosi.  

Kitos dharmos kalbos metu, šįkart Maskvoje, susiduriame su kitokia energija, 
tad reikalingas griežtesnis mokymas. Du vyresni žmonės, aiškūs komunizmo 
šalininkai, savo klausimais užgožia kitus. Vienas nori žinoti, koks yra dzeno ir 
socialinio atsakingumo santykis. Dzeno meistras Seung Sanas jam atsako 
pakomentuotu klausimu: "Kas tu esi? Jei teisingai suprantate save, nebelieka 
jokių priešingybių. Tada jūs susivienijate su visata. Tada visai nesunku padėti 
kitiems žmonėms, darote tą savaime." Žmogus pradeda ginčytis. Dzeno 
meistras Seung Sahnas mosteli ranka: „Sėskite, prašau!“  

Kitas pradeda ginčytis tokiu pačiu tonu. Dzeno meistras Seung Sanas 
pertraukia pamokslavimą: „Ar turite sūnų? Kai nepalenkiamai laikotės savo 
nuomonės, jūs negalite bendrauti su sūnumi, negalite vienas kito suprasti. O 
jei galėtumėte atidėti savo nuomonę, nesilaikytumėte įsitvėrę savo sąlygų, 
savo aplinkybių, tada tarp sūnaus ir jūsų būtų labai geri santykiai.“ Įtampa 
atlėgo – likusį laiką žmogus sėdėjo nunėręs galvą, delnais prisidengęs veidą.  

Vilniuje, Lietuvos sostinėje, vyksta jong mėng džong džinas (intensyvus 
atsiskyrimas). Visi susirūpinę dėl šaliai kylančio pavojaus, dėl Raudonosios 
Armijos provokacijų. Apie 80 žmonių dalyvauja iš visos Tarybų Sąjungos. 
(Vert. pastaba: Kiek pamename, kone visi dalyviai buvo iš Lietuvos.) Kelis 
mėnesius čia jau vedė pratybas dharmos meistras Do Am Sunimas, 
padedamas Lenkijos bendruomenės atstovų. Sausį šis vienuolis stovėjo prie 
Lietuvos parlamento su dzeno mokiniais, prisijungdamas prie didelės grupės 
lietuvių, stojusių prieš rusų kareivius. Kažkas, su kuo Do Am Sunimas iš 
vakaro kalbėjosi, buvo kitą dieną nužudytas puolančių sovietų kareivių. 
Lietuvos dzeno mokinai labai žavisi Do Am Sunimu, stojusiu į vieną gretą su 
jais, o kartu jie yra pasiruošę susitikti su dzeno meistru.  

Dzeno meistras Seung Sanas sako jiems: „Aš suprantu jūsų protą. Kai dar 
buvau jaunas, Korėją buvo okupavusi Japonija. Tada mums rūpėjo tik viena: 
išvaryti japonus. Nugalėti ar pralaimėti, neturėjo reikšmės – mes tiktai 
norėjome kovoti. Ir, žinoma, kovojome. Bet kai supranti savo protą, tada 
kovoti nėra būtina. Nes tada visa būna teisinga: tavo aplinkybės, sąlygos ir 
nuomonės. Atėjote čia mokytis dzeno. Tai nuostabu. Ar daug žmonių šiame 
pasaulyje nori suprasti savo protą? Nelabai. Todėl aš jums sakau, kad jūs esate 
ypatingi žmonės.“  

Vėliau vyksta Priesakų ceremoniją: trisdešimt trys žmonės priima penkis 
priesakus, tarp jų keli visiškai jaunučiai, vienas gal tik trylikos; penki žmonės 
tampa dharmos mokytojais. Aš galvoju apie mūsų dzeno centrus Amerikoje, 
kur dabar įsitraukia tiek maža jaunimo, ir stebiuosi, kodėl čia žmonės taip 
lengvai patiki dzeno meistru Seung Sanu.  

Ūkis šiuose kraštuose visiškai pašlijęs. Tarybų Sąjungoje susiduriame su 
„dvipakope“ ekonomine sistema: viena pakopa tiems su doleriais, kita – su 
rubliais. Daug kur, jei norite apsistoti gerame viešbutyje ar užeiti į restoraną 
su geresniu aptarnavimu, jūs turite mokėti doleriais ir visai nemažai. O 
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sovietų piliečiai dažnai į tokias vietas net neleidžiami, jei neina kartu su 
vakariečiais. Bet ten, kur prekės ir paslaugos yra už rublius, kainos, pagal 
Vakarų standartus, yra labai žemos. Liuksusiniai pusryčiai mūsų viešbučio 
bufete Leningrade kainavo 30¢ ekvivalentą. Bet tai nėra jokia paguoda sovietų 
gyventojams, kurių vidutinis mėnesinis uždarbis yra 10$ ! Rezultatas toks, kad 
eiliniam sovietų piliečiui niekas neprieinama. Jie ieško pokyčių – ir jų 
atvirumas dzenui yra vienas to ieškojimo aspektas.  

Naujose kapitalistinėse Rytų Europos šalyse yra daug naujų milijonierių: 
buvusių komunistų, kurie vogė iš valstybės, o dabar, kaip vis dėlto ironiška, 
puikiai įsikūrė. Dabar jie tampa svarbiausiais kapitalistais. Bet yra daug 
galimybių ir eiliniams žmonėms. Lenkijoje šešiolikos septyniolikos metų 
jaunuoliai buriasi ir apjungia savo pinigus. Vienas pasisamdo sunkvežimį, 
vyksta į Vakarų Europą, perka bananų krovinį ir veža atgal. Tada jie krovinį 
išsidalina, ir parduoda bananus gatvės prekyboje. Paskui sujungia gautą pelną 
ir vėl suka naują ratą. Visur pilna žmonių parduodančių bent mažyčius kiekius 
prekių mažuose gatvės kioskuose. Todėl dabar, skirtingai nei anksčiau, 
Lenkijoje, Vengrijoje, ar Čekoslovakijoje galite rasti visų rūšių vakarietiškų 
prekių. Dauguma žmonių dar neturi pinigų, kad galėtų jų nusipirkt. Bet 
žmonės jau yra laisvi ir tuo džiaugiasi. Ir jie bando viską iš eilės.  

Riedame per Leningradą dideliu autobusu, kurį išsinuomavome vienai dienai, 
o dzeno meistras Seung Sanas kalbasi su rusais dzeno mokiniais. Paaiškėja, 
kad dabar žmonės gali įgyti nekilnojamo turto. Pagal amerikiečių standartus 
namai yra labai pigūs. „Pirkite seną pastatą, susiremontuokite ir bus dzeno 
centras. Mes padėsime, kiek galėsime“, sako dzeno meistras Seung Sanas, 
parodydamas galimybes ir drąsindamas savo sekėjus.  

Žmonės daug kalba apie naujas verslo galimybes. Vyriausybė pradeda duoti 
žemę ūkininkams. „Netrukus viskas pasikeis“, sako meistras. „Bus daug 
automobilių, keliai bus išplatinti, viskas atsidarys, politiškai ir 
ekonomiškai.“ Rusai žiūri nepatikliai. „Supraskite“, sako Dorota, vyresnė 
dzeno mokinė iš Lenkijos, važiuojanti kartu su mumis, „prieš dešimt metų, kai 
Solidarumo lyderiai buvo kalėjime, dzeno meistras Seung Sanas mums pasakė, 
kad Solidarumas nugalės. Mes visi manėme: ką jis čia šneka? Bet juk tai įvyko, 
ir dabar Lenkijos politika visiškai pasikeitė. Netrukus tai įvyks ir čia.“  

Važinėjame žavėdamiesi plačiomis gatvėmis, didingomis senų pastatų eilėmis, 
stūksančiomis Nevos pakrantėse – vieni mato praeities vaiduoklius, kiti 
stengiasi įžvelgti ateitį; tik mes patys galime visa tai sujungti į viena.  

Mu Sang Sunimas yra Los Andželo Dharmos dzeno centro vadovas.  

   

  – vertė  jv. 

 
 
Copyright © 2009 Kvan Um dzeno mokykla 
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Dzenas yra labai paprastas 

DZENO MEISTRAS SEUNG SANAS 
 
 

Dzenas yra labai paprastas... Kas esi?  

Visi kalba apie save - „aš noriu to ir to, man patinka tai ir tai...“ Bet niekas 
nesupranta savęs, to „aš“. Iš kur tavasis aš atsirado gimstant? Kur tavasis aš 
prapuls mirštant? Jeigu noširdžiai paklausi, „kas aš esu?“, tai anksčiau ar 
vėliau atsitrenksi į sieną ir visas tavo mąstymas ištikš į nieką. Mes tai 
vadiname „nežinau“.  

Dzenas - tai buvimas Nežinančio proto visur ir visuomet.  

    Einant, stovint, sėdint, 
gulint, kalbant, tylint, 

judant, esant rimties būvio. 
Bet kuriuo laiku, bet kurioje vietoje, 

nepaliaujamai - kas tai yra? 
Vienas protas - tai begalinės kalpos. 

Dzeno meditavimas reiškia buvimą nežinančio proto nusilenkinėjant, giedant 
ir dzeno sėdėjimo metu. Tai formaliosios dzeno pratybos. O apskritai, ką nors 
darant, tik tai ir daryk. Jei vairuoji, tiktai vairuok, jei valgai, tiktai valgyk, jei 
dirbi, tiktai dirbk.  

Pagaliau tavo nežinantis protas praskaidrės. Tada galėsi pamatyti dangų - 
tiktai žydrynė. Galėsi pamatyti medį - tiktai žaluma. Tavo protas yra tarsi 
švarus veidrodis. Atsiranda raudona spalva - veidrodis parausta, atsiranda 
balta spalva - veidrodis pabąla. Prieina išalkęs, gali duoti jam pavalgyti, 
prieina ištroškusi, gali duoti jai atsigerti. Nieko negeidžiu sau, viskas visiems 
kitiems. Toks protas jau yra kupinas atbudimo, kurį vadiname Didžiąja Meile, 
Didžiąja Atjauta, Didžiuoju Bodhisatvos Keliu. Viskas labai paprasta ir visiškai 
nesunku!  

Taigi, Buda sakė, kad visos būtybės yra budos prigimties (atbudusios iš 
prigimties). Tačiau dzeno meistras Džodžu pasakė, kad šuo nėra budos 
prigimties. Katras gi teisus? Katras klysta? Jei suprasi, atrasi tikrąjį kelią.  

 
 
Copyright © 2009 Kvan Um dzeno mokykla 
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Kodėl giedame? 

DZENO MEISTRAS SEUNG SANAS 
 
 
Vieną dieną po Dharmos kalbos Niujorko tarptautiniame dzeno centre 
mokinys paklausė Seung Sano Soen-sa (skaityk: sion-sa):  
– Kodėl giedate? Ar nepakanka vien sėdėti dzeno meditacijoje?  
Soen-sa atsakė:  
– Tai labai svarbus dalykas. Dzeno centre mes kartu nusilenkinėjame, kartu 
giedame, kartu valgome, kartu sėdime medituodami ir kartu darome daugelį 
kitų dalykų. Kodėl mes kartu lavinamės?  

Kiekvienas turime skirtingą karmą. Kiekvieno žmogaus aplinkybės, sąlygos ir 
nuomonės yra savitos. Vienas yra vienuolis, kitas - mokinys, trečias dirba 
gamykloje. Vienas visada yra aiškaus proto, kitas dažnai paskendęs 
rūpesčiuose ar viskuo nepatenkintas. Vienam patinka feministinis judėjimas, 
kitam - ne. Bet kiekvienas galvoja, kad jo nuomonė yra teisinga. Netgi dzeno 
meistrai yra tokie patys. Dešimt dzeno meistrų - dešimt skirtingų mokymo 
būdų, ir kiekvienas mano, kad jo būdas yra geriausias. Amerikiečių nuomonė 
yra amerikietiška, rytiečių - rytietiška. Skirtingos nuomonės lemia skirtingus 
veiksmus, kuriančius skirtingą karmą. Todėl jei laikotės įsitvėrę savo 
nuomonės, tai labai sunku valdyti savo karmą ir gyvenimas pasidaro sunkus. 
Tad ir toliau atkakliai laikotės neteisingos nuomonės, vadinasi, tęsiasi ir bloga 
karma. O dzeno centre mes kartu gyvename, kartu praktikuojame dzeną ir visi 
tvirtai laikomės šventyklos taisyklių. Pas mus ateina žmonės, ką nors labai 
mėgstantys ar ko nors labai nekenčiantys, tačiau pamažu visi to atsikrato. 
Kiekvieną rytą pusę šešių visi nusilenkinėja šimtas aštuonis kartus, paskui visi 
kartu sėdi medituodami, visi kartu valgo, visi kartu dirba. Kartais nesinori 
daryti nusilenkimų, bet šventyklos taisyklės liepia, todėl darai. Kartais visai 
nesinori giedoti, bet giedi. Kartais  esi pavargęs ir nori eiti miegoti, bet žinai, 
kad kiti stebėsis, kodėl neatėjai sėdėti - taigi eini ir sėdi.  

Valgome pagal ritualą, naudodami keturis indus. Baigę valgyti, plauname juos 
arbata, pavalydami smiliumi. Iš pradžių niekam tai nepatiko. Vienas mokinys 
iš Kembridžo dzeno centro priėjo prie manęs labai susirūpinęs. „Negaliu 
pakęsti tokio valgymo. Arbata tampa tikromis atmatomis. Aš negaliu jos gerti“. 
Paklausiau jo: „Ar žinai Širdies sutrą?“ „Taip“. „Ar joje nesakoma, kad daiktai 
nėra nei švarūs, nei nešvarūs?“ „Sakoma“. „Tai kodėl negali gerti 
arbatos?“ „Todėl, kad ji purvina“. (Susirinkusiųjų juokas.) „Kodėl purvina? 
Tai tik maisto, kurį ką tik suvalgei, trupiniai. Jei galvosi, kad arbata yra 
nešvari, tai ji ir bus nešvari. Jei galvosi, kad ji švari, tai ji ir bus švari“. „Jūs 
teisus. Gersiu tą arbatą“. (Juokas.)  

7 



Taigi mes kartu gyvename, o, būdami drauge, atsisakome savo nuomonių, 
darosi nesvarbios visos aplinkybės ir sąlygos . O tai reiškia, kad protas tuštėja. 
Vėl tampame tuščiu popieriaus lapu. Tada atsiranda mūsų tikrosios nuomonės, 
tikrosios sąlygos ir tikrosios aplinkybės. Kartu nusilenkinėjame, kartu 
giedame, kartu valgome - ir mūsų protas susivienija. Tai tarsi jūra. Pakilus 
vėjui atsiranda didelės bangos. Vėjas nurimsta, ir bangos mažėja. Vėjo nebėra, 
ir vanduo virsta skaidriu veidrodžiu, kuriame viskas atsispindi - kalnai, 
medžiai, debesys. Mūsų protas yra toks pat. Visi mūsų troškimai ir nuomonės 
- tai didelės bangos. Bet po to, kai šiek tiek pasėdime dzene, pabūname kartu, 
nuomonės ir troškimai nyksta. Bangos vis mažėja ir mažėja. Protas vėl tampa 
skaidriu veidrodžiu, ir visa, ką regime ar girdime, užuodžiame ar ragaujame, 
liečiame ar galvojame, yra tiesa. Tuomet lengva suprasti ir kitų žmonių mintis. 
Jos neiškraipytos atsispindi aiškiame prote.  

Todėl giedojimas yra labai svarbus dalykas. Iš pradžių negalėsite to suprasti. 
Bet kai giedosite nuolatos, suprasite. Giedojimas - tai puikus jausmas! Taip 
pat yra ir su nusilenkimu šimtas aštuonis kartus. Iš pradžių žmonėms tai 
nepatinka. Kodėl reikia nusilenkinėti? Lenkiamės ne Budai. Lenkiamės patys 
sau. Mažasis „aš“ lenkiasi didžiąjam „Aš“. Tuomet pranyksta mažasis „aš“, 
atsiranda didysis  „Aš“. Tai tikras nusilenkimas. Tad eime kartu į užsiėmimus. 
Netrukus suprasi.  

Mokinys nusilenkė ir padėkojo:  
– Labai ačiū.  

Iš Pelenų barstymo ant Budos  
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Pirminės pradžios radimas 

DZENO MEISTRAS SEUNG SANAS 
 
 
Dzeno meistras Seung Sanas 1977 metais balandžio mėnesio jong meng džon 
džino (trumpo atsiskyrimo) išvakarėse Providenso dzeno centre pasakė 
Dharmos kalbą.  

Dažnai jums kalbu apie pirminę pradžią. Kas tai – pirminė pradžia? Kai stovi 
svarstyklės ir niekas jomis nesveriama, jos rodo nulį. Kai kas nors uždedama 
sverti, jos rodo "vieną kilogramą". Nuimate svorį ir jos vėl rodo nulį. Štai jums 
ir pirminė pradžia. Kai surasite savo pirminę pradžią, bus ir malonių pojūčių, 
ir nemalonių, vadinasi, rodyklė rodys tai kažkiek teigiamų vienetų, tai kažkiek 
neigiamų. Bet tai yra nesvarbu. Nekontroliuokite, kas yra rodoma. Pojūtis 
netrukus praeis ir rodyklė vėl rodys nulį.  

Tačiau kol nesate suradę savo pirminės pradžios, jaučiatės taip, tarsi nuo 
svarstyklių nukėlus nemenką svorį jos teberodytų "dvidešimt kilogramų". 
Arba rodyklė grįžtų atgal ne iki galo, o tik per pusę eigos; ji nepajėgtų vėl 
rodyti nulio. Tada kyla keblumų. Nes jūsų svarstyklės klaidingai sveria. Gali 
būti, kad uždėjus sunkesnį svorį jos išvis suluš.  

Taigi pirmiausia, privalote atrasti savo pirminę pradžią. O paskui privalote 
labai atkakliai jos laikytis.  

Taksi automobilių amortizatoriai yra silpni, todėl nuo mažiausio krestelėjimo 
mašina smarkiai supasi. Traukinių amortizatoriai labai tvirti, todėl šie rieda 
labai tolygiai. Kai laikotės pirminės pradžios, proto spyruoklės darosi vis 
tvirtesnės ir tvirtesnės. Susidūrus su dideliais sunkumais protas reaguos vis 
silpniau ir silpniau. Užgriuvus didžiuliam rūpesčiui protas suvirpės, tačiau 
nedelsdamas grįš į pirminę pradžią. Galiausiai protas pasidarys labai tvirtas ir 
galės pakelti bet kokį sunkumą. Tada galėsite išgelbėti visus žmones.  

   

  – vertė  jv 
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Šiame pasaulyje tau jau duota darbo 

DZENO MEISTRAS SEUNG SANAS 
 

Iš klausimų ir atsakymų sambūrio Kembridžo dzeno centre, 1989 m. 
balandžio 6 d.  

Dzeno meistras Seung Sanas: Atjautus protas reiškia vien pagalbą kitam 
žmogui. Nieko sau – tik padėjimas kitam žmogui. Pasirinkimas reiškia didįjį 
įžadą; didysis įžadas tai „Gyvos būtybės yra nesuskaičiuojamos, pasižadame 
išgelbėti jas visas“. Štai kur pasirinkimas: „Gyvos būtybės yra 
nesuskaičiuojamos, pasižadame išgelbėti jas visas“. Tai ir yra pradinis 
žmogaus darbas...  

Taigi, klausimai?  

Klausimas: Kaip mums tą darbą gauti? (Juokas) Žmogaus darbas išgelbėti 
visas būtybes. Kaip gauti šitą darbą?  

DzMSS: O ką dabar darai?  

K: Krapštinėju nagus.  

DzMSS: Cha! Krapštinėju nagus! Ta-aip. Sėdžiu ant pagalvėlio ir kalbu su 
tavim, taip? Štai ką darai. Tad tą ir daryk! (Juokas) Visai paprasta. Nieko 
neišsigalvok. Kiekvieną akimirksnį daryk tik tai, ką darai! Jei vairuoji, tai tik 
vairuok. Negalvok apie draugę, gerai? Jeigu galvosi, tai kils bėda. Išnirs 
policininkas, duos baudos kvitą, tada prarasi pinigų.  

Taigi, ką nors darydamas, tik tą ir daryk! Kiekvieną akimirką, kiekvieną 
akimirką, kiekvieną akimirką, tik tą ir daryk, tik tą ir daryk. „Tą ir 
daryk“ reiškia, kad nėra jokio darančiojo, jokio daromojo, jokio subjekto, jokio 
objekto, nei vidaus, nei išorės; išorė vidus: BUM! – susivienija. Tik-darantis 
protas reiškia: jei kas nors alkanas, duok pavalgyti, jei kas nors ištroškęs, duok 
atsigerti, supranti? Tik padedi kitiems žmonėms. Nėra jokių aš, mano, man. 
Šiame pasaulyje tau jau duota darbo. Jeigu dirbi kontoroje, tai ir dirbk 
kontoroje. Ar turi žmoną?  

K: Žmoną? Ak, taip, turiu.  

DzMSS: O tada, jei turi žmoną, tada visu šimtu procentų mylėk ją. „Ak, kaip 
tave myliu!“ Tada žmona bus labai laiminga: „Ak, mano vyras mane 
myli!“ (Juokas) Ir nieko neišsigalvok, supranti? Jeigu laikysiesi savo 
nusistatymų, nepatiksi žmonai. „Man nepatinka tavo nuomonė!“ Grumsitės ir 
grumsitės. Todėl mesk viską šalin: jokių nuomonių, jokių sąlygų, jokių 
aplinkybių – tik mylėk savo žmoną. Tada tavo žmona labai laiminga, taip pat 
ir tu laimingas! Turi vaikų?  
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K: Taip.  

DzMSS: Gerai. Tada, kai esi su vaikais, visu šimtu procentų mylėk juos. 
Šimtas procentų tėviško proto. Labai svarbu. Turi tėvus?  

K: Taip.  

DzMSS: Ką kiekvieną savaitę mėgsta tavo tėvai? Gal po taurelę, gal šokolado, 
gal pyragaičių, taigi nupirk kažką ir aplankyk tėvus: „Aš jus myliu! Mama, 
tėte.“ Jie bus labai laimingi – „Taaaaip!“ (Juokas) Čia tavo darbas, supranti? 
Privalai suprasti, tai labai paprasta. Šito negali padaryti tik tada, kai 
pasireiškia „aš, mano, man“. Šimtaprocentinis tėviškas protas, 
šimtaprocentinis sutuoktinio protas, šimtaprocentinis sūnaus protas – 
privalai šitą daryti! Čia tavo darbas. Supranti? Pabandyk.  

Gerai, daugiau klausimų. Taip, ten.  

K: Anądien sakėte, kad atpažinote savyje dzeno meistrą būdamas dvidešimt 
dviejų. Kaip jums tai pasisekė, ar medituojant, ar kaip, kažkokia įžvalga į save? 
Ar galite paaiškinti?  

DzMSS: Didžio dzeno meistro kažkada buvo paklausta: „Kas būna prieš 
atbudimą? Kas būna po atbudimo?“ Jis atsakė tada: „Prieš atbudimą, kai 
pažvelgdavau į dangų, jis būdavo žydras. Atbudus dangus toks pat 
žydras.“ (Juokas) Tik tiek. „Kol buvau neatbudęs, kalnas dunksojo tolumoje. 
Kai atbudau, kalnas tebedunkso.“ Tik tiek. Visiškai nieko. Tik visiškas 
pasitikėjimas savimi, šimtaprocentinis.  

Todėl klausk: „Kas esu?“ Nežinau. Nežinau. Ar supranti „save“? Nežinau, ar ne? 
Privalai šimtaprocentinai patikėti tikrąja savastimi, privalai atskleisti sau, kas 
yra „nežinau“. Tik tiek. Jei atskleisi sau nežinojimą, vadinasi atskleisi sau 
viską, nes nežinojimas yra viskas, viskas yra nežinojimas. Tačiau nežinojimas 
tėra nežinojimas – visiškai nieko.  

Taigi, daugiau klausimų?  

K: Šunys nemąsto, ar jie yra atbudę?  

DzMSS: Žinoma. Šunys yra šuniškai atbudę. (Juokas) Koks yra šuniškas 
atbudimas? Ar supranti? Nesupranti? Manęs paklausk, koks yra šuniškas 
atbudimas. Tu paklausk manęs...  

K: Koks yra šuniškas atbudimas?  

DzMSS: Au, au, au! (Juokas) Supranti? Daryk, ką darai, daryk ką darai! Ar 
supranti? Šunys tik daro tai, ką daro, au, au, au, tik tiek. Taigi o tavo 
žmogiškas darbas, koks tavo žmogiškas darbas? Nesupranti.  

K: Mąstyti.  
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DzMSS: Mąstymas? Koks mąstymas?  

K: Mąstyti. Žmonėms atrodo, kad jie tą daro.  

DzMSS: Tačiau koks mąstymas? Čia visa bėda. Grynas mąstymas. Ne 
prisirišimas prie minčių. O tik mąstymas. Kokios spalvos šita siena? Kokia 
spalva?  

K: Geltona.  

DzMSS: Geltona – teisingai. Štai „tik mąstymas“. Kokios spalvos dangus?  

K: Žydras.  

DzMSS: Teisingai! Labai gerai. Tu supranti. Tu jau atbudai.  

   

  – vertė  jv 
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Ar galiu tau padėti? 

DZENO MEISTRAS SEUNG SANAS 
 

 
 
Dangus yra mėlynas.  Medis žaliuoja.  Šuo loja - au, au.   Cukrus yra 
saldus.  Ką matai, ką girdi, ką uodi, ką ragauji, ką lyti, ką galvoji, viskas, vien 
taip, kaip yra, jau yra tobula.  Šiame mirksnyje nėra nei subjekto, nei 
objekto.   Visa susivienija.   Tą akimirksnį išaiškėja tikrosios aplinkybės, 
teisingas santykis ir tikroji paskirtis.   Jei kas nors yra alkanas, duodi jam 
pavalgyti.   Jei kas nors ištroškęs, duodi jam atsigerti.   Jei tavo protas 
nesusipainiojęs, skaidrus, tai gali padėti kitiems.   Tokia yra Didžioji Meilė, 
Didžioji Atjauta, Didysis Bodhisatvos Kelias.   Sutikus kenčiantįjį, ar girdint 
apie kenčiantįjį, mūsų atjauta iškart atsiliepia ir nori padėti.   

 
 
 
Copyright © 2009 Kvan Um dzeno mokykla 
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Mirtis 

DZENO MEISTRAS SEUNG SANAS 
 
 
Iš klausimų ir atsakymų sambūrio Kembridžo dzeno centre, 1995 m. 
gruodžio 10 d.  

Klausimas:  Ar galime pakalbėti apie mirtį ir mirimą? Kas yra mirtis?  

DSSN:  Kas yra mirtis? Dar nepatyriau! (Griausmingas juokas.) Praeitą naktį 
gulėjau ir miegojau. Nieko nesapnavau. Nieko nesuvokiau. Nieko negalvojau. 
Kur buvo mano sąmoningumas?   

Kai kuriose religijose sakoma, jog tikintieji Dievą pateks į dangų. Japonų 
dzene sakoma, kad jei miršti tikėdamas Buda, pereisi į nirvaną. Religijos teigia, 
kad mirštant persikelsite kitur.  

Taip teigiama, nes mes turime sąmonę. Sąmonė nemiršta. Štai mano kūnas: 
galva, ranka, visas kūnas. Kūnas būna gyvas ir negyvas. Tačiau mano tikroji 
savastis nebūna nei gyva, nei mirusi.  

Buda šešerius metus sėdėjo po bodhio medžiu. Kol galiausiai vieną rytą 
pamatė žvaigždę. Bumpt! Nušvito. Jam atsiskleidė tikroji savastis.  

Taigi, kas esate? Visi sako: „Aš esu aš“. Kas yra „aš“?  

Jokio supratimo.  

Per daug supratimo! Žmonės per daug supranta. Per daug supranta, per daug 
keblumų. Mažiau supratimo, mažiau keblumų. O jei visiškai nežinote, jokių 
keblumų! (Juokas.) Čia visa esmė: jei nežinote, nėra jokių keblumų. Todėl 
labai svarbus dalykas yra nežinantis protas.  

Daug supratimo – tai svetimos mintys; šios svetimos mintys painiojasi man ir 
kelia keblumus. Daug troškimų, kurie nepatenkinami, tada ima reikštis pyktis, 
neišmanymas, prasideda neišmanėliški poelgiai – kvailystės. Na, o tada jau 
kyla sunkumai.  

Todėl Buda mokė, kad turime atskleisti savo tikrąją savastį. Jei paklausčiau: 
„Kas esate?“, ką atsakysite? Juk suprantate, ką turiu galvoje? Žmonėms 
būdinga apie viską nusimanyti, bet jie nieko nesupranta!  

Kai loja šuo, korėjietis sako, jog šuo loja „mong-mong“, amerikietis – „vūf-vūf“, 
lenkas – „hau-hau“. Juk visai kitokie garsai, ar ne? korėjietis sako „mong-
mong“, amerikietis – „vūf-vūf“, lenkas – „hau-hau“. Kuris gi sako teisingai?  
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Klausytojas:  Mū-sų.  Amerikietiškas.  Mū-sų.  (Griausmingas juokas.)  

DSSN: Tu pančioji save amerikietiškais pančiais. Uždrožiu tau trisdešimt 
kartų. (Juokas.)  

Taigi „mong-mong“ loja korėjiečiai, „vūf-vūf“ amerikiečiai, o „hau-hau“ lenkai, 
ne šunys, o žmonės taip loja. Turite 100% susitapatinti su šunim, tada losite 
kaip šuo. Tokios mūsų pratybos. Vien tik supratimas čia nieko negelbės. 
Šiomis dienomis labai daug išsigalvojama, todėl apstu keblumų...  

Privalote atskleisti savo tikrąją savastį ir surasti savo tikrąjį užsiėmimą. Visi 
turi užsiėmimą. Mokytojas dirba mokytojo darbą, inžinierius inžinieriaus, 
sandėlininkas sandėlininko, įvairiausi darbai. Visi yra užsiėmę. Motinos 
užsiėmimas, tėvo užsiėmimas, vaiko užsiėmimas, visi asmenys turi savo 
užsiėmimą.  

O koks yra mūsų tikrasis pradinis užsiėmimas? Koks yra pradinis, 
pirmapradis žmogaus darbas? Koks tas tobulasis užsiėmimas?  

Dzenas – tai pirmapradžio užsiėmimo radimas. Šis kūnas, mano galva, ranka, 
visas kūnas vieną dieną išnyks. O sąmonė, kuri valdo akis, ausis, nosį, liežuvį, 
kūną, kuri visa ką valdo, kur tada dėsis sąmonė? Nesuprantame!  

  – vertė  jv 
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Didžioji abejonė 

DZENO MEISTRAS SEUNG SANAS 
 
 
Iš atsakymų į klausimus susirinkimo, buvusio Šin Vuon Sa, 1990 m. vasario 
9 d.  

Klausimas: Kas yra didžioji abejonė? …  

DSSN: Visi galvoja apie „didžiąją abejonę“. Žinokite, tai tik „nežinau“ protas.  

Prieš keletą metų New Haveno dzeno centre buvo toks jaunas dėstytojas, 
mokęs muzikos Yale‘o (Jeilio) universitete. Vieno JMDD metu iš ryto jis man 
sako: „Soen Sa Nimai, man iškilo sunkumas.“  

„Kas nutiko?“  
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„Jūs mane mokote „nežinau“. Puiku, labai puiku, tad noriu visą laiką būti 
„nežinau“ proto. Bet kai mokau muzikos, man kyla sunkumas. Aš noriu būti 
„nežinau“ proto, tad negaliu mokyti muzikos. Noriu neklysdamas mokyti 
muzikos ir išlikti „nežinau“ proto, tačiau tai neįmanoma. Jei aiškiai atsiveria 
„nežinau“ protas, negaliu mokyti neklysdamas; jeigu atsidėjęs mokau, 
pranyksta „nežinau“ protas. Jo nelieka! Tik muzika! Taigi man sunku. Noriu 
neklysdamas mokyti muzikos ir išlikti „nežinau“ proto.“  

Taigi aš jo klausiu: „Kas yra „nežinau“ protas?“  

Jis trinkteli delnu į grindis.  

„Tik tiek?“  

„Ne. Siena balta, grindys gelsvos.“  

„Teisingai. Kai mokai muzikos, tai tik mokyk muzikos. Tai reiškia nežinojimą. 
Tiktai 100% muzikos mokymas.“  

Taigi tu galvoji apie didžiąją abejonę. Kas yra didžioji abejonė? Ji vadinasi 
„Nežinau.“ Jei nežinai visu 100%, vadinasi visiškai abejoji. Taigi didžioji 
abejonė pasidaro visiškai suprantamas dalykas: jei ką nors darai, tai tik tai ir 
daryk. Viskas! Jei sakai: „Aš ką nors darydamas noriu būti „nežinau“ proto“, 
tai tikrai turi sunkumų. Čia jau pasidavimas norui: „Aš kažko noriu: aiškiai 
suprasti“; „100% nežinančio proto“; taigi jau atrodo keista. „Noriu būti 
„nežinau“ proto ir besistengiančio proto, tik darančio proto.“  

Tik darantis protas ir „nežinau“ protas: kuris iš jų yra teisingas? (Juokas.) 
Taigi tik darantis protas yra „nežinau“ protas, „nežinau“ protas yra tik 
darantis protas. O ne koks nors ypatingas. Taigi akimirka po akimirkos tapk 
aiškaus proto, o tai reiškia: tai jau yra didžioji abejonė, tai yra 
„nežinau“ protas. ...  

K: ... vadinasi, reikia niekada negalvoti ar didžioji abejonė yra būtinai 
reikalinga?  

DSSN:  Nekurk jokios didžiosios abejonės. Tada didžioji abejonė bus tavo 
pagalbininkė. 

  

  – vertė  jv 
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Pairusi sąmonė 

DZENO MEISTRAS SEUNG SANAS 
 

Iš kalbos, sakytos Hwa Gye Sah šventykloje, Seule, Korėjoje, 1997 birželio 9 d.  

Klausimas: Prieš dvidešimt metų kariavau Vietname. Patyriau bjaurių 
išgyvenimų. Jie vis dar veikia mano sąmonę – sąmonė dabar šiek tiek pairusi. 
Kaip man ją susitaisyti?  

DSSN: Vietnamo kare daug jaunuolių kariavo. Karas yra labai blogos 
aplinkybės, o šitas buvo ypač blogas. Kareiviai net negali pasakyti, kas jų 
priešai. Net tos pačios pusės kareiviai kartais kovėsi vieni su kitais. O namuose 
likę žmonės jų deramai nepalaikė. Taigi buvo labai daug blogų išgyvenimų ir 
daug kas grįžo su pairusia sąmone. Ir kaip dabar ją sutaisyti? Sąmonė payra 
dėl karmos. Ne vien karas: bloga padėtis šeimoje, natūralios negandos – daug 
visokių išgyvenimų sukelia liekamuosius reiškinius sąmonėje. Svarbiausias 
dalykas, kaip išsilaisvinti nuo karmos poveikio?  

Vienintelis įmanomas sąmonės pataisymo būdas – tvarios pratybos. Svarbūs 
du metodai: nusilenkimai ir mantros kartojimas. Pirma, kasdien nusilenkinėti. 
Lėti, lėti nusilenkimai. Tada mantra. Pasirinkite vieną mantrą (Kvan Se Um 
Bosal, ar kitą mantrą) ir ją kartokite. Kartokite ir kartokite be perstojo. Jums 
iškilęs sunkumas rodo, kad svarstote labai daug visokių nuomonių. Jos kyla iš 
„manęs“. Kai nusilenkinėjate ir kartojate mantrą nelieka „aš, mano, man“. 
Išorėje ir viduje, visa susivienija – bumpt! Kai šitokias pratybas kartosite, 
karma palaipsniui sudils. Tiesiog darykite, tada galiausiai jūsų sąmonė 
išsivalys, jūsų sunkumai išnyks. Padėti gali tik pratybos. Nepadės nei knygų 
skaitymas, nei supratimas, suprantate? Tiesiog darykite!  

   

  – vertė  jv 
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Puodo įtaisymas 

DZENO MEISTRAS SEUNG SANAS 
 

 

Dharmos kalbos metu lapkričio Jong Meng Džon Džino pabaigoje, 
tarptautiniame Niujorko dzeno centre dzeno meistras Seung Sahnas 
papasakojo tokią istoriją 

 

Korėjos kaimuose žmonės rinkdavosi į kelias dienas trunkantį turgų. Kartą 
vienas jaunuolis nuėjo parduoti daržovių ir nusipirkti ryžių. Belaukdamas 
pirkėjų jis pastebėjo įsaulyje stovintį vienuolį, visiškai nejudantį jau kokias 
penkias minutes. Jis vilkėjo senais, apiplyšusiais žieminiais drabužiais. Buvo 
vasara, labai karšta saulė – korėjiečiai tokios saulės nemėgsta – tačiau šitas 
vienuolis ramiai stovėjo kaitroje. 
 

Stebėdamas senį jaunuolis svarstė: „Gal tas vienuolis pamišęs? Negi jis neturi 
sveikos nuovokos, kad taip stovi?“ Todėl vėliau, kai vienuolis ėmė vaikštinėti, 
nuėjo prie jo ir paklausė: 
– Atleiskit, norėčiau sužinoti kodėl geras penkias minutes nejudėdamas 
stovėjot saulėje? 
– Pietų metas,– pažvelgęs į jaunuolį atsakė senolis. 
– Pietų metas? Kam? 
 
Vienuolis pakėlė drabužių skverną. Viduje buvo daugybė gyvūnėlių, į utėles 
panašių parazitų.  
– Jei judu, trukdau joms misti, todėl ramiai stoviu, kol jos papietauja. 
 
Jaunuoliui pasirodė, kad vienuolio protas nuostabus, jei jis yra geras net 
tokiems mažiems gyvūnėliams, todėl paklausė, ar galėtų tapti jo mokiniu. 
– Neįmanoma,– atsakė į jį pažvelgęs vienuolis. 
– Kodėl? – paklausė jaunuolis. 
– O kodėl nori tapti vienuoliu? 
– Na, vedybinio gyvenimo nemėgstu. Noriu rasti teisingą kelią. Sakote, jog 
maitinate šiuos gyvūnėlius, nujaučiu, jog tai galbūt ir yra teisingas kelias. Jūs 
man patinkate ir noriu tapti jūsų mokiniu. 
– Galbūt,– tarė vienuolis,– galbūt. Kur gyveni? 
– Mano tėvai mirę. Esu apsistojęs pas brolį. Savo namų neturiu. Noriu eiti su 
tavim. 
– Gerai,– pasakė senasis vienuolis,– eime. 
 
Tada jie ilgai keliavo tolyn į kalnus, kol priėjo mažą trobelę, kurios sienos buvo 
suręstos iš  žolės. Korėjoje virtuvės statomos atskirai nuo namo. Virtuvėje 
būna ant stovo pastatytas didžiulis puodas ir kūrenasi ugnis. Puodas plieninis 
ir labai sunkus. Jis turi dvi dalis: apatinė skirta vandeniui, viršutinė – ryžiams. 
Vienuolio namelyje puodas buvo nuvirtęs, o stovas sulūžęs. Kad puodas būtų 

17 



tinkamai įtaisytas, reikia ant dugno įpilti šiek tiek vandens ir žiūrėti, kad jis 
telkšotų per patį vidurį. Vienuolis tarė jaunuoliui: 
– Turėsi įtaisyti puodą ant stovo. 
– Meistre, jau įtaisiau,– baigęs tarė jaunuolis. 
 
Atėjęs patikrinti vienuolis pasakė: 
– Blogai. Daryk iš naujo. – Ir išpylė vandenį.  
Jaunuolis pamanė: vienuolis turi aštrų žvilgsnį, gal pastebėjo kokią klaidą. Jis 
įtaisė puodą iš naujo, šįkart dar atidžiau, ir pats pamatavo vandens lygį puode. 
Baigęs pašaukė meistrą: 
– Meistre, šįkart jau tinkamai įtaisiau puodą.  
– Gerai, patikrinsiu.  
 
Patikrinęs jis tarė: 
– Nieko gero! Iš naujo! – Ir išpylė vandenį.  
Jaunuolis labai sutriko: ką aš darau ne taip? Nesuprantu. Gal bėda ne puode, 
gal stovas netikęs. Tad šįkart jis pastatė puodą ir viską aplink patikrino, kad 
būtų tikrai tvarkinga ir tikslu. Baigęs tarė meistrui: 
– Meistre, pastačiau puodą. Viskas tiesiog puiku ir gražu.  
– Nieko gera,– atsakė vienuolis ir išpylė vandenį. 
 
Jaunuolis niekaip negalėjo suprasti: gal puodas geras, bet virtuvė netikusi. 
Šįkart jis sutvarkė visą virtuvę – nuo lubų iki grindų. Baigęs pašaukė meistrą: 
– Meistre! Sutvarkiau visą virtuvę!  
– Na, puikumėlis! Patikrinsiu! – atsakė meistras ir nuėjo prie puodo. Vėl 
apvertė puodą ir tarė: 
– Visai negerai. 
 
Tai kartojosi ketvirtą, penktą, šeštą, septintą, aštuntą kartą. Kiekvienąkart 
jaunuolis pagalvodavo: kas šįkart galėjo būti blogai? Kiekvienąkart meistras 
pasakydavo: „negerai“ ir išpildavo vandenį. Jaunuolis darėsi vis piktesnis. 
Galiausiai, devintą kartą, jis nusprendė: man nepatinka šitas meistras, šis 
kartas bus paskutinis. Jis nieko negudraudamas pastatė puodą ant stovo ir 
tarė: 
– Meistre, baigiau. 
– Nuostabu! Nuostabu! – atsakė meistras. 
 
Meistras skyrė išmėginimus jo protui. Dzenas – tai buvimas nuo nieko 
nepriklausomam. Turi pasikliauti tik savimi, kad ir koks būtų tau įprastas 
elgimosi ar veikimo būdas. Kaip iš tikrųjų veiki? Jei laikaisi įsikibęs savo 
nuomonės, jei esi priklausomas nuo savo būsenos ar aplinkybių, nepavyks 
elgtis ir veikti teisingai. Dzeno meistras mėgino, koks yra jo protas. Kiekvieną 
kartą pastatydamas puodą jaunuolis galvodavo: gal šitaip bus gerai, gal anaip; 
per daug mąstymo. Paskutinį kartą – jokio mąstymo. 
 
Meistras taip pat tikrino jaunuolio atkaklumą. „Aš patinku šiam jaunuoliui, 
bet ar smarkiai jis nori suprasti tikrąjį save patį?“ Dažniausiai žmonės keturis, 
penkis kartus pabando ir sako: „Tu man nebepatinki!“. Ir pasitraukia. Labai 
svarbu vis siekti, siekti ir siekti. Ir kada nors dzeno meistras pasakys: 
„Nuostabu!“. 
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Tik toks protas: nuolat siekti, siekti ir siekti – štai kas yra labai svarbu. Siekti, 
siekti, siekti – tai būti atkakliam. Tad turite eiti tiesiai, tik siekite, siekite, 
siekite – ir rasite savo tikrąjį kelią.        

 

 

  – vertė Rasa Kamarauskaitė 
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Laikykitės didžiojo įžado 

DZENO MEISTRAS SEUNG SANAS 
 
 
Lankydamasis Europoje aną pavasarį, dzeno meistras Seung Sahnas po 
kiekvieno rytinio sėdėjimo aiškindavo konganus. Čia pateikiama dalis kalbos, 
pasakytos Londone.  

Atbudimas yra pavadinimas. Šis pavadinimas tėra mokymui reikalingas žodis. 
Iš pat pradžių nėra jokio atbudimo ar nušvitimo. Visi ir kiekvienas nuolat 
patiria kasdienį atbudimą. Geriant kavą – kavos atbudimas; pasivaikščiojimo 
metu – pasivaikščiojimo atbudimas; žiūrint televizorių – televizoriaus 
žiūrėjimo atbudimas; vairuojant automobilį –vairavimo atbudimas. Kiekvieną 
akimirką vis atbundame, atbundame, atbundame. Atbudimas – tai aiškus, 
skaidrus protas. Aiškus protas – vadinasi, nėra nei subjekto, nei objekto, nei 
vidaus, nei išorės. Išorė ir vidus jau būna susivieniję. Ko norite būdami 
vientisi? Tik tiek! Šito visiškai pakanka!  

Taigi kiekvieną akimirką būname aiškaus proto, kiekvieną akimirką 
atbundame. Nieko ypatinga. Jei išsigalvojate kokį nors ypatingumą, jeigu 
išgalvojate atbudimą ir neatbudimą, tai atbusti jums nepavyks. Kasdienis 
protas visada skiria atbudimą nuo neatbudimo, vadinasi jis išskiria atbudimą 
kaip kažką ypatinga. Ir nelieka jokio atbudimo. Širdies sūtroje sakoma: „Nėra 
jokio pasiekimo ir nėra jokio siekinio.“ Turite matyti, kas yra neatbudimas. Tai 
yra niekas. Niekas irgi yra klaidingas. Kai geriate, tik gerkite. Kai esate 
pavargę, tiktai miegokite. Kai kas nors yra alkanas, duokite jam pavalgyti. Tik 
tiek. Viskas labai paprasta.  

Jūs visi per daug suprantate, todėl nė vienas nesate paprastas. Būdami 
nepaprasti, norite atbusti, norite kažką išgalvoti, sukurti. Norėdami atbusti 
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galite visą gyvenimą paversti saviugdos pratybomis, bet taip ir neatbusite. Net 
jei begalinius amžius sėdėsite dzeno meditacijose, vis vien neatbusite. Mes 
sakome: palikite visa tai. Tačiau daugelis žmonių vis kažko nori. Šitas ko nors 
norėjimas randasi iš karmos. Ją turi visi. Kai iškyla karma, pasitraukia aiškus 
protas. Kai reiškiasi karma, jūs prarandate save. Taigi kasdienis protas yra 
neaiškus, neskaidrus.  

Seniau būdavo didžių vienuolių ir mokslininkų, kurių supratimas būdavo 
puikus. Jie suprasdavo visas filosofijas – daoizmą, konfucianizmą, budizmą. 
Jie ne tik suprasdavo; visa, ką suprasdavo, jie būdavo pasisavinę. Jeigu 
„suvirškintumėte“ visa, ką suprantate, tada jūsų protas vėl būtų labai 
paprastas. Tačiau jei jūs daug ką suprantate, skaitote daug knygų, daug 
šnekate, daug visko patiriate, ir negalite viso to pasisavinti, tada negalite gauti 
nieko iš to, kas jums priklauso. Jūs tada tik turite daugybę visokio svetimo 
gėrio. Todėl toks protas yra labai painus. Jis negali nuspręsti. Vadinasi, jūsų 
mąstymo galia valdo jus. Prikrovus protą svetimų idėjų, privalote jas 
pasisavinti. Tada jos bus jūsų. Tai labai svarbu. Taigi senovės mokslininkai 
viską priimdavo ir „suvirškindavo“. O jų prote nelikdavo nieko. Panašiai kaip 
kompiuteryje. Kompiuteris gali vykdyti daugybę visokių veiksmų ir 
skaičiavimų, tačiau kai užduotis pabaigiama, procesoriuje nelieka nieko! Spūst 
mygtuką, tarkšt, tarkšt klaviatūra ir atsakymas jau ekrane. Labai paprasta. 
Todėl viską dėkitės į protą, tada pasisavinkite, suvirškinkite, taip sakant, o 
tada, kai prireiks, tik pasirinksite tai, ko reikia. Ir gausite atsakymą.  

Todėl senovės mokslininkų ir didžiųjų dzeno meistrų kalba, supratimas ir 
veiksmai visada yra vieningi. Tačiau dabartiniai žmonės nepajėgia pasisavinti, 
„suvirškinti“, todėl jų supratimas eina vienu keliu, o veiksmai ir poelgiai – 
visai kitu.  

Kartą Mang Gong Sunimas, mano mokytojo mokytojas, aplankė savo 
mokytoją Kyeong Ho Sunimą (skaityk Kjeng Ho). Buvo to mokytojo gimimo 
diena, tad Man Gong Sunimas atsinešė šiek tiek mėsos, gėrimo ir ryžių 
paplotėlių. Kyeong Ho Sunimas buvo labai laimingas matydamas Mang Gong 
Sunimą.  

„Tu toks užsiėmęs, bet vis dėlto ištaikei ateiti?“  

Mang Gong Sunimas atsakė: „Ne, meistre, aš neužsiėmęs. Juk Tavo gimimo 
diena, todėl ir aplankiau. Kadangi Tu jau viską turi, tai atsinešiau tik truputį 
maisto.“ Ir jis išsitraukė mėsos, vyno ir ryžių paplotėlius.  

Kyeong Ho Sunimas tarė: „O, nuostabu! Iš kur visa tai gavai?“  

Mang Gong Sunimas atsakė: „Dabar man nėra jokių kliūčių. Jei kas nors 
duoda man vyno, išgeriu. Jei neduoda, negeriu. Jei kas nors duoda mėsos, 
suvalgau. Mėsos ar ryžių, vienas ir tas pats. O jei neduoda, nevalgau. Jei gaunu 
ryžių paplotėlių, tai juos ir valgau.“ Taip jie ir šnekučiavosi.  

Kyeong Ho Sunimas tarė: „Na, Mang Gong Sunimai, Tu labai geras. Bet mano 
protas yra kitoks.“  
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„Tikrai? Tai koks gi Tavo protas, meistre?“  

„Man nepavyksta išsilaisvinti. Vis ko nors noriu. Pavyzdžiui, užsimanau 
česnako. Šventykloje juk nėra česnako, tad keliauju į miestą, nusiperku kelias 
česnako skilteles, pasisodinu jas, tada užauga nemažai česnakų ir aš jų 
prisivalgau.“  

Klausant šių žodžių Mang Gong Sunimo protas krūptelėjo „Bam!“. „Dzeno 
meistre, – tarė jis, – atsiprašau, kad taip nutiko. Ligi tol aš nesupratau. Dabar 
jau suprantu.“  

Mang Gong Sunimo protas buvo vien tik pirminis atbudimas. Kyeong Ho 
Sunimo kalba buvo galutinis atbudimas. Pirminiame atbudime niekas neturi 
kliūčių. Matant vien štai tai yra tiesa; girdint vien štai tai yra tiesa; viskas, 
suvokiama kaip vien štai tai, yra tiesa. Taigi nėra jokių kliūčių. Viskas yra 
tvarkoj. Pratybos – puiku, jokių pratybų – puiku.  

Šitai yra jau praėjus pradžių pradžią. Pradžių pradžios pasiekimas yra 
pirmasis atbudimas; vien štai tai yra pradinis atbudimas. Galutinis atbudimas 
reiškia: ne vien tik man. Visa ko noriu, skirta visiems žmonėms. Vadinasi, 
laikotės Didžiojo įžado. O tada turite eiti tiesiai. Netikrindami ir 
nekontroliuodami savęs. Kai sakote: „Jei ką nors gaunu, valgau; nieko 
negaunu, nevalgau“, tai čia nėra jokio įžado, nėra jokio bodhisatvos, jokios 
didžios meilės ir jokios atjautos. Gaunu – gerai, netenku – gerai, kenčiu – 
gerai, nepatiriu kančios – gerai. Toks protas niekam tikęs. Turite eiti tiesiai ir 
atkakliai lavintis kitų žmonių labui. Toks mokymas yra teisingas. Todėl Mang 
Gong Sunimas tada suprato: „Atsiprašau, kad taip nutiko.“  

Turiu vilties, kad jūs eisite tik tiesiai nežinau, atkakliai lavinsitės visų žmonių 
labui ir atbusite bei atversite savyje Didžią Meilę, Didžią Atjautą ir Didį 
Bodhisatvos Kelią, ir išgelbėsite visus žmones iš kančių. Ačiū.  

  – vertė  jv 
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Noriu būti toks kaip Tu 

DZENO MEISTRAS SEUNG SANAS 
 

Iš klausimų ir atsakymų sambūrio Kembridžo dzeno centre (1995 gruodžio 
10 d.)  

Klausimas:  Jeigu noriu būti toks kaip Jūs, ar įmanoma tai išsiugdyti 
nevadovaujant mokytojui? (Auditorija ilgai ir garsiai juokiasi.)  

DSSN: Tau jau pavyko! Tau jau pavyko! Visiems patiko tai, ką pasakei, ir visi 
juokiasi, cha cha cha! Nuostabu.  

Nekurk „meistro“, nekurk „aš“, gerai? Nekurk „aš“. Nekurk „meistras“. 
Kiekvieną akimirką daryk tik tai, ką darai. Jei valgai, tik valgyk. Jei vairuoji, 
tik vairuok. Jeigu galvoji, galvoji, galvoji apie merginą, galvoji apie šeimą, tada 
padarysi didelę avariją – džerkšt! Palik visa tai. Laikas vairuoti, tik vairuok. 
Laikas kalbėti, tik kalbėk. Laikas sėdėti, tik sėdėk. Laikas vaikščioti, tik 
vaikščiok. Kiekvieną akimirką, jei ką nors darai, DARYK TIK TAI, ką darai!  

Tada tu ir aš nebūsime atskirti vienas nuo kito. Supranti? Juokų darbas? Cha, 
cha, cha! Puiku! Bandyk taip elgtis. Labai paprasta. Nedaryk painiavos, gerai? 
Žmonės per daug supranta, jie tik laikosi įsitvėrę savo supratimo ir taip viską 
sukomplikuoja.  

Būk vien nežinančio proto ir viskas bus paprasta. „Kas esu?“ Tiktai nežinau. 
Tiktai nežinau vairuojant, vaikščiojant ir valgant – visąlaik. Tada atsiveria 
labai paprastas protas. Paprastas protas yra skaidrus kaip erdvė. Skaidrus kaip 
erdvė, vadinasi tu gali padaryti viską. Tai mūsų pirmapradis protas, mūsų 
prigimtis.  

Visi kažką kuria; jei laikaisi įsitvėręs kokios minties, vadinasi turi sunkumų. 
Todėl sakome: „Palik visa tai! Palik visa tai! Kas esu? Eik tiesiai pirmyn, 
nežinau!“ Būk nežinančio proto. Būk nežinančio proto valgydamas, 
vairuodamas, vaikščiodamas, visąlaik. Visai įmanoma. Gerai? Pabandyk. 

 

  – vertė  jv 
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Proto šviesa ir karmos vėjas 

DZENO MEISTRAS SEUNG SANAS 
 

Iš dharmos kalbos, pasakytos 1989 liepos 7 d. Kembridžo dzeno centre.  

Dzenas – tai teisingas meditavimas: sustojusios mintys, viskas tampa aišku. 
Sustoja mintys, o tada ima šviesti proto šviesa. Nušvinta proto šviesa, tada 
pasidaro įmanoma iš tikrųjų švytėti, matyti ir girdėti. Tačiau jei mintys 
blaškosi, tada matymas ir girdėjimas klaidina. Jei kas nors purto jūsų kūną, 
neįmanoma matyti nieko tikra.  

Saulė pateka iš už rytuose stūksančių kalnų ir visa nušvinta! Tada pamatai, 
kad kalnas boluoja, kad dangus žydras, kad siena balta, kad grindys juodos – 
viską. Jei nebus šviesos, tik tamsa, neatskirsite, kur raudona, o kur balta. Jei 
šviesa šviečia, viskas aišku; galite neklysdamas atskirti kiekvieną spalvą, 
kiekvieną pavidalą, kiekvieną daiktą, galite neklysdamas girdėti, galite 
neklysdamas panaudoti. Tada galite teisingai elgtis, galite teisingai įvertinti 
esamas aplinkybes.  

Lygiai taip pat nepaprastai svarbi yra proto šviesa. Jei jūsų proto šviesa 
šviečia, vadinasi galite iš tikrųjų matyti šį pasaulį ir kartu neklystamai matyti 
savo tikrąjį kelią, tiesą ir kaip reikia teisingai gyventi.  

Ar ryški jūsų proto šviesa? Žiūrėkite, kad niekas nė nekrustelėtų! Vos tik 
sukrutės, tuoj pakils vėjas – mes sakome, kad tai karmos vėjas – ir užpūs tą 
proto šviesą. Jei visa išliks rimtyje, tada karmos vėjas nekils. Vos mintys 
sukruta, kyla karmos vėjas ir nuneša proto šviesą. Vadinasi, jei nekyla mintys, 
jei protas yra rimtyje, tai nesiranda karma; jei nesiranda karma, tai nekyla 
karmos vėjas ir nėra kam užgesinti proto šviesos. Štai kokia svarbi yra proto 
šviesa, dėl to ir kalbu apie ją.  

Tikiu, kad eisite tiesiai, pasitelkdami tik nežinojimą, tada jūsų proto šviesa 
pasidarys skaisti ir viskas bus aišku. Gaudama nežinojimo galios, proto šviesa 
šviečia skaisčiai ir tada jūs iš tiesų matote, iš tiesų girdite, iš tiesų uodžiate, iš 
tiesų lytite ir iš tiesų mąstote, tada atrandate savo tikrąjį kelią, tiesą ir 
pradedate gyventi teisingai, tada atbundate ir išgelbėjate visus žmones iš 
kančių.  Ačiū. 

   – vertė  jv 
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Akimirkos protas 

DZENO MEISTRAS SEUNG SANAS 
 
 

Iš klausimų ir atsakymų sambūrio Kembridžo dzeno centre 
(1989 m. balandžio 6 d.) 

Šis pasaulis yra labai painus, tačiau jei nieko neišsigalvosite, tai jis bus visai 
nepainus. O jei galvojate kažką  sudėtinga, tai ir pasaulis labai sudėtingas. 
Taigi – nekurkite sudėtingumo. Kaip įmanoma jo nekurti? Nieko 
neišsigalvokite. Tik kiekvieną akimirką darykite vien tai, ką reikia daryti. 
Darykite tik tai.  

Šis akimirkos protas yra labai svarbus. Jei ši akimirka yra aiški, tai aiški ir 
praeitis, ir ateitis. Tačiau visi pametame šią akimirką ir galvojame apie ateitį: 
„Gal rytoj aš tą ir aną...“, ir jau ši akimirka išsprūdusi. Be to vis tikriname 
praeitį: vakar aš tą ir aną, kaip ten tada buvo, ir jau ši akimirka dingusi. Bet 
aiški kiekviena akimirka reiškia, kad jau šią akimirką jūs turite begalinį laiką 
ir begalinę erdvę.  Aiškus šis mirksnis, vadinasi, aiški ateitis. Aiškus šis 
mirksnis, vadinasi, aiški praeitis. Šitaip viskas – praeitis, dabartis, ateitis – 
pasidaro aišku kaip tik šią akimirką. Akimirkos protas nepaprastai svarbus.  

Kiekvienas tiesiog kiekvieną akimirką, vieną po kitos, suvokia šią akimirką. 
Labai svarbu. Kaip suvokiate šią savo akimirką? Tai vadinama saviugdos 
pratybomis. Jeigu jūsų saviugda silpna, vadinasi, jūs prarandate šią akimirką, 
nes „vairuotojas nuo užpakalinės sėdynės“ valdo jus. „Suk čia, suk čia, suk čia, 
suk čia, suk čia, suk čia.“ Taigi jūs jau netekote šios akimirkos.  

Bet jūs turite pats vairuoti savo išsinuomotą automobilį. Kiekvieną akimirką: 
raudona šviesa, stabdote; žalia, važiuojate. Gerai? Jeigu vien tik galvojate, 
galvojate, galvojate, tai prarandate šią akimirką. Tai ir reiškia, kad jus valdo 
„vairuotojas sėdintis ant galinės sėdynės“. Bet jeigu jūsų centras-ši-akimirka 
yra aiškiai suvokiama, tada kai nuo užpakalinės sėdynės pasigirs: „suk čia“, 
atšausite: „Užsičiaupk, čia mano automobilis!“ Kuo laisviausiai! (Juokas 
auditorijoje.)  

Taigi labai svarbu – pratybos. Kasdien, kokios bebūtų pratybos, saviugda. 
Tiesiog imate ir atliekate!  

Klausimas: Dzadzeno pratybos?  

Dzeno meistras Seung Sahnas: Taip. Jei nepatinka dzadzenas, tiks ir 
„Coca cola“. Kasdien: „Coca cola, Coca Cola, Coca Cola.“ Tada „Coca Cola“ bus 
jums veiksmingas metodas. Visai nesvarbu kas. „Coca Cola“ geriau nei prie 
pagalio pridžiūvęs šūdas. Kažkas paklausė dzeno meistro Un Muno: „Kas yra 
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Buda?“ Jis atsakė: „Prie pagalio pridžiūvęs šūdas.“ O Coca Cola geriau nei prie 
pagalio pridžiūvęs šūdas. Argi ne?  

Visąlaik būkite vienmintės būsenos, viename taške, tik darykite, ką darote. 
Nusilenkinėkite, giedokite, Kvan Seum Bosal; kasdieną pratybos, pratybos, 
pratybos. Tada jūsų centras darysis tvirtesnis, tvirtesnis, tvirtesnis. Galiausiai 
jūs valdysite savo jausmus, savo sąlygas ir savo padėtį bei aplinkybes. Tada 
matysite aiškiai, girdėsite aiškiai, viskas bus aišku. Dangus žydras, medis 
žaliuoja, siena balta, šuo loja, cukrus saldus – visa, tik štai tai, yra tiesa. Tai 
taps jūsų. Ir nebeliks jokių keblumų.  

Tačiau visi yra kažko įsitvėrę, kažkuo susisaistę. Štai todėl randasi keblumai ir 
bėdos. Neišsigalvokite jokio „savo proto“. Jeigu turite kokį nors protą, meskite 
jį į šiukšlyną. Turite protą – bėda; jokio proto – jokios bėdos. Suprantate? 
Kiekvieną akimirką vien tik darykite, ką darote.  

Todėl turiu vilties, kad visiems grįžus namo bus tik „nežinau“. Kas esu? 
„Nežinau.“ Jeigu jums nepatinka „nežinau“, visai gerai tiks „Kvan Seum Bosal“. 
Jeigu nepatinka „Kvan Seum Bosal“, visai gerai ir „Coca Cola“. Kas esu? – 
„Coca Cola.“ Gerai? Tada Coca Cola ir jūs niekada nebūsite atskirai. Tik 
bandykite, bandykite, bandykite, o tada centras darysis tvirtesnis, tvirtesnis, 
tvirtesnis. O kai centras tvirtas, viskas pasidaro jūsų. Ne vien Coca Cola, bet ir 
Seven-Up pasidaro jūsų, ir vynas pasidaro jūsų, ir konjakas, viskas pasidaro 
jūsų. Visas pasaulis pasidaro jūsų. Tada nebelieka jokių keblumų. Tada jau jūs 
esate čia tikrasis meistras – visuotinis meistras. Jo vardas – Meistras Nežinau.  

Taigi turiu vilties, kad tik eisite tiesiai, „nežinau“, bandysite, bandysite, 
bandysite, neužilgo atbusite ir išgelbėsite visas būtybes iš kančių. Ačiū. 

 

   – vertė  jv 

 
 
Copyright © 2009 Zenová škola Kwan Um 

 

 

Tai yra visur, be išimties 

DZENO MEISTRAS SEUNG SANAS 

Iš dharmos kalbos pasakytos 1985 m. gruodžio 19 d. Kembridžo dzeno centre.  

Jei jūsų centras pasidarys tvirtas, tai galėsite neklysdami matyti, neklysdami 
girdėti, neklysdami užuosti, neklysdami mąstysite, neklysdami veiksite. Jei 
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jūsų centras atsipalaidavęs, tada viskas klaidinga. Todėl turiu vilties, kad visi 
laisvai kvėpuos mintyse tardami: „aiškus protas, aiškus protas, aiškus protas“. 
Jusdami, kad jūsų protas yra čia (rodo į apatinę pilvo dalį). Kvėpuokite, 
„aiškus protas, aiškus protas“ arba „Kvan-seum-bosal, Kvan-seum-bosal“. 
Įkvepiant pilvas išsipučia, iškvepiant susitraukia.  

Kuo ilgiau tęsis tokios pratybos, tuo centras darysis tvirtesnis, tvirtesnis, 
tvirtesnis. Tada pajėgsite valdyti savo kvėpavimą, savo būseną, savo 
aplinkybes. Tada galėsite visu šimtu procentų patikėti savo tikrąja savastimi. 
Tada – matymas aiškus, girdėjimas aiškus, uodimas aiškus, mąstymas aiškus, 
veiksmai aiškūs. Dangus žydras, siena balta, medis žaliuoja, šuo loja „au, au“, 
viskas tik-štai-tai yra tiesa. Tai pasidaro jūsų. Visas pasaulis pasidaro jūsų.  

Siena balta. Kiek tikrai tikite, kad siena yra balta? Dangus žydras. Kiek tikrai 
tikite, kad dangus yra žydras? Vien toks supratimas – „dangus žydras“ – jums 
niekuo nenaudingas. Kiek tikrai tuo tikite? Dešimt procentų? Dvidešimt 
procentų? Devyniasdešimt devynis procentus? Net tikint devyniasdešimt 
devynis procentus dar vis kyla keblumų. Tikėkite šimtu procentų.  

Galite patikėti savo tikrąja savastimi visu šimtu procentų. Tada patikėsite 
šimtu procentų ir dangaus žydryne. Įmanoma!   

Tai reiškia, kad jūsų protas yra tobulai išbaigtas. Saulė, mėnulis, žvaigždės – 
visa yra tobula. Viskas be išimties yra tobula. Yra jūsų proto esmė, ir yra 
saulės, mėnulio, žvaigždžių, visa ko esmė, tokia pati, kaip jūsų esmė. Taigi tai 
– esmė – yra visur, be išimties. „Viskas be išimties yra tobula; tai yra visur, be 
išimties.“ Tada esmė, pavadinimas ir pavidalas susivienija. Taigi esmė jau 
reiškiasi visur. Dangus žydras, medis žaliuoja, siena balta – visa pasidaro jūsų 
savastis.  

Tai pasiekę, galite padaryti bet ką. Todėl tikiu, kad visi stengsitės, tik 
„nežinau“, bandysite, bandysite, bandysite, tada jūsų centras tvirtės, tvirtės, 
tvirtės, tvirtės. Tada galėsite patikėti savo tikrąja savastimi visu šimtu 
procentų. Tada visa pasidaro aišku. Todėl turiu vilties, kad visi eisite tiesiai, 
bandysite, bandysite, bandysite, netrukus atbusite ir išgelbėsite visas būtybes 
iš kančių.  Ačiū. 

 

   – vertė  jv 

 
 
 
Copyright © 2009 Kvan Um dzeno mokykla 
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Apnuodyta strėlė 

DZENO MEISTRAS SEUNG SANAS 

Iš dharmos kalbos, 1989 metais pasakytos Pietų Afrikos Respublikoje  

Daugelis žmonių šiame pasaulyje tik nori, kad jiems viskas būtų paaiškinta, 
paaiškinta, paaiškinta, paaiškinta. Nueikite pažiūrėkite į universiteto 
biblioteką: daug daug knygų – ir visa tai vien mąstymas! Kartą sakiau 
dharmos kalbą Harvardo universitete. Jame išleidžiama daugybė knygų. 
Daugybė žmonių skaito tas knygas ir kuria pasaulio sudėtingumą. Kodėl reikia 
kurti sudėtingą pasaulį? Visa Amerika turi tik vieną galvą – Harvardo 
universiteto sąmonę. Tad būtinai reikėtų sudeginti visas knygas – nebeliktų 
jokių sunkumų! Cha cha cha cha! (Visi juokiasi.)  

Per daug suprantate! Per daug suprantate, o tada kyla sunkumai ir problemos, 
sutinkate?  

Daugelis indėnų šaudo užnuodytomis strėlėmis. Šiuuukš! Jei kas nors čia 
ateitų su įsmigusia strėle, ją reikėtų ištraukti. Tačiau jei jis ims šnekėti: 
„Netraukite tos strėlės! Iš kur ji čia atsirado? Kas ją į mane paleido? Kodėl jis į 
mane šovė?“ – daugybė visa ko, mintis po minties, ir dar mintis, ir dar mintis 
– galiausiai tas žmogus mirs.  

Visai nereikia čia nieko klausinėti. Trauk lauk strėlę ir išvalyk aplinkui nuodus. 
Bet daugelis nė nesiruošia traukti strėlės: „Iš kur čia ta strėlė? Kodėl buvo 
šauta? Kas šovė? Kada šovė?“ – klausinėjimas ir klausinėjimas, tikrinimas ir 
tikrinimas. Taigi tas žmogus tikrai mirs.  

Tokie jau tie žmonės: „Kodėl šitas čia kenčia? Iš kur atsiranda kančia? Kodėl 
šis pasaulis yra painus?“ Tik tikslinama, tikslinama ir tikslinama. Jokio „Kas 
esu? Nežinau!“, po kurio pasitrauktų tas viską tikrinantis protas. Nusiteikimas 
tik-nežinau jau savaime ištraukia strėlę. Pirmiausia ištrauk strėlę, tada nieko 
nebereikės tikrinti ir tikslinti. Ar ne? Jei tik suksiu galvą dėl tos strėlės, tik 
tikrinsiu ir tikrinsiu, tai tiesiog mirsiu – kiekvienas mirtų.  

Pasaulyje yra penki milijardai žmonių, kurie be atvangos tikrina, tikrina, 
tikrina ir miršta. Niekam nerūpi „Kas esu?“ Tik keletas žmonių tuo užsiima: 
vadinasi jūs esate ypatingi. „Kas esu? Kas esu?“ Nieko netikrink, tik „Kas esu?“, 
tada nuodai pasišalina, strėlė pasirodo jau ištraukta ir tada viskas tvarkoj. 
Būkite vien nežinančio proto, tada viskas bus tvarkoje. Bet tik prarasite 
„nežinau“ nusiteikimą ir jūs jau apsinuodiję. Taigi nieko netikrinkite, vien tik 
nežinau, kiekvieną akimirką, vieną po kitos, tik tai, tik tai, tik tai. Tada nekils 
jokių sunkumų ir viskas bus tvarkoj. 

   – vertė  jv 
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Dėl ko ir kam? 

DZENO MEISTRĖ SOENG HYANG 
 

Dharmos kalba, pasakyta 30-ųjų Mokyklos metinių proga, 2002 m. 
balandžio 6 d. Providenso dzeno centre. 

( Iškelia dzeno lazdą virš galvos.)  

Ši lazda…  

( Stukteli lazdos galu į stalą.)  

… šis garsas… ir jūsų protas.  

Jie yra tapatūs, ar skirtingi?  

Toks buvo vienas pirmųjų konganų, kurį prisimenu išgirdusi iš dzeno meistro 
Seung Sano. Vienas iš tikrai išskirtinių dalykų, kuriuos radau Doilo aveniu, 
buvo užsidegimas ir atvirumas, iš mokytojo perimtas troškimas mokyti, kurie 
traukė kaip magnetas… ateik, ateik, ateik. Bet kartu man kilo ir abejonės, nes 
ši tradicija buvo ne japoniška, o visa, ką buvau skaičiusi ir kas tikrai traukė 
buvo japoniška: labai paprastas altorius, pilka spalva ir keletas juodų bei 
auksinių štrichų, tačiau štai (rodo į altorių už savęs) ką gavome.  

Viena svarbiausių mūsų mokymo tiesų yra ta, kad pavidalas yra tuštuma, o 
tuštuma – pavidalas. Nuo pat pradžių dzeno meistras Seung Sanas mokė šitų 
labai parastų dalykų: pavidalas yra tuštuma, tuštuma yra pavidalas; paskui, 
nei tuštumos, nei pavidalo; o vėliau, pavidalas yra pavidalas, tuštuma yra 
tuštuma. Na, visi gali klausytis tų žodžių ir bandyti juos suprasti, bet vis dėlto 
viskas susiveda į praktinius užsiėmimus ir šių dalykų pajutimą.  

Labai parastas konganas (ši lazda, šis garsas ir tavo protas – jie yra tapatūs ar 
skiriasi?), tačiau kai kurie žmonės jo visiškai nesupranta. Gali taip nutikti, kad 
šios kalbos pabaigoje aš netgi pasakysiu atsakymą į šį konganą, bet pusė 
žmonių nė neįtars, kad čia atsakymas, nes jie nesupranta. Tokios yra dzeno 
pratybos. Kai kurie žmonės supras, kad čia atsakymas ir pagalvos: “Aš 
supratau šį konganą.” Tik tiek, labai paprasta ir labai nuostabu. Vis dėlto 
daugelis iš mūsų, nors suprantame šį konganą, tačiau nesame iš tiesų sau 
atskleidę jo esmės. Nuolat sakome, kad “supratimas jums nepadės”. Viso šito 
išmokau iš dzeno meistro Seung Sano. Per penkias savaites šiek tiek pramokęs 
angliškai, jis nepaprastai entuziastingai ėmė mokytis, kaip pasakyti visa tai.  

Maiklas Konstanas pastebėjo, kad pamaitinus koledžo studentus, jie sukiosis 
aplinkui. Aš nestudijavau koledže, buvau slaugytoja, bet aš taip pat sukiojausi 
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aplinkui. O maistas iš tiesų buvo puikus. Dzeno meistras Seung Sanas 
mėgdavo mums išvirti naminių lakštinių. Jis iškočiodavo tešlą, imdavo peilį ir 
rėždavo tuos didelius plokščius lakštinius, paskui sumesdavo juos į miso 
sriubą ir pridėdavo samčius sviesto, kimči, žemės riešutų pastos, tofu ir bulvių. 
Atrodė jovalas kaip reikiant... tačiau buvo skanu. O aš pamenu, kaip vieną 
kartą stebėjau jį gaminantį valgį ir mačiau, kaip jis pjaustė svogūnus; jų 
lukšteliai krito ant grindų, o jis tiesiog koja spyrė juos po virykle. Buvau 
prisiskaičiusi visų tų knygų apie japonišką stilių ir japonų virtuvę ir galvojau: 
„Viešpatie, jis spiria lukštus po virykle ir kaip man visa tai vertinti? Kas čia per 
dzenas, ką?“ O sriuba buvo – skanumėlis. Tada pradėjau svarstyti štai ką: dėl 
ko ir kam? Ką darai, kai verdi puodą sriubos? Ar jis sotins tave? Kam tau tas 
pasisotinimas? Vėliau reiks pakviesti meistrą-ūkvedį, kad iššluotų svogūnus. 
O aš kaip tik buvau meistras-ūkvedys.  

Jau minėjau, kad mokiniai ateidavo ir išeidavo. Kai tik mane paprašė pasakyti 
šią kalbą, pagalvojau, na jau ne, tik nesakykite, kad esu vienintelė, kad esu 
vyriausia, kad man jau trisdešimt. Jergutėliau, kur išsilakstė visi tie žmonės, 
man jų trūksta. Dalis žmonių pasitraukė, bet jei būtume darę šitaip, jei 
būtume darę anaip, jeigu dzeno meistras Seung Sanas būtų daręs šitaip arba 
dar taip, tai daugelis tikriausiai būtų pasilikę, daugelis dabar būtų kartu su 
mumis. Kaip tik šitą dalyką vadiname tikrinimu, kontroliavimu. Tai 
kontroliuojantis protas. O svarbiausias dalykas yra buvimas čia, būti čia. 
Tiesiog (sparagteli pirštais) būti čia, būti budriems ir būti gyviems kaip tik 
dabar.  

Apie mano mokytoją yra daugybė pasakojimų. Kartą vežiau jį automobiliu iš 
Kembridžo. Buvo apie 10 valandų vakaro ir abu buvome pavargę. Tada buvo 
vasara, tad šviesose skrajojo daugybė vabzdžių. Vienas trenkėsi mums į 
priekinį stiklą. Lėkėme gal 105 km/val greičiu. Vabzdys trenkėsi į stiklą ir jo 
sparneliai vis judėjo. Jis trenkėsi 105 km/val greičiu, o tai juk tik mažas 
vabzdys, tad mano loginis protas ėmė mąstyti... jis nebegyvas. Tačiau jis vis 
dar juda, tarsi būtų gyvas. Dzeno meistras Seung Sanas žiūrėjo į visa tai iš 
keleivio pusės ir staiga riktelėjo: „Stok!“. Aš užguliau stabdžius. Jis išlipo ir 
užsikniaubęs ant kapoto ėmė tyrinėti vabzdį. Pro šalį lėkė automobiliai. 
Logiškai mąstant, vabalas be abejo buvo negyvas, tačiau, tikrai, jis atrodė dar 
gyvas. Ta mažytė galimybė, jog jis gali kentėti, jog jį dar galima nukelti ant 
žolės, buvo apėmusi mokytojo sąmonę. Jokia mano girdėta dharmos kalba 
nebuvo tokia aiški, kaip tas nutikimas. Vien tik tai, grynai tas gyvenimas „ar 
galėčiau tau padėti?“ Ar galėčiau nuveikti dar ką nors, net jei tai atrodo 
visiškai neįmanoma? Gal čia kas nors yra, o gal ten?  

Šiuo metu jis labai serga. O aš esu nepagydomų ligonių slaugos ligoninės 
slaugytoja. Išgirdau, kad jis ligoninėje, kad jam uždėta deguonies kaukė, 
daroma dializė, kad jis prijungtas prie visos eilės mašinų ir aparatų, kurie 
palaiko organų veikimą, ir kažkuri mano dalis pasidavė, kam laikytis įsitvėrus 
viso to, kuriam galui, jei širdis jau sustojo, kam ją vėl priversti plakti? Čia 
buvau tiktai aš. Aš neturėjau jo kūno. Aš nesu ten, nesu su juo, o žmonės nori, 
kad jis gyventų, o jis nori dar pagyventi dėl žmonių. Jis mėgsta vaistus. Visi, 
kas jį pažįsta... tabletės, buteliukai... savo kambaryje ir visur aplinkui jis visada 
turėdavo aibę vaistų ir daug, daug gydytojų. Tad žinoma, jis tai ir daro. 
Naudojasi savo gydytojais, geria savo vaistus, naudojasi visomis tomis 
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moderniomis mašinomis ir visa tai atlieka saviškai. Tarsi tas vabzdys ant 
priekinio stiklo, gal jis vis dar čia, gal dar rusena gyvybė, gal dar galima 
pratempti dvejus, trejus metelius, gal dar pavyks pamatyti Korėjos 
susivienijimą, gal pamatys kaip korėjietiška Niujorko sangha keliasi į 
Manheteną. Iš kur mums žinoti? Taigi čia tas protas „nesitrauksiu, 
nesitrauksiu, nesitrauksiu“. Ir visai nebus nei teisinga, nei klaidinga, ar tiesiog 
viską mesi, palaipsniui pasitrauksi ir mirsi tykiai sėdėdamas kalnų šventykloje, 
ar gulsies į ligoninę – ne čia esmė. Vėl tas pats klausimas – dėl ko, kam gyvenu 
ir kas aš esu?  

Dar papasakosiu kelis pasakojimus iš „Pelenų barstymo ant Budos“. Tai labai 
labai puiki knyga. Aš du kartus buvau pasitraukusi ilgiems atsiskyrimams ir 
imdavau šią knygą. Joje 100 skirsnelių, tad kiekvieną dieną skaitydavau po 
vieną. Vienas jų apie brangią dharmą. Vadinasi „Mano dharma pernelyg 
brangi“. Labai puikus trumpas pasakojimas, kuris man primena, kaip mes 
atsidūrėme čia.  

Mokinys sutinka mokytoją ir prašo: „Pamokyk mane. Suteik man savo 
dharmą“. O mokytojas atsako: „Och, mano dharma tau tikrai per brangi. Ką 
turi mainais?“ Tada mokinys išsitraukia gal kokius 75 centus, kuriuos turi 
kišenėje, ir taria: „Čia viskas ką turiu. Visi mano pinigai. Ir visus atiduodu 
tau.“ Bet mokytojas atsako: „Net jei turėtum du milijardus dolerių, būtų per 
maža.“  

Taigi mokinys grįžta, sėdasi medituoti ir stebisi, kodėl taip yra? Kas čia gali 
būti taip brangu? Ach taip! Jis vėl dumia pas mokytoją: „Atiduosiu tau savo 
gyvenimą. Dirbsiu šventykloje už dyką visą likusį gyvenimą. Pildysiu visus 
tavo pageidavimus.“ Tačiau mokytojas atsisako: „Dešimt milijonų tokių 
gyvenimų, kaip tavo, būtų per maža. Mano dharma daug brangesnė.“ Mokinys 
vėl grįžta, sėdasi ir galvoja apie visa tai, svarsto... ei, taigi štai! „Atiduosiu tau 
savo protą“, sako nuėjęs pas mokytoją. Bet jis atsako: „Tavo protas tėra 
šlamšto krūva, man jo nereikia. Mano dharma yra daug brangesnė už 
jį.“ Mokinys vėl grįžta nieko nepešęs ir sėdasi... kas gi tai yra? Dabar jau iš 
tiesų gerokai pasėdi ir staiga jį užlieja (suploja delnais) KAAC! Atsiveria 
tuštumas, nežinau, toksai protas. Vien tik tai. Iš tiesų aišku, iš tiesų gerai. Bet 
mokytojas sako: „Na ką tu, mano dharma daug brangesnė nei visa tai, gal tu 
šaipaisi?“  

Mokinys, žinoma, iš tiesų suglumęs ir iš tiesų nusiminęs. Kas dar gali būti 
geriau nei tuštuma? Kas dar gali būti geriau nei tas visa apimantis ramybės 
mirksnis, kuriame nėra jokios minties, jokios idėjos, nėra net jokio nieko? Štai 
tada po šešių mėnesių, o gal po šešerių metų mokinys patiria tą antrą 
atsivėrimą, apie kurį kartais kalbame, ir nudumia pas mokytoją: „Dabar jau 
turiu ją.“ O mokytojas klausia: „Ką?“ Mokinys atsako: „Dangus žydras, žolė 
žalia.“ O mokytojas atrėžia: „Dieve tu mano! Kažkas klaikaus! Kas tu per 
mokinys? Bet kas tokią užduotį įveiktų.“ Mokytojas atsistoja ir žengia lauk. 
Mokinys žiauriai nusimena, iš tiesų supyksta ir atrėžia: „Žinai ką, imk tą savo 
dharmą ir susikišk ją į užpakalį!“ Mokytojas vis dar ėjo tolyn, bet staiga 
atsigręžė ir riktelėjo: „Tu!“ Mokinys pasisuko link jo ir mokytojas tarstelėjo: 
„Nepamesk mano dharmos.“ Taigi nutiko tik vienas nuoširdus dalykas: 
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„Susikišk ją į užpakalį!“ Mokinys tikrai jį išgyveno. Jis ėjo jam tiesiai iš vidaus, 
kaip tikras pasitikėjimas, kaip tikėjimas savimi.  

Kai apmąstymais grįžtu atgal prie dzeno meistro Seung Sano, tai kaip tik šis 
dalykas buvo visiškai išbaigtas jo raginimas: kad tikėčiau savimi ir kad 
kiekvienas mūsų tikėtų savimi. Kas jūs esate? Kas aš esu? Kas tai yra? Viso 
šito jis mokė mus. Kartais girdžiu, kaip žmonės vis klausia ir klausia: „Ką 
darysime, kai dzeno meistras Seung Sanas mirs? Ką beveiksime?“ Ogi tai, kas 
nemiršta... mes turime tiesiog užsiimti pasitikėjimu savimi, žinojimu, kas 
esame ir ką turime daryti. Jis man sakydavo: „Turėtum ruoštis tapti 
vienuole.“ Aš atsakydavau: „Kad man visiškai patinka būti slaugytoja.“ „Na 
slaugytojų yra tiek ir tiek. Slaugytojų yra kaip grybų. O kiek moterų iš tiesų 
atveria dharmą ir tampa didžiomis mokytojomis?“ Aš vis svarsčiau, svarsčiau, 
svarsčiau. Tačiau vis likdavau slaugytoja. Jis man liepė ne kažką daryti, o, kas 
dar geriau – pradėti tikėti savimi. Šitai kyla iš čia (rodo į savo centrą, 
dantjeną). Kas jūs esate? Kas tai yra?  

Kartą skaičiau, kad gero mokytojo ženklas yra didesnis, nei paties mokytojo, 
mokinių proto aiškumas. Vos patikite savimi, daugiau nebeklausote savo 
mokytojo, tik sakote: „kas aš esu?“ ir atitinkamai elgiatės. Tačiau nesiliaukite 
klausyti mokytojo, viskas yra kitaip. Tiesiog kiekvieną akimirką būkite kupini 
dėmesio: kas aš esu? Štai kaip viskas yra. Man labai smagu visus jus čia matyti 
ir labai smagu daugiau nebetikrinti, o tiesiog pajėgti pripažinti, kad kiekvienas 
mūsų ateina, išeina ir bando pasiekti.  

Kitas pasakojimas iš „Pelenų barstymo ant Budos“, kurį norėčiau jums 
priminti, yra apie vienuolį keltininką. Buvo du labai seno, kone mirštančio, 
dzeno meistro mokiniai ir jis jiems suteikė perdavą. Vienas mokinys buvo 
aukštas ir tvirtai sudėtas, gerai išmanė mokymą, pratybų technikas ir puikiai 
valdė dharmą. Mokytojui mirus jis perėmė šventyklą. Mokė šimtus vienuolių, 
buvo tiesiog puikus, nuostabus žmogus. Kitas vienuolis buvo smulkesnio 
sudėjimo, tykesnis ir labiau mėgo vienatvę, tad daugelis žmonių jo nė 
nepastebėdavo. Kartais pasakydavo kažką, ką žmonės įsimindavo, bet šiaip 
buvo labai tykus.  

Taigi jisai nutarė išvykti ir įsitaisė kitoje provincijoje keltininku, keliančiu 
žmones per upę. Jis užsiaugino plaukus ir nebelaikė savęs vienuoliu, 
nebedėvėjo vienuolio drabužių. Nevedė ir vis dar buvo kaip vienuolis, bet jokių 
išorinių vienuolystės žymių. Išvykdamas iš šventyklos jis pasakė savo dharmos 
broliui: „Labai skiriuosi nuo tavęs, bet bus tokia diena, kai turėsi mokinį, kurį 
galėsi atsiųsti man ir aš atliksiu savo įsipareigojimą mokytojui.“  

Bėgo metai. Šventykloje likęs vienuolis tapo didžiu dzeno meistru ir vieną 
dieną atrado mokinį, tinkantį tam keltininkui vienuoliui, plaukiojančiam 
pirmyn ir atgal nuo vieno kranto į kitą. Mokinys buvo nepaprastai prisirišęs 
prie žodžių, tačiau tikrai tyras ir puikus žmogus. Tad jis išėjo, susitiko su 
keltininku, ir juodu lėtai plaukiodavo skersai upės. Po truputėlį kalbėdavosi 
apie dharmą, tačiau vien žodžiais. Nieko blogo, bet, deja, dažnai dharmos 
susirėmimai būna tik žodžių papliūpa; tuščias skalambinimas.  
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Pagaliau vienuolis pagriebė irklą ir blokštelėjęs juo išvertė mokinį į upę, 
sakydamas: „Žinai, net puikiausia pasaulyje išsakyta mintis yra tik kaip saitas, 
saistantis pririštą asilą, kuris vis eina ir eina ratu, bet nieko negali 
prieiti.“ Mokinys bandė įsiropšti atgal į valtį, tačiau vienuolis vėl bloškė jį į 
vandenį. Antrą kartą nustumto mokinio protas atsivėrė ir jis suprato. Jis 
atsisiejo nuo žodžių. Tad dabar jie kurį laiką tiesiog kartu sėdėjo valtyje 
jausdami tiktai bendrumą. Paskui vienuolis parplukdė mokinį į krantą, vėl 
nusiyrė į upės vidurį, o tada apsivertė su visa valtimi ir daugiau niekas niekada 
jo nebematė. Kas čia per mokytojas, ką reiškia tas pradingimas? Čia nėra jokio 
atsiradimo ar išnykimo, čia yra tik: ar gali išgirsti, ar gali atbusti, žengti 
kitapus žodžių ir (suploja delnais) pajusti blokštelėjimą ir atlikti tai, kas tau 
priklauso.  

Noriu labai padėkoti dzeno meistrui Seung Sanui. Žinau, kad jis norėtų būti 
čia su mumis ir jis yra čia. Noriu padėkoti už visus jo nuveiktus darbus, už tai, 
kad jis niekada nenuleido rankų, lygiai kaip nepasiduoda dabar, griebdamasis 
paties paskutinio siūlo. Ir tikiu, kad kiekvienas atrasime savo kelią, ar tai būtų 
lėkimas prilipus prie automobilio stiklo, ar bet kas, ką turėtume daryti; tik 
darykime tai visa širdimi ir ne sau, bet visiems žmonėms. Labai jums ačiū.  

( Iškelia dzeno lazdą virš galvos.)  

Ši lazda…  

( Stukteli lazdos galu į stalą.)  

… šis garsas… ir jūsų protas. Jie yra tapatūs ar skirtingi?  

( Iškelia dzeno lazdą virš galvos ir stukteli lazdos galu į stalą.)  

Ačiū.  

 

   – vertė  jv 
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Būk žinovas... arba būk buda 

DZENO MEISTRAS WU BONGAS 
 
 
Klausimas: Kartais jaučiuosi apimtas pilnatvės ir viskas man būna aišku, bet 
po kurio laiko šis pojūtis praeina ir vėl nieko nebesuprantu. Ar galite pasakyti, 
kaip čia yra?  

Dzeno meistras Wu Bongas: Pilnatvė nepriklauso nuo tavo pojūčių. 
Kiekvienas yra pilnatviškas, tobulas, jūs visi esate budos. Tik ar visa ta 
pilnatvė padeda gyventi? Tu viską turi! Aš neturiu nieko kito, ko neturi tu. Ir 
Buda neturi nieko kito, ko neturi tu. Bet ar tai sužinojus palengvėjo gyvenimas? 
Nepalengvėjo? Vadinasi, joks supratimas, net nuostabiausios tiesos 
supratimas, nieko negali tau padėti. Jau esi tobulas, pilnatviškas, bet kol 
aiškiai neįsisąmoninsi šios tiesos, kol ji nepasidarys tau nepaprastai artima, 
kol jos nesuvirškinsi ir neįsisavinsi, ji tau nepadės.  

Retkarčiais ji gali tikrai maloniai jaudinti: "Ak, aš jau esu tobulas. Aš esu 
buda..." Tačiau jausmas praeina ir visai pamiršti savo tobulą pilnatvę. Viena, 
kai ją supranti, ir visai kas kita, kai ją įsisavini. Todėl neišvengiamai reikia 
užsiimti pratybomis.  

K: Kaip čia gali būti, kad būdamas buda, juo nesu?   

DzMWB: Sakyk, o kas yra buda?  

K: Neturiu supratimo.  

DzMWB: Teisingai. Tai ir yra buda.  

K: Na, o kiti žmonės, kurie nežino, kad jie nežino?  

DzMWB: Tie žmonės yra žinovai. Taigi tenka pasirinkti: ar būti žinovu, ar 
nieko nežinoti ir būti buda. Ir vėl viskas veda prie lavinimosi. Visai nesvarbu, 
kas tau sakoma ir kaip puikiai viskas išaiškinama; vis tiek galutinį sprendimą 
priimi tik tu. Budos mokyme nuostabu tai, kad jis ragino nesutikti su tiesa 
vien dėl to, kad ją pasakė išminčius ar žinovas. Nesutikti su kažkuo vien todėl, 
kad taip tvirtina šventos knygos ar paprotys. Privalai tiesą atskleisti sau 
pats/pati. Kiekvienas yra pajėgus tai padaryti. Atėjai išklausyti dharmos 
kalbos, tačiau visai nesvarbu, ar puikiai viskas bus išaiškinta, ar patrauklūs 
bus joje pasakyti žodžiai. Jie nepajėgūs pakeisti tavo gyvenimo. Tarp 
supratimo, kas pasakyta, ir tikro gebėjimo atlikti tai, žiojėja neaprėpiama 
praraja. Kaip tik todėl labai svarbu turėti iškilusį didįjį klausimą. Budizme 
kalbama apie bodhičitą. Bodhičita – tai polinkis bodhiui, polinkis atbusti, 
arba nušvisti. Kiekvienas turi šią savybę. Tas klausimas yra tavoji bodhičita. 
Jis yra ta jėga, kuri atvijo tave čionai. Kai kurie budizmo mokslininkai 
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bodhičitą vadina atbudimo, arba nušvitimo, sėkla, vadinasi, tavoji sėkla jau 
sudygusi. Dabar reikia puoselėti daigą; šį puoselėjimą vadiname lavinimusi, 
pratybomis. Jei rūpinsiesi savuoju klausimu, jis galės augti, didėti ir vystytis. 
Galiausiai vieną dieną išsiskleis jo žiedas. Tada pratarsi (suduodamas delnais 
per kelius): AHA! Šis "AHA" bus ne Budos, ne dzeno meistro Seung Sano, ne 
dzeno meistro Wu Bongo – jis bus grynai tavo. Kiekvienas privalo jį atrasti, 
nes jūsų reikia šiam pasauliui.  

 

   – vertė  jv 

 

Palikite savo protą ramybėje 

DZENO MEISTRAS WU BONGAS 
 

Ištrauka iš dharmos kalbos pasakytos 1991 m. rugsėjį.  

K: Mano draugui amnezija. Ar galėtumėte paaiškinti kas tai yra budistiniu 
požiūriu?  

DzMWB: Budistinėje psichologijoje kalbame apie aštuonias sąmonės 
atmainas. Pirmos penkios yra juslinės: regos, uoslės, klausos, lytėjimo ir 
skonio sąmonės. Šešta yra protavimo sąmonė, valdanti mūsų kūną, o septinta 
yra „skiriančioji sąmonė“, leidžianti mums skirti balta nuo juoda, gera nuo 
bloga. Aštunta sąmonė yra atminties valdymas.  

Kartais nutinka, kad pastarosios trys sąmonės atsiskiria ir nebegali veikti 
darniai. Padarinys gali būti amnezija (visiškas ar dalinis atminties 
praradimas), o gal net asmenybės susidvejinimas. Kraštutiniais atvejais viena 
asmenybė nė nenutuokia, ką veikia kita. Tačiau dzeno pratybose jūs grįžtate į 
būseną „iki mąstymo“. Iki mąstymo nėra pirmos, antros, trečios ir visų kitų 
sąmonių. Visa yra iki bet kurios sąmonės. Jeigu išliktumėte tokios 
„ikisąmonės“, tai galima būtų išsigydyti amneziją ir net rimtesnius funkcinius 
sutrikimus. Galėtų atsikurti šeštos, septintos ir aštuntos sąmonių tarpusavio 
darna.  

Dzeno saviugdos metu sąmonė nenaudojama; ji lieka nejudinama. Kai 
susižeidžiate ranką, parišate ją ir leidžiate pasveikti. Kitaip ją tik dar labiau 
žeistumėte. Tas pats ir su protu: jeigu paliksite jį ramybėje, jis pasveiks. Palikti 
protą ramybėje – tai grįžti į būseną iki mąstymo. Toks yra dzeniško 
meditavimo tikslas.  

K: Man sunku apsispręsti. Ar dzeno saviugda gali kaip nors pagelbėti?  

DzMWB: Turiu atradęs slaptą būdą, kurio mokau jau keleri metai. Paimkite 
monetą (juokas tarp susirinkusiųjų) ir meskite ją į viršų. Tą akimirką, kai 
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pastversite ją bekrentančią, dažniausiai jau žinosite, kuria puse norite, kad ji 
atsiverstų. Nereikia net žiūrėti kaip ji iš tiesų atsivertė. Tik imkite ir 
pamėtėkite!  

Žiūrint iš šalies, daugelis sprendimų visai nėra tokie svarbūs. Bet kuris 
pasirinkimas paprastai būna neblogas. Daug svarbiau, kam darau tai, ką darau, 
– sau, ar kitiems? Jeigu jūsų kryptis yra aiški, tada aiškus ir jūsų pasirinkimas. 
Bet vis dėlto kartais sunku apsispręsti, kas būtų naudingiau, tada meskite 
monetą. Ir nuspręsite.  

K: Man kyla, regis, dvejopi troškimai: žemesnieji, tokie kaip „noriu šito 
pyragaičio“ arba „geidžiu tos moters su bikiniu“, ir aukštesnieji, tokie kaip „aš 
iš tikrųjų noriu taikos visame pasaulyje“ arba „noriu, kad mano šeima 
klestėtų“. Ar apie tokį skirtumą jūs kalbate?  

DzMWB: Ne visiškai. Mes kalbame kuo troškimai skiriasi nuo siekių. Kasryt 
visuose dzeno centruose kartojame: „Gyvos būtybės yra nenuskaičiuojamos, 
pasižadame išgelbėti jas visas“. Šis įžadas skirtas kitų labui. Tai yra siekis.  

Troškimas skiriamas sau.  Pavyzdžiui jūs pasakėte, „kad mano šeima klestėtų“. 
O kodėl vien „mano šeima“? Čia yra troškimo diktuojama mintis. Sakykime 
„tegul visos šeimos suklesti“. Ne vien žmonių šeimos. Tegu klesti medžių 
šeimos, kačių šeimos, šunų šeimos... Tada nelieka jokių aš, mano, man. Arba 
kas nors sako, kad jis nori atbusti. Čia vėl, tik trokštantis protas.  

Bet įsivaizduokime, kad kuris nors prataria: „nesuprantu savo tikrosios 
savasties, kas yra tas „aš“? Tokia mintis nušluoja geidžiantį protą. Jeigu 
naudositės troškimais ir geismais, tai jie augs. Jeigu ugdysite Didįjį klausimą, 
mąstymas nurims, o troškimai išblės.  

Mąstymas savaime nėra jokia bėda, tačiau jei leisite, kad jūsų troškimai ir 
mąstymas valdytų jūsų veiksmus ir poelgius, tada jau bus bėda. Sakykime 
jums kyla jausmas ar idėja ir jūs žinote, kad būtų neteisinga ja vadovautis 
veikloje. Jei užsiimate saviugda, vadinasi esate pramokę, kaip leisti pasitraukti 
tam, kas iškyla sąmonėje. Bet jei neužsiimate jokia saviugda, suvaldyti savo 
veiksmus bus daug sunkiau. Net žinodami, kad tai yra negerai, imsite ir vis 
vien taip padarysite. Arba ką nors turėtumėte padaryti, tačiau imsite ir 
nedarysite. O paskui stebėsitės: „Kodėl aš taip elgiuosi?“ Tačiau kai vėl ateis 
metas, pasielgsite taip pat. Kai dar studijavau universitete, pamenu, po 
kiekvieno egzamino prisiekinėjau sau, kad jau kitą kartą pradėsiu ruoštis laiku. 
Ir niekada to nevykdžiau, vadinasi, aš pakankamai smarkiai tingėjau mąstyti. 
Tada tikrai rimčiau neužsiiminėjau saviugda, tad mane valdė tas tingėjimo 
protas.  

K: Jūs vis sakote: „netikrink savęs, nekontroliuok kitų.“ Ką tai reiškia?  

DzMWB: Dzeno saviugdos metu labai dažnai kyla nemalonios mintys ir 
jausmai. Esame įpratę jų šalintis. Vienas iš būdų išsilaisvinti nuo jų, kai 
sėdime ant kilimėlio, yra savęs tikrinimas: „Ak, negerai sėdžiu. Reikia nieko 
negalvoti. Koks aš varganas dzeno mokinys.“ Mintijimas apie galvojimą 
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primena antros galvos užsidėjimą ant jau esančios. Kitas būdas pabėgti nuo 
nepasitenkinimo – stebėti ir vertinti kitus. Šiuo atveju daug įdomiau nei 
krapštinėtis su savo keblumais.  

K: Mačiau tokią knygą „Jei sutiksi savo kelyje Budą, nudėk jį.“ Ką tai galėtų 
reikšti?  

DzMWB: Dzeno prasmė – būti nepriklausomu. To mokė Buda. Tačiau 
daugelis žmonių prisiriša prie mokytojo, susieja save su idėja, įsikimba žodžių 
reikšmės. Galima sakyti jog tai savotiškas negalavimas. Girdėjau pasakojimą 
apie du draugus, ėjusius gatve. Vienas užkliuvo ir parkrito, o kitas pradėjo 
juoktis. Tada parkritęs sako: „Klausyk, argi gražu taip elgtis? Biblijoje 
pasakyta, kad net tavo priešui pakliuvus į bėdą nedera nei juoktis, nei 
džiaugtis.“ Kitas draugas atsakė: „Tikrai, skaičiau šiuos žodžius Biblijoje, bet 
ten nieko nesakoma apie parpuolusį draugą.“ Žinoma, čia tik pokštas, tačiau 
jis puikiai rodo, kaip mes įsikimbame žodžių reikšmės ir prarandame prasmę, 
kurią tie žodžiai atskleidžia.  

Nepriklausomi būsite tada, kai atrasite, kas yra tiesa. O ne kai rasite kieno 
nors taiklius žodžius šia tema, kad ir kokia garsenybė būtų juos pasakiusi. Jei 
jaučiate prie ko nors prieraišumą, vadinasi jus saisto to asmens idėjos, 
sprendimai, nuomonės. Todėl sakoma, kad savo kelyje sutikęs Budą turi jį 
nudėti. Puikūs žodžiai! Tačiau dar svarbiau, kad sutikęs kelyje savąjį aš, mane, 
man – nudėtum juos. Savo gyvenimą reikia laikyti savotiška laboratorija. Kai 
išgirstate kokią nors gerą tiesos išraišką (formulę) turite nepriimti jos kaip 
savaime suprantamos, automatiškai. Reikia ją išbandyti gyvenime. Jei ji tikrai 
taip veikia, jei išvis yra veiksminga, tada naudokite ją, galite pamokyti jos ir 
kitus. Jei ne, meskite ją šalin, nudėkite Budą, nes jūs čia esate svarbiausias. 
Tai reiškia, kad jūs pats turite tapti Buda. Tai reiškia, kad svarbiausias dalykas 
yra jūsų saviugda.  

K: Ką vadinate pratybomis, saviugda? Ar tai, ką jūs čia darote šioje patalpoje?  

DzMWB: Kiek ankstėliau šįryt klausiau Tavęs: „Kas esi?“ Netekai amo ir 
nieko neatsakei. Štai kas yra mūsų dzeno saviugdos pratybos. Formaliosios 
pratybos, kurias dukart per dieną atliekame šioje patalpoje yra tik lavinimosi 
būdas, nors, patikėkite, labai svarbus. Mes galime daug ir lengvai kalbėti apie 
tai, kaip būti nežinančio proto būsenos, tačiau toli gražu nėra taip parasta iš 
tiesų būti tokios būsenos. O vos dešimt ar penkiolika minučių trunkančios 
kasdienininės pratybos padeda perkelti saviugdą į visas kitas gyvenimo sferas.  

Kai ką nors veikiate kasdieniame gyvenime, darykite tai šimtaprocentinai. 
Tada būnate visiškai atbudę. Jeigu sapnuojate, atbuskite. Visai nesvarbu ką 
sapnuojate: gerą sapną, blogą sapną, praeitį, dabartį ar ateitį. Atbuskite! 
Būkite atbudę. Tapkite Buda.  

   – vertė  jv 
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Esminis dalykas – pratybos 

DZENO MEISTRAS WU BONGAS 
 

Neseniai vartinėjau vieno dvasinio mokytojo parašytą knygą. Susidarė įspūdis, 
kad pagrindinė joje išsakyta mintis ta, kad visi religiniai mokymai ir praktikos 
yra visiškai beprasmiai, kadangi visi jau turi „Tai“.  

Beveik to paties moko ir dzenas, išskyrus tai, kad vienas tik supratimas yra 
visiškai nenaudingas. Nepaprastai svarbu įgyvendinti šį supratimą. Todėl 
esminis dalykas yra saviugdos pratybos, užsiėmimas tuo, ką suprantame. 
Pačios pratybos irgi nėra kažkas ypatinga; pratybos – tai tik buvimas aiškaus 
proto ir pagalba kitiems.  

Nors pratybos turi daugybę visokių pusių, užsiėmimas kartu su sangha – 
bendroji veikla – yra pati galingiausia pratybų dalis. Ji verčia mus susiremti su 
savo ribotumu, o kartu padeda jį įveikti. Širdies sūtroje sakoma: „Bodhisatva 
remiasi pradžnia-paramita ir protas (mintys) neturi kliūčių; kai nėra kliūčių, 
nėra jokios baimės.“ (laisvas vertimas pagal kalbos tekstą; vert.)  

Žodžiai „nėra jokios baimės“ nusako tai, ką įgyjame, mūsų žmogiškąjį paveldą. 
Jei jis jums patinka, tada atsisakykite bet kokio mąstymo; meskite šalin visus 
mėgimus ir nemėgimus; meskite kuo toliau net patį iškiliausią supratimą.  

O tada – kokia užduotis yra iš tiesų iškilusi kaip tik šią akimirką? 

   – vertė  jv 
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Suprasdamas, darydamas 

DZENO MEISTRAS WU BONGAS 
 

Neseniai draugas sakydamas dharmos kalbą man priminė įdomią asmenybę, 
žinomą iš dzeno istorijos. Šis dzeno meistras buvo garsus ne vien dėl aiškaus ir 
paprasto mokymo, bet labiau dėl neįprasto gyvenimo būdo. Jis buvo žinomas 
kaip „Vienuolis iš paukščio lizdo“: gyveno medyje ir buvo visiškai 
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priklausomas nuo mokinių, kurie aukojo jam būtiniausius pragyvenimo 
dalykus, malonės. Kartą meistrą aplankė žinomas budizmo mokovas iš 
kaimyninės provincijos. Jis buvo aštuoniasdešimtmetis vienuolis, puikiai 
išmanantis visus svarbiausius budistinius raštus ir  jų komentarus, bet jam 
labai knietėjo sutikti ne tokį išsilavinusį žmogų, kuris būtų net žymesnis už jį. 
Vienuolis paprašė dzeno meistro jį pamokyti. „Vienuolis iš paukščio lizdo“ tarė: 
„Nedaryk nieko bloga, daryk tik gera“. Mokslinčius su panieka pareiškė, jog 
tokį paprastą mokymą suprastų net keturmetis. Į tai dzeno meistras atsakė, 
jog nors ir teisybė, kad šį mokymą supranta net keturmetis, tačiau net 
aštuoniasdešimtmetis negali jo atlikti.  

Dzeno mokymas yra labai paprastas ir aiškus. Vienas iš būdų kaip jį parodyti 
yra „Nedaryk bloga, daryk gera“. Deja, vien tokios taisyklės supratimas, 
tikėjimas ja ir siekimas ją įvykdyti nepadeda jos laikytis kasdienybėje. Būtina 
tam tikra saviugda. Tai gerai iliustruoja karas Persijos įlankoje. Prieš jam 
prasidedant tiek JAV, tiek Irako prezidentas per televiziją nepritarė karui ir 
palaikė taiką. Tą patį teigė ir kalbinami žmonės gatvėje, vylęsi, kad konflikto 
bus išvengta. Tačiau amerikiečiai ir irakiečiai konfliktą matė skirtingai. Kol 
laikysimės įsikibę savo nuomonių ir idėjų, nuolat susidursime su mūsų 
veiksmų ir įsitikinimų dvilypumu. Tik atsisakius „aš“, „mano“, „man“ gali 
atsirasti „nepriekaištinga idėja“ ir „nepriekaištinga nuomonė“. Tai 
„bodhisatvos idėja“, idėja skirta visoms būtybėms, ne tik savo šeimai, savo 
šaliai, ne vien tik žmonėms, bet ir gyvūnams, medžiams, vandeniui, orui, 
visam pasauliui. Atsisakius „aš“, „mano“, „man“ nelieka atskirumo, nebelieka 
jokios sienos tarp mūsų supratimo ir poelgių. „Aš“, „mano“, 
„man“ atsisakymas skatina saviugdą. Bet kur, kur nors kiek siekiama 
tobulumo, būtina  nuolat lavintis. Negana vien suprasti, jog ką tik apibūdinta 
nesavanaudiška būsena yra mūsų prigimtinė būsena, tai ką visi turime iš 
prigimties. Negana suprasti, jog kiekvienas jau yra nušvitusi būtybė, Buda. 
Reikia dar vieno labai svarbaus, paskutinio žingsnio. Turime šitą supratimą iš 
tiesų įsisavinti, turime atskleisti „tai“. Būtent dėl to labai svarbūs yra dzeno 
centrai, atsiskyrimai ir mokytojai. Būtent dėl to nustatyta tvarka, arba 
formalios pratybos, yra svarbi kasdienės saviugdos dalis. Dharmos kalbos ir 
tokie kaip šis straipsniai svarbūs tik tiek, kiek jie skatina pratybas.  

Nagi, ar visa tai turi kokią nors prasmę? Tada imk ir daryk!  

Susikurk kasdienį pratybų planą. Stenkis reguliariai dalyvauti bendrose 
sanghos pratybose su kitais nariais. Reguliariai dalyvauk atsiskyrimuose. 
Stenkis dalyvauti, kai sakomos dharmos kalbos. Visi šie dalykai palaikys tavo 
saviugdą, norą dalyvauti ir suteiks jėgų padėti kitiems praktikams.  

 

   – vertė  jv 
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Mums duota tik ši akimirka 

DZENO MEISTRAS WU BONGAS 
 

Ištrauka iš kalbos, pasakytos pradedant vienos dienos atsiskyrimą 1990 m. 
birželio 17 d. 

Kasdienėje gaišatyje mums ne visada būna aiškus vienas dalykas: pagalvoję 
apie savo kasdienybę ir ją panagrinėję, aptinkame, kad buvo tik keletas 
„svarbių“ reikalų – tokių, kurie turėjo įtakos, buvo tikrai prasmingi. Pasirodo, 
didžiąją dalį gyvenimo, viena gyvenimo akimirka po kitos, sudaro labai 
paprasti, smulkūs reikalai.  

Taip jau yra, ir čia yra viena iš būdingų žmogiškų klaidų, kad mes nekreipiame 
dėmesio į smulkius dalykus. Tačiau jie nė kiek ne mažiau svarbūs.  

Man patinka naudotis griūties, arba lavinos, pavyzdžiu. Jei paseksime, kodėl 
kilo griūtis, pamatysime, kad paprastai būna kalta paprasčiausia smulkmena: 
kas nors per garsiai sušnekėjo ir garso banga pajudino nediduką akmenėlį, 
kuris stuktelėjo vos didesnį, ir taip vienas per kitą pasipylė ištisa jų griūtis. 
Varganas menkas akmeniūkštis įvykių grandinėje tampa labai svarbiu ir daug 
lemiančiu veiksniu.  

Savotišką panašumą galima įžvelgti ir mūsų saviugdoje. Mes tikrai nedažnai 
pastebime saviugdos veiksmų galią. Viena diena, vienas atsiskyrimas, tiesiog 
susirenkame sekmadienio rytą ir atliekame, kas priklauso. Negi čia gali įvykti 
kažkas reikšminga? Dabar tikrai negalime to suprasti.  

Dzenas mus moko neieškoti skirtumo tarp to kas svarbu ir nesvarbu. Bet jis 
moko, kad kiekvieną akimirką turime būti dėmesingi – privalome visa savo 
esybe atsiduoti šiai akimirkai, šimtu procentų. Ir koks skirtumas, ši akimirka 
yra svarbi, ar nesvarbi – ji vienintelė, kuri yra mums duota.  

Taigi pabrėžiu: iš tiesų vienintelis dalykas, vienintelis tikras dalykas, kurį 
įmanoma turėti, yra ši akimirka. Praeitis mums nebepasiekiama. Ateities mes 
nepajėgūs prisitraukti. Ir netgi bandant pastverti dabartį ji jau būna 
išsprūdusi.  

   – vertė  jv 
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"Man nepatinka konganai" 

DZENO MEISTRAS WU BONGAS 
 
 
Vasario mėnesį Norvegijoje pokalbio su mokytoju metu buvo toks 
pašnekesys:  

Mokinys: Man nepatinka konganai, nenoriu jų. Todėl į pokalbius stengiuosi 
eiti kuo rečiau. Ar dėl šito galite ką nors man patarti?  

Dzeno meistras Wu Bongas: Žinoma. Tu nenori konganų, tad turi kristi 
negyvas.  

Mokinys: Hmmm...? Nesuprantu.  

DzMWB: Konganas nėra kažkas ypatinga. Bet kuri gyvenimo akimirka jau 
yra konganas. Jeigu tu nenori konganų, vadinasi, nenori gyventi. Belieka mirti. 
Ar šito tu nori?  

Mokinys: (juokdamasis) Ne. Visgi dar noriu šiek tiek pagyventi.  

DzMWB: Gerai. Tada perženk savo norus ir nenorus. Iškilus konganui tik 
atliepk, reaguok į jį. Jei nekyla tikras atsakas, paprasčiausiai grįžk prie 
„nežinau“. Viskas taip pat, kaip kasdienybėje. Jei pakliūni į neaiškias 
aplinkybes, grįžti prie „nežinau“.  

Mokinys: Supratau. Labai Jums ačiū.  

 

   – vertė  jv 
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Perdavos kalba 

DZENO MEISTRĖ BON YO 
 

(Trinktelėja lazda į stalą.) Ateina tuščiomis rankomis, (Trinktelėja lazda į 
stalą.) Išeina tuščiomis rankomis, (Trinktelėja lazda į stalą.) Tai žmogus.  

Ką tai reiškia?  

KAAC!!!  

Naujagimis verkia: UEEEeeeeeeee!!! UEEEeeeeeeee!!!  

Praėjusiame amžiuje jaunuolis iš JAV aplankė garsų Lenkijos rabiną. Atėjus į 
rabino butą jaunuolį nustebino kambario paprastumas. Ten tebuvo lentyna su 
knygomis, stalas ir suolas. Jis apsidairė ir paklausė:  

– Rabine, kur jūsų baldai?  

– O kur tavo? – klausimu atsakė rabinas.  

– Mano? Bet aš čia tik svečias, – atsakė jaunuolis.  

– Taigi ir aš taip pat, – tarė rabinas.  

Nuo gimimo mes kaupiame. Pirmas dalykas, kurį gauname iš tėvų, yra mūsų 
kūnas. Vėliau, diena po dienos, metai po metų kaupiame daiktus, mintis, 
nuosavybę, religijas, pavadinimus. Daugelis žmonių tapatina save su šiais 
dalykais. „Aš moteris“, „aš vyras“, „aš aukštas“, „aš menininkas....gydytojas“, 
„aš turtingas“, „aš vargšas“, „aš“ ir „aš“, „tas“ ir „anas“.  

Ar tikrasis „aš“ gali būti turtingas ar vargšas, aukštas ar žemas, liesas ar 
apkūnus? Ar tikrasis „aš“ gali būti vyras ar moteris, azijietis ar vakarietis, ar 
tikrasis „aš“ gali su kuo nors tapatintis?  

Šis pasaulis, ši visata, jau yra mums viską davusi. Mes jau viską turime. Buda 
pasakė: „Visa yra Budos prigimties“.  

Šiandieninis pasaulis yra liūdnas ir aš gerai suprantu dzeno meistro Dae 
Kwango ašaros perdavą. Tai liūdna ir tikra.  

Kas kuria pasaulį tokį, koks jis dabar yra, kas gali jį atitaisyti?  

(Rodydama į susirinkusius)  

41 



Tu ir tu, ir tu, ir tu....  

Viskas mūsų rankose.  

Žinau istoriją, kuri pastaraisiais metais vedė mane pirmyn. Tai istorija apie iš 
miesto į miestą keliaujantį dvasininką, kuris keletui dienų apsistodavo mieste 
ir sakydavo pamokslą. Kartą jis ėmė pamokslauti pagrindinėje kaimo gatvėje 
ir daugybė žmonių susirinko paklausyti jo mokymo. Dvasininkas mokė su 
užsidegimu. Kitą dieną viltingai nusiteikęs jis grįžo į tą pačią vietą ir pasakė 
geriausią kokią tik galėjo kalbą. Antrą dieną žmonių susirinko mažiau, trečią – 
dar mažiau. Taip tęsėsi ir toliau. Savaitės pabaigoje jis stovėjo vienas, niekas 
neatėjo pasiklausyti mokymo, bet jis kalbėjo toliau. Praeivis, pamatęs žmogų 
pamokslaujantį patį sau, paklausė:  

– Kodėl čia stovi ir kalbi? Niekas tavęs nesiklauso. Kodėl taip elgiesi?  

Mokytojas atsakė:  

– Kai pirmąkart čia atsistojau, tikėjausi pakeisti pasaulį. Dabar kalbu, kad 
pasaulis negalėtų pakeisti manęs.  

(Trinktelėja lazda į stalą.)  

Jokio atėjimo  

(Trinktelėja lazda į stalą.)  

Jokio išėjimo  

(Trinktelėja lazda į stalą.)  

Tai yra Budos prigimtis.  

Ką tai reiškia?  

KAATZ!!!  

Saulė teka rytuose ir leidžiasi vakaruose.  

Labai jums ačiū.  

   

  – vertė Rasa Kamarauskaitė 
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Visiškai pakanka to, kas dabar yra 

DZENO MEISTRĖ BON ŠIM 
 

Dalis dharmos kalbos, sakytos 2008 m rugpjūčio 20 d. vasaros kiolčės metu 
Varšuvos dzeno centre.  

Kartą sunkus ligonis kreipėsi pagalbos į daugybę gydytojų, bet jie tik skėsčiojo 
rankomis negalėdami jam padėti. Galiausiai jis rado žmogų, kurį mes 
vadiname išmintingu senoliu. Senolis buvo žolininkas ir jis pasakė: „Aš galiu 
tau padėti. Netoli nuo čia, miške, kalnuose auga vaistažolė. Jei jos ieškosi 
pagal mano nurodymus – kantriai ir atsargiai – tikrai ją rasi ir vėl būsi 
sveikas.“  

Be galo laimingas ligonis išsiruošė ieškoti augalo. Iš pradžių jis buvo budrus, 
ieškojo kantriai ir atsargiai. Bet laikui bėgant darėsi vis mažiau atsargus, 
pastebėdavo įdomių krūmų, daug gražių uolų ir akmenų. Pamažu pamiršo 
žolininko nurodymus ir priežastį, dėl kurios atkeliavo į mišką.  

Ši istorija labai primena medituojančius žmones. Didysis klausimas su laiku 
silpnėja. Pradedančiojo protas virsta žinovo protu ir pratybos miršta.  

Baigdama vairavimo kursus, padėkojau instruktoriui ir pasakiau, jog tikiuosi, 
kad neužtrauksiu jam gėdos netrukus sukeldama avariją. Jis atsakė: 
„Nesijaudink! Statistiškai pradedantieji labai retai sukelia avarijas. Daugiausia 
avarijų sukelia vairuotojai turintys keleto metų patirtį, nes jie nebeskiria 
vairavimui pakankamai dėmesio ir praranda budrumą, ne mano, kad jau viską 
žino. Bet vis tiek turi būti atsargi.“  

Viename iš konganų dzeno meistras klausia kitą dzeno meistrą: „Mū“ kongane 
yra dešimt ligų. Kodėl nesusergi?“ Pastarojo atsakymas buvo: „Visąlaik einu 
kardo ašmenimis.“ Šitoks budrumas! Eidamas kardo ašmenimis, turi būti 
labai atsargus. Jei nebūsi atsargus, susižeisi. O pasakyti noriu štai ką: kuo 
labiau giliniesi į dzeno saviugdą, tuo turi būti atsargesnis.  

Yra dar vienas mokymas, kuris šioje mokykloje nebuvo išplėtotas. Galbūt man 
pavyks jį paaiškinti. Dae Soen Sa Nimas dažnai sakydavo: „Atsisakyk visko“. 
Didysis Dogen Dzendži (Dogen Zenji) mokė panašiai: „Atsisakyk savo kūno ir 
proto“, tai nereiškia, kad vieną ir kitą reikia pribaigti. Tai nereiškia, kad reikia 
atmesti protą ir kūną. Tai reiškia: „Patirk savo protą ir kūną. Jausk viską, kas 
kaip tik šią akimirką vyksta tavo prote ir kūne....“  

Dogenas tęsė: „Apsigyvenk Budos namuose.“ Budos namai nėra nirvana, kurią 
galbūt po sunkių pratybų patirsime. Budos namai yra ši akimirka. Kai kas nors 
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sako: „Tik ši akimirka, tik tai“ – galima tai savyje priimti dvejopai. Pirma: „Tik 
tiek? Čia viskas, ką gali duoti dzeno saviugda?“ Arba visai kitaip.  

Pasitelksiu konganą. Žmogus bėga nuo tigro. Tigras jį vejasi, bet staiga 
žmogus puola nuo labai aukšto skardžio. Paskutinę akimirką jis pastveria 
augančio ant bedugnės krašto vijoklio virkščią. Pažvelgęs viršun žmogus mato 
tigrą, nusivylusį, kad nepagavo laimikio ir laukiantį, gal dar pavyks. Pažvelgęs 
žemyn mato kitą tigrą plačiai išžiojusį nasrus.  

Akimirka, kai lieki akis į akį su gyvenimu ir mirtimi. Nuo tokios akimirkos 
nėra kaip išsisukti. Lieka tik „nežinau“. Staiga žmogus pastebi nuostabią, 
prinokusią, raudoną braškę. Jis jos siekia,  būdamas visiškai tik 
„nežinau“ proto būsenos ir – nirvana! Taigi, galite priimti  šią akimirką kaip 
„Tik tiek? Čia viskas?“ arba galite patirti ją visiškai, iki galo. Toks potyris 
įmanomas tik tada, kai betarpiškai išgyvenate, kas iš tikrųjų yra šią akimirką, 
o ne galvojate apie tai. Toks gebėjimas yra labai naudingas gyvenime. Jei tikrai 
galite šitaip patirti gyvenimą, tai nereikia švaistyti visų savo jėgų be atvangos 
kažką kuriant, save ir panašiai, nes tada jūs tiesiog suvokiate visa taip, kaip 
yra, ir atitinkamai atliepiate į susidariusias aplinkybes.  

O dabar tiesiogiai dėl kiolčės pratybų. Vienintelis dalykas ko turite atsisakyti – 
tai tokių prasimanymų kaip: „Po kelių savaičių praleistų kiolčėje turėčiau 
mažiau mąstyti.“ (Juokas) arba „Po šitiekos metų saviugdos turėčiau gyventi 
geriau“. Tokius stereotipus nedvejodami meskite kuo toliau. Jei  jų 
nesilaikysite, visai gali būti, kad pavyks išgyventi visa ko pilnatvę. Nereikės 
prarasti daugybės jėgų kovai – kovai prieš nenorimą, nemalonią patirtį. Jūs 
norite kitokios patirties, nes juk „ji turi būti kitokia“.  

Dogenas sakė, kad iki mirties akimirkos niekad nepatiriate visiškos 
neišvengiamybės, tik mirties akimirką nelieka jokio išsigelbėjimo. Ir jokios 
prasmės kovoti. Nepaprastai svarbi patirtis – jokios išeities. Kiolčės patirtis – 
jokios išeities. Taip pat yra ir gyvenime. Bet dar yra braškė. (Juokas.) 
Visuomet yra braškė! Jei atsiversite tokiems potyriams, galite pajusti 
nirvaną.... Ateina akimirka, kai pajuntate: visiškai pakanka to, kas dabar yra.  

   

  – vertė Rasa Kamarauskaitė 
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Kalnas žalias, upė teka 

MUKYONGAS JDPSN 

Priešais mane sėdi senis. Jis dvokia. Keleiviai šalimais, persėda kitur. Aš 
sąmoningai lieku savo vietoje. Vyras geria stiprų alkoholį ir pasiūlo man 
gurkštelti. Mandagiai atsisakau. Akivaizdu: vyras yra vienišas ir nori bendrauti. 
Jis ima kalbėti: sužinau, kad neturi namų, bet kadaise turėjo profesiją ir 
mylėjo moterį. Ir kažkur mieste yra jo vaikai, kurių nematė jau ilgą laiką. 
Todėl, kad tada viskas pasisuko kitaip...Aš jo klausausi, kartais ko nors 
paklausiu, išreiškiu susižavėjimą, kai jis negrabiai pirštais bando parodyti 
fokusą. Sako, kad tai buvo jo hobis. Svarbu, kad kiekvienas turėtų hobį. Jis 
kreipiasi į visus įlipančius į metro vagoną. Dabar jis nori važiuoti į Šionefeldą, 
bet iš tiesų jam nesvarbu kur. Jis važiuoja kartu iki mano stotelės. Prieš man 
išlipant, gražiai atsisveikiname. Supratau, jog žaviuosi juo dėl jo 
nerūpestingumo. Jis toks kaip mes visi, su istorija, norais, planais, juoku ir 
liūdesiu.  

Kas tai: būti žmogumi? Visi sakome „aš“. Bet ar suprantame šį „aš“? Gamtoje, 
kiekvienas turi savo vaidmenį. Tigras, gyvatė, gėlė…visi supranta savo 
vaidmenį. Atrodo, tik žmogus nesupranta, ko atėjo į šį pasaulį. Per amžius 
ieškome savęs, savo likimo, pasitenkinimo, visuotinai priimtų taisyklių ir 
normų; priežasčių, galimybių, kilmės; ir laiko, ir vėl gyvenimo bei mirties 
prasmės; paaiškinimų, įprasminimo ir meilės – kiekvienas savaip. Kai kas nori 
pakeisti pasaulį. Kiti siekia malonumo ir vartojimo laisvės. Kai kas pasitenkina 
gražiais žodžiais ar mokslinėmis teorijomis. Kai kas įsimyli ieškojimą ir lieka 
ieškotojai. Dar kai kas pamiršta, kas paskatino jų paieškas ir ko jie ieškojo. Kiti 
nieko nenori. Jei tik nebūtų didžiųjų prisirišimų – miego, maisto, pinigų, 
garbės ir sekso – kurie supančioja mus su gyvenimu ir visiems mums rūpi, dėl 
kurių vėl prasideda klausinėjimas ir ieškojimas… Išminčius kartą pasakė: 
“kalnas tėra kalnas, upė tėra upė.” Neabejotina tiesa. Aiškus tiesos atspindys. 
Bet kaip ji atsiranda? Kaip veikia? Ir kuo šis gebėjimas atspindėti tiesą 
naudingas, kai reikia veikti?  

Ar užtenka pasakyti: arbūzas tėra arbūzas? Jei kas nors nori sužinoti, kas yra 
arbūzas, jis turi pasiimti peilį, atsipjauti gabalėlį ir paragauti: ak, nuostabu, tai 
štai kas yra arbūzas.  

Atsikąsti – išklausyti – tik daryti tai, kas turi būti padaryta! Tai įmanoma tik 
tada, kai būtent šią akimirką esame su Tavim, su  savim. Šitai gali pavykti, tik 
kai niekas neįsiterpia, jokie „gerai‘”, jokie „blogai“, jokio mėgimo, jokio 
bjaurėjimosi. Tada kalnas tėra kalnas, upė tėra upė. Šią akimirką grįžk į save ir 
pamatyk: viskas savaime yra išbaigta. Ko gali trūkti? Jei ši akimirka aiškiai 
suvokiama, tai aiški ir kita, ir dar kita... tada visas gyvenimas pasidaro aiškus: 
aplinkybės, mūsų  ryšys su  aplinkybėmis ir mūsų paskirtis, kylanti iš tų 
aplinkybių. Gyvenimas ir poelgiai atitinka tikrovę. Išorė ir vidus susivienija. 
Kalnas nebėra vien tik kalnas, o upė nebėra vien tik upė, nes aiškus šios tiesos 
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atspindys mumyse, tampa išgyvenamos tiesos patyrimu: kalnas žalias, upė 
teka. Jei sutinkame žmogų, kuriam reikia pagalbos, bandome padėti. Dzene 
tai vadiname Didžiąja Atjauta arba Didžiuoju Bodhisatvos Keliu.  

„Nuoga krūtine ir basas jis žengia į turgų. Purvinas ir išsitepęs pelenais jis 
juokiasi pilnu balsu. Mistinėmis galiomis pražydina nudžiūvusius 
medžius.“ Būti išskleistomis rankomis turguje reiškia daryti tai, kas turi būti 
padaryta – padėti, kai to reikia. Bodhisatva peršoko iš didelio „Ne“ į didelį 
„Taip“. Jis nelieka prigimtinėje niekio vienovėje, persmelkiančioje 
daugialypumą ir priešpriešas ir sukuriančioje pačią bodhisatvos prigimtį. Jis 
išgyvena tą esmę, jungiančią ir vienijančią atskirybes, suteikdamas visam tam 
gyvybę. Esminis pasaulio grūdas yra šis Vienis, kuris yra ne kas kita, kaip kitas 
žmogus, vadinasi, kaip visas pasaulis su visomis būtybėmis. „Kalnas yra žalias, 
upė teka“ tampa Didžiosios meilės, Didžiosios atjautos ir Didžiojo bodhisatvos 
kelio išraiška. Tai reiškia buvimą – buvimą kartu – buvimą vienam dėl kito.  

Tikrą Didžiąją atjautą sutinkame ne vien Budos, Jėzaus, Gandžio, Motinos 
Teresės ar daugybės kitų žmonių biografijose, iš tiesų potencialiai ji slypi 
kiekviename iš mūsų ir visuose mumyse. Tereikia susikurti sąlygas, kuriose 
galėtume pasitikti Tave be baimės, atviri ir linkę įsijausti į kitą – nuoširdžiai 
išskleistomis rankomis.  

Siekdami išlaisvinti savo potencialą, dzeno saviugdą skiriame visų gyvų 
būtybių paieškai, kančiai ir vilčiai, skiriame visuomet įmanomam ir visame 
kame esančiam išgyvenimui tiesos, jog viskas, taip kaip yra, yra išbaigta. 
Gyvos būtybės yra nesuskaičiuojamos, prisiekiame išgelbėti jas visas. 
Paklydimų yra begalybė, prisiekiame įveikti juo visus. Mokymų yra daugybė, 
prisiekiame pažinti juos visus. Budos kelias yra nesuvokiamas, prisiekiame 
pasiekti jį. Čia kalbama apie potyrį tiesos, kuri vis švysteli beieškant, leidžiant 
viskam išnykti ir vėl atsirasti gyvenime, kur ji visuomet buvo paprasta 
kasdienybė: kalnas yra žalias, upė teka.  

Kartą vienuolyne kilo neramumai. Rytinio sparno vienuoliai ginčijosi su 
vakarinio sparno vienuoliais dėl katės. „Tai mūsų katė!“ „Ne, mūsų, mes gi ją 
visąlaik šeriam!“ Tai tęsėsi kurį laiką, kol įsikišo meistras Nam Čeonas. 
Vienoje rankoje laikydamas peilį, kita jis pakėlė katę ir sušuko: „Ei, vienuoliai! 
Tarkite man vieną žodį ir jūs išgelbėsit katę!“ Vienuoliai negalėjo nieko 
atsakyti ir jis ją nužudė. (14 konganas Wu-Men-Kuan rinkinyje (Mumonkan); 
devintieji vartai Seung Sahno Zen kompase.)  

Kaip išgelbėsi katę?  

Dzeno saviugdos patirtis turi susijungti su išmintimi ir pavirsti poelgiu. Tada 
galime išgelbėti katę, kurią meistras Nam Čeonas laiko pakėlęs iki šių dienų: 
„Tarkite man vieną žodį!“  

  – vertė Rasa Kamarauskaitė 
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Bendros veiklos banga 

ANDRZEJ PIOTROWSKI JDPSN 
 

Iš dharmos kalbos, sakytos per vasaros atsiskyrimą Varšuvos dzeno 
centre  2008 metų liepos 23 dieną.  

Mokinys: Kuo mūsų bendri užsiėmimai skiriasi nuo asmeninių pratybų, 
atliekamų namuose?  

PSN: Bendrų užsiėmimų metas yra ypatingas. Galima sakyti, kad bendrose 
pratybose mes esame tarsi bulvės, grumdomos vandenyje. Visi mūsų 
mokykloje žino mokymą apie bulves. Mes visi esame tarsi bulvės puode. 
Bendrų užsiėmimų pratybos yra tarsi lazda, maišanti bulves – jos trinasi viena 
į kitą, ir valosi daug greičiau. Taigi, kai esame čia, mes mokomės vieni iš kitų. 
Asmeninių pratybų nepakanka. Esame per mažai patyrę užsiimti asmenine 
saviugda – žinoma, aš truputį juokauju, nes asmeninės pratybos taipogi 
svarbios. Tačiau kai saviugda yra tik asmeninė, mums pernelyg sunku suvokti 
savo ribotumą ir savo karmą, savo proto karmą. Sangha yra tarsi veidrodis, 
kuriame lengviau pamatome savo trūkumus, veiksmų ir nuomonių ribas.  

Norėdami pabudinti savo tikrąjį protą, turime peržengti savo simpatijas ir 
antipatijas, nes mūsų protas nuolat žvalgosi ir šniukštinėja, ieškodamas to, 
kas jam patinka ir kas nepatinka, tačiau dalykai, kuriuos mėgstame, nebūtinai 
yra mums naudingi, kaip ir dalykai, kurių nemėgstame, nebūtinai yra blogi. 
Kai esate čia, jūs neturite pasirinkimo – tuomet ir pasireiškia jūsų mėgstantis 
ir nemėgstantis protas. Tą nesunku pamatyti – čia daugelis susiduria su šia 
bėda. (Juokas.) Nė neabejoju, kad atradote daug dalykų, kurie jums čia 
nepatinka. Ar jums patinka keltis pusę penkių ryto?  

Mokinys: Man patinka anksti keltis, nes miegoti čia yra labai nepatogu! 
(Garsus juokas.)  

PSN: Jums nepatinka miegojimo sąlygos – taigi, jūs turite vieną antipatiją. 
“Man patinka keltis anksti, kadangi man nepatinka miegojimo sąlygos”. Tai 
simpatija ir antipatija. Ir ne tik šios dvi: yra dar ir trečias dalykas – jūs 
neturite iš ko rinktis. Patinka jums, ar ne, kito pasirinkimo jūs neturite.  

Bendra veikla yra tarsi banga, kuri neša jus tolyn, ir kuriai jūs negalite 
atsispirti. Mažasis aš, jūsų ego, yra per silpnas atsispirti šiai bangai. Bendros 
veiklos banga yra jūsų tikrojo proto, tikrojo aš banga. Ji vadinasi – „Tik imk ir 
daryk!“ (Suduoda į grindis). Jūs neturite kito pasirinkimo, todėl ši bendrų 
pratybų banga yra tokia svarbi. Jeigu kartas nuo karto panirsite į šią bangą, 
jūsų asmeninės pratybos taps stipresnės ir savo kasdieniame gyvenime jūs 
daug aiškiau matysite „Tik imk ir daryk“ protą. Tai intuityvus pradžnios protas, 
mūsų pirminė išmintis. Vietoj blaškymosi tarp savo simpatijų ir antipatijų, 
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tiesiog matykite aplinkybes, leiskite joms atsispindėti jūsų prote, išvyskite 
savo santykį su šiomis aplinkybėmis ir tuomet jūs galėsite elgtis tinkamai.  

Tai kyla iš ten, kur nėra mąstymo, kur simpatijos ir antipatijos neturi jokios 
įtakos. Dae Soen Sa Nimas tai įvardijo kaip „vadovavimąsi reikšmingomis 
aplinkybėmis“. Jis sakė, kad gyvenime mes susiduriame su dvejopomis 
aplinkybėmis: reikšmingomis ir menkavertėmis. Menkavertės aplinkybės yra 
mūsų gyvenimas, valdomas simpatijų ir antipatijų. O kai vadovaujamės 
reikšmingomis aplinkybėmis, tai laikomės Bodhisatvos Kelio, savo tikrojo 
proto, žengiame laisvės ir nušvitimo keliu.  

Taigi, šiuo atžvilgiu sangha yra didysis jūsų mokytojas. Nebūtinai tas 
mokytojas, pas kurį einate aptarti konganų, nors jis ir gali šiek tiek padėti, 
tačiau jį matote tik kas porą dienų, taigi, jūsų tikrasis mokytojas yra sangha ir 
bendra veikla – prieš šią bangą atsilaikyti neįmanoma, nes, galiausiai, mūsų 
tikrasis aš yra visos kitos būtybės, ir mūsų mažasis aš negali atsispirti šiam 
spaudimui. Kiekvienas iš mūsų yra savimi, bet tuo pačiu metu mes visi esame 
viena. Dzeno meistras Huang Po lygino mus su gyvsidabriu.  Jei ištaškome 
vieną lašelį (suduoda į grindis), jis subyra į daugybę paskirų ir savarankiškų 
lašelių.  Atrodo, tarsi kiekvienas turi asmeninę būtį, tačiau jie visi yra tik vieno 
didelio gyvsidabrio lašo dalelės. Jei netikite, sustumkite jas krūvon – ir 
kaipmat susilies – taps vienu.  

Taigi, mes visi esame viena, o tuo pačiu kiekvienas esame vientisas savyje, ir 
tai yra mūsų pratybų paslaptis.  

Mokinys: Tačiau kas bus mums išvykus namo ir tapus mažais paskirais 
gyvsidabrio lašeliais, kai nebebus bangos?  

PSN: Na, jūs turėsite sugrįžti. Taip, jūs turėsite dar ne kartą grįžti.  

Mokinys: Vadinasi, tapsiu nuo to priklausomas?  

PSN: Taip, yra liguista priklausomybė, ir yra priklausomybė, kuri išreiškia 
tikrąjį santykį. Mes visi esame susiję tarpusavyje ir visi esame priklausomi 
vieni nuo kitų. Budizme ši metafora buvo atvaizduota kaip Indros Tinklas. 
Dievas Indra norėjo įteikti gražią dovaną Budai. Taigi, jis nupynė tinklą, kuris 
buvo begalinis laike ir erdvėje bei apėmė visus įmanomus pasaulius, o 
kiekviename šio tinklo mazgelyje jis įrišo po nedidelį brangakmenį. Reginys 
buvo stulbinantis. Kiekvienas brangakmenis atspindėjo visus kitus ir 
kiekvienas iš jų buvo kitų atspindėtas. Štai – tikroji priklausomybė ir tikri 
santykiai, o mes – tie brangakmeniai.  

Aš-mane-man požiūriu, laisvė reiškia „aš galiu daryti ką noriu“. Tai yra laisvė 
sau. Bet tikroji laisvė, kaip ji suprantama Budos mokyme, yra 
išsilaisvinimas  nuo savęs – nuo to norinčio būti laisvu tik sau, nes tas „aš“ yra 
kalėjimas...  

Kartą kažkas paklausė Dae Soen Sa Nimo, kaip išsiugdyti išmintį. Dae Soen Sa 
Nimas atsakė:  
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„Tik per bendrą veiklą“.  

„Tačiau Soen Sa Nimai, kalnuose yra daugybė atsiskyrėlių, kurie praktikuoja 
daugelį metų ir jie išsiugdo labai aiškų protą.“  

„Taip, aiškų protą, bet ne išmintį.“ (Juokas.)  

   

  – vertė Raminta Kelpšaitė 

 
 
 
Copyright © 2009 Kvan Um dzeno mokykla 

 

 

 

Viskas tampa Buda 

MUČAK JDPSN 
 
 

Iš dharmos kalbos pasakytos 2008 rugsėjo 3d. Varšuvos dzeno centre, 
vasaros Kiolčės metu.  

Kaip ką tik girdėjote, mano vardas Mučak. Kai priėmiau 5 priesakus gavau šį 
vardą. „Mu“ – tai „ne“, o „čak“ – „prisirišimas“. Labai didžiavausi savo vardu. 
Tuo metu labai daug tikrindavau: tikrindavau save ir kitus. Vienas mokytojas 
pavadino mane „tikrinančia moterimi“. Tuo metu tikrindavau save.  

Nesu labai prisirišusi prie pinigų, miego, sekso ar garbės. Tikrinau save ir 
mąsčiau: „nesu labai prisirišusi“. Maniau, kad galiu visko atsisakyti va šitaip 
(spragteli pirštais). Ir maniau, kad šitas vardas man labai tinka.  

Kartą nuvykau į Korėją ir sutikau labai atsidavusią moterį budistę. Ji paklausė: 
„Koks tavo budistinis vardas?“ Atsakiau: „Mučak“. Ji iškart suprato jo prasmę 
ir tarė: „Tavo mokytojas ne be priežasties davė šitą vardą.“ Niekad apie tai 
nebuvau pagalvojusi ir mano ego buvo įžeistas.  

Po kurio laiko pastebėjau savo klaidą. Buvo tiek daug „Aš“. „Aš galiu tą, aš 
žinau tą, aš galiu...“. Vien didžiulis aš, aš, aš, aš. Net jei atsisakome savo 
gyvenimo, viso pasaulio, bet laikomės įsikibę į savo „aš“ – nevyksta jokia 
pažanga.  
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Kartą Buda pasakė, kad atidžiai pažvelgę, pamatome, jog visos kančios kyla iš 
šio „aš“ arba į jį įaugusios kančios šaknys. Vis turime ką nors saugoti, kuo nors 
rūpintis ir ką nors girti. Iš to kyla taip vadinamieji penki nuodai: išdidumas, 
pavydas, troškimas, neapykanta ir neišmanymas.  

Bet kas yra „aš“? Kas aš esu? Mes čia susirenkame, norėdami išsiaiškinti kaip 
tik tai. Kartą sėdėjau vasaros atsiskyrime Providence ir paklydau kalnuose 
prisiminimų. Jūs jau žinote kaip būna: užplūsta daugybė prisiminimų, ir aš 
tada mačiau daug žmonių su kuriais buvau ankščiau susitikusi, kuriuos 
mylėjau, kurių nekenčiau, su kuriais kovojau. Vietas, kuriose lankiausi, gerus 
ir blogus potyrius, visus tuos dalykus.  

Bet kažkaip pavyko grįžti į tuometinę dabarties, sėdėjimo akimirką. Pažvelgiau 
į grindis ir staiga iškilo klausimas: „Tas žmogus, žmogus mano 
prisiminimuose, ar ten vis dar aš? Ar vis dar aš esu ta, kuri aną žmogų mylėjo, 
to nekentė, kuri darė viena ar kita?“ Turėjau pripažinti, kad ne. Nebebuvau tas 
žmogus. Negalėjau pasakyti: „Ten esu aš“.  

Šitaip besamprotaudama išsiaiškinau, jog būtent šis asmuo, klausiantis, ar šis 
žmogus esu aš ar nebe aš, tuoj taip pat būnu nebe aš. Staiga apėmė siaubas. 
Kas tada aš? Kur tas aš? Beviltiškai stengiausi žiūrėti, rasti, ieškoti. Atsakymo 
nebuvo.  

Tą dieną vyko pokalbiai su mokytoju. Mokytojas paskambino varpeliu ir aš 
nuėjau į pokalbių kambarį. Vos tik nusilenkiau ir atsisėdau, Dae Kwangas 
Soen Sa Nimas (tuo metu Dži Do Pop Sa Nimas) paklausė: „KAS ESI!“  

Staiga pravirkau, pravirkau karčiomis ašaromis, kitaip negalėjau. Nebuvo 
jokio būdo atsakyti į klausimą. Po kurio laiko meistras apramino: „ŠŠššššaa! – 
ir pasakė: Klausyk!“ Tuo metu lauke čiulbėjo paukštelis. Buvau tokia laiminga! 
Ir jis pridūrė: „Tik tiek.“  

Likusį atsiskyrimo laiką praleidau girdėdama. Kiekvienas girdėtas garsas buvo 
nuostabus. Vėjas, paukščiai, nuolat trinksinčios durys. Buvo vien tiktai garsas, 
šis nuostabus garsas. ... Tai nėra vien girdėjimas. Kai esame tikrai pasimetę, 
kai nežinome, kai iš tikrųjų nežinome, tada viskas ką matome, girdime, 
liečiame, viskas tampa Buda. Viskas yra tapatu tam, kas yra. Nei pridėti, nei 
atimti. Viskas yra tvarkoj.  

Mes sėdime. Dauguma sėdėjote visą atsiskyrimą, kai kurie – keletą savaičių. 
Mes sėdime, žiūrime, suvokiame kaip mintys vis kyla ir pranyksta, kyla ir 
pranyksta. Iš tiesų sėdėdami tik tuo ir užsiimame. Sėdėjimo metu tik tą ir 
reikia veikti: sėdėti ir stebėti kaip kyla ir pranyksta mintys. Ir nesikišti į tai, 
kas vyksta. Tada pati mintis savaime tampa Buda.  

Nėra jokio gero ar blogo mąstymo. Yra mintys. Mes jų nesikviečiame, bet jų ir 
nevejame. Taigi sėdime tiesūs, bet atsipalaidavę. Visai paprastai, nieko 
nesiimdami ir neįsitempdami, tiktai stebime. Niekas nesvarbu, nei mąstymas, 
nei suvokiami garsai. Protas tik atspindi, kaip visa kas iškyla ir prapuola.  
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Bet vis dėlto šis tas yra svarbu: visąlaik esame budrūs, be atvangos aiškiai 
suvokiame, kas vis pasirodo, kas vis iškyla. Bet nesikišame, tegul vyksta 
savaime. Šis budrumas, atbudimas kiekvieną akimirką po akimirkos, yra labai 
svarbus. Tik šitaip galime būti savo šeimininkai. Tik taip mums šeimininku 
nebus kažkas kitas ar mūsų pačių protas....  

Todėl nereikia nuolat kartoti „Ar galiu tau padėti?“ – visa tai tušti pliurpalai. 
Tik žodžiai. Jei kiekvieną akimirką esame budrūs ir žinome, kas šiuo metu 
iškyla, atsiranda, tai jau savaime didelė pagalba. Turiu vilties, kad nuolat, 
akimirką po akimirkos, būsime aiškaus proto, pirmiausia išgelbėsime iš 
kančių save, o kartu ir visus kitus. Dėkoju. 

 

  – vertė Rasa Kamarauskaitė 

 
 
 
Copyright © 2009 Kvan Um dzeno mokykla 
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Dharmos mokytojų lavinimas 

DZENO MEISTRAS DAE BONGAS 
 

Čia aptariama keletas svarbių klausimų iš Dae Soen Sa Nimo ir Kwan Um Zen 
mokyklos mokymo. Visų pirma – kas yra dharmos mokytojas? Dharma reiškia 
tiesą, tiesos pasiekimą, įsisavinimą. Tiesa yra ten, kur dar nėra kalbos ir 
žodžių. Taigi, pratybose pirmiausia turime priartėti prie to, kas yra iki kalbos 
ir žodžių. Tuomet mums tampa prieinama tiesa ir tikras, teisingas žmogaus 
gyvenimas. Tokia yra viena iš dharmos reikšmių. Mokytojas yra tas, kuris 
padeda kitiems. Žmonės yra ypatingi, nes turi mokytojus. Kai kurie gyvūnai 
taip pat šiek tiek vieni kitus moko, tačiau dauguma gyvūnų, ir daug kas kita, 
veikia tarsi pagal juose įdiegtas programas. O mes, žmonės, mokomės vieni iš 
kitų, tad mokytojai yra labai svarbūs. Taigi, dharmos mokytoju vadinamas tas, 
kuris moko tiesos. Visa, kuo užsiimame, tam tikra prasme yra mokymas, 
skirtas kitiems. Tad jeigu gyvename teisingai, ir kitus mokome teisingo 
gyvenimo.  

Dharmos mokytojui labai svarbu laikytis dzeno saviugdos iš visos širdies. 
Atsidavęs protas jau savaime yra didis mokymas. Kitas labai svarbus dalykas – 
žinoti savo karmą ir stengtis ją taisyti. Šeštasis Patriarchas sakė „Lengva 
išvysti dulkę kito akyje, tačiau sunku pastebėti rastą savojoje.“ Kitais žodžiais 
tariant, lengva pamatyti kitų žmonių karmą, tačiau sunku išvysti savąją. Tuo 
tarpu svarbiausia yra matyti savo karmą, ją suvaldyti, stengtis, kad ji mažėtų, 
suprasti savo karmą ir tinkamai ją panaudoti.  

Budizme sakoma, jog yra keturios galimybės pagelbėti kitiems, keturi 
bodhistavos veikimo būdai. Apie tai kalbėjo Buda. Pirmas būdas – duoti 
žmonėms tai, ko jiems reikia, arba ko jie nori. Vienam gal būt reikia maisto, 
kitam – drabužių, trečiam vaistų, o dar kam nors gal išties kažko labai norisi. 
Taigi duodame žmonėms tuos dalykus. Ir jų protas atsipalaiduoja.  

Antrasis būdas – padrąsinantis kalbėjimas. Kalbėjimas, kuris padeda 
žmonėms pasitikėti savimi. Pavyzdžiui, trimetis vaikas ką nors nupiešia. Tai 
gali atrodyti tik terlionė, bet mes klausiame vaiko, kas čia yra ir jis atsako: 
„Dramblys“. Jeigu imsite vaikui prieštarauti (“Oi ne, visai ne dramblys, čia tik 
baisi terlionė“), galite užgauti jo jausmus, ir gal būt jis daugiau niekada nė 
nebandys piešti. Bet galite sakyti ir palankiai: „Oi, kaip gražu! Koks didelis 
dramblys! Gal nupieštumei dar vieną?“ Išgirdęs tokį padrąsinimą, vaikas 
patikėtų savimi ir norėtų mėginti darsyk. Toks geras, padrąsinantis kalbėjimas 
išties padeda žmonėms.  

Trečias bodhisatvos veikimo būdas – mokyti tiesos, aiškinant šio pasaulio 
prigimtį. Jeigu elgiatės gerai, pasekmės yra geros. Jeigu blogai, pasekmės 
blogos, imate kentėti. Rinkitės, kas labiau patinka? Toks kalbėjimas, dharmos, 
kitaip tariant tiesos, mokymas, labai padeda žmonėms. Tačiau pasitaiko 
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žmonių, kurie šių trijų dalykų nesugeba išklausyti. Jie nepaliaudami kenčia, 
laikydamiesi įsikibę savo troškimų, pykčio ir nemokšiškumo.  

Tada pasitelkiame ketvirtąjį bohdistavos veikimo būdą – bendrą veiklą. Buda 
kartais tai vadindavo susitapatinimu. Tiesiog viską darykite kartu. Jei kitiems 
patinka šokti, šokite kartu su jais. Jei mėgsta valgyti, tuomet valgykite su jais. 
Jei jiems patinka vogti, tuomet eikite kartu vogti. Gali taip būti, kad jūsų 
draugas yra vagis, ir labai norite jam pagelbėti. Bet jis neklauso. Ką 
besakytumėte, nieko negirdi. Taigi nusprendžiate: „Lieka tik bendra veikla“. Ir 
pradedate kartu su tuo žmogumi vogti. Iškart pradedate jam patikti ir jis ima 
jumis tikėti. Gali būti, kad vieną dieną jus abu pagaus ir pasodins į kalėjimą. 
Draugui tai bus tikra nelaimė. Bet jūs nelabai kankinsitės, nes jums tik svarbu 
pagelbėti savo draugui. Jums nėra skirtumo tarp gerų ir blogų aplinkybių. Va 
tada draugas pastebi, kad jūs nė kiek nesikankinate ir pradeda jūsų klausyti.  

Bendra veikla yra labai aukšto lygio mokymas. Bet jeigu jūsų centras silpnas, 
bendrai veikti nesiseks. Net jei bandysite tai daryti, patys kankinsitės ir vargu 
ar padėsite savo draugui. Pirmiausia reikia labai rimtai lavintis patiems, tada 
galėsite padėti kitiems bet kuriuo iš keturių bodhistavos veiklos būdų.  

Dar Buda sakė, kad ką nors duoti galima trejopai. Davimas, dovanojimas yra 
didžiulė dorybė, viena iš šešių paramitų – dosnumas. Taigi, pagal Budą, 
galime duoti trejopai. Pirmasis būdas – duoti žmonėms jiems reikalingus 
medžiaginius dalykus: daiktus, pinigus ir panašiai. Visa tai duoti yra nuostabu, 
o pasekmės būna labai geros. Juk tai padeda kitiems.  

Kitas, aukštesnis, davimo būdas – savo gyvenimo aukojimas. Tai, ką kareiviai, 
gaisrininkai, policininkai, kartais gydytojai, ar apskritai bet kas daro, 
nepaisydami savo pačių gyvybės, kad padėtų kitiems. Tai labai aukšto lygio 
dosnumas.  

Trečiasis, aukščiausias davimo būdas, yra dharmos davimas. Tai reiškia, kad 
teisingų dzeno pratybų (saviugdos) dėka suvokę savo tikrąją esmę, tiesą ir 
atradę savo teisingą paskirtį, mes galime perduoti dharmą kitiems. Tai yra 
pats aukščiausias dosnumas.  

Dzeno meistras Seung Sahnas nuolat kalba apie keturis sunkumus, su kuriais 
susiduria protas: norėjimas, prisirišimas, tikrinimas ir laikymas savo žinioje. 
Šie keturi dalykai yra lyg proto liga, verčianti kentėti mus pačius ir visus kitus. 
Todėl be atvangos sakome: nieko nenorėk, prie nieko neprisirišk, nieko 
netikrink, nieko nelaikyk savo žinioje. Jei kažko nori, norėk, bet neprisirišk 
prie to. Tada nepatirsi jokių sunkumų. Jei vis dėlto prie kažko prisirišai, 
netikrink, ir vėl sunkumų neturėsi. Jei patikrinai, nepasilik to savo žinioje, 
tada ir čia sunkumų neliks. Tačiau jeigu pasiliksi kažką sau, tuomet sulauksi 
didelių sunkumų. Taigi labai svarbu suvokti savo norintį, prisirišantį, 
tikrinantį ir pasilaikantį sau protą, bei atsikratyti visų šitų jo savybių.  

Būti dharmos mokytoju reiškia norą suprasti tikrąją žmogaus prigimtį ir 
gelbėti visas gyvas būtybes nuo kančių. Tokia yra mūsų gyvenimo kryptis ir 
dharmos mokytojo darbas. Tada pasidaro nebesvarbu, į kokias aplinkybes 
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pakliūva dharmos mokytojas, kryptis visuomet išlieka ta pati. Pasaulietis, 
vienuolis ar vienuolė, visai nesvarbu. Siekis suprasti tikrąjį save patį ir noras 
išgelbėti visas būtybes nuo kančios. Štai kas yra tikrasis dharmos mokytojas.  

Antras klausimas – kas yra meditavimas? Pasaulyje yra daugybė meditacijos 
rūšių: krikščioniška meditacija, dieviškos šviesos meditacija, jogos meditacija, 
kūno atpalaidavimo meditacija, skraidymo danguje meditacija, psichinių galių 
įgavimo meditacija. Netgi budizme yra meditavimo būdų įvairovė: tibetietiški, 
theravados, net skirtingi dzeno metodai.  

Dzene sakoma: „Meditavimas – tai darymas tik to, ką darai“. Kai kažką darai, 
tai vien tai ir daryk. Jei vairuoji mašiną, tik vairuok. Tai vairavimo meditacija. 
Kai žaidi tenisą, tiktai žaisk tenisą – taukšt!– negalvodamas „kaip aš 
atrodau?“ Kai valgai, tiesiog valgyk. Kai kalbi, vien kalbėk. Kai plauni indus, 
tik plauk indus. Kai ką nors darai, visu šimtu procentų daryk tik tai, ką darai, 
tada tavo protas, kūnas ir aplinkybės susivienys. Štai kas vadinama meditacija. 
Tai – nesijaudinantis protas. Protas ir aplinkybės virsta vieniu. Tai yra 
meditacija.  

Nors dzene meditavimas yra tiesiog išskirtinai svarbus, nedera jo išskirti kaip 
kažko ypatinga ar atskirti nuo kasdienio gyvenimo. Kai ką nors darai, daryk 
vien tik tai, ką darai. Bet žmonėms taip elgtis nesiseka, todėl mokomės pačių 
paprasčiausių meditacijos būdų, atliekamų pagal nustatytus reikalavimus 
(formalių meditavimo būdų): sėdėjimas, nusilenkimai, giesmės. 
Naudodamiesi šiais paprastais būdais, po truputį vaduojamės iš savo karmos 
ir galiausiai išmokstame daryti vien tai, ką darome. Tada kasdienis gyvenimas 
ir meditacija daugiau nebebūna atskirai vienas nuo kito. Visas gyvenimas 
tampa dvasine saviugda. Daug žmonių supranta žodį meditacija, tačiau jie 
mano, kad tai yra kažkas ypatinga, ir nesuvokia, kas yra tikra ir teisinga 
meditacija. O dzeno mokymas yra labai nuostabus, jis labai aiškus.  

Trečiasis klausimas yra meditavimas pagal nustatytus reikalavimus 
(formalusis meditavimas): nusilenkimai, sėdėjimas, giedojimas, vaikščiojimas. 
Nusilenkimų prasmė – greitas jūsų kūno ir proto susivienijimas. O taip pat 
nusilenkimai padeda sumažinti tingaus, geidžiančio ir pykstančio proto galią. 
Miegant kūnas guli lovoje, o protas skrajoja ir lankosi įvairiose vietose. 
Atsiduriate Las Vegase, arba Niujorke, arba prie vandenyno, arba jus vaikosi 
kokia nors pabaisa. Kūnas lovoje, o protas kaži kur nuklydęs. Neretai nubudus 
kūnas ir sąmonė neskuba tuoj pat susijungti. Klaidžiojate po namus gerdami 
kavą ir atsitrenkinėdami į daiktus. Bet pamažu, pamažu kūnas ir sąmonė vėl 
susivienija. Štai kodėl ryte mes pirmiausia atliekame šimtą aštuonis 
nusilenkimus. Šimto aštuonių nusilenkimų dėka jūsų sąmonė ir kūnas labai 
greitai susiranda vienas kitą. Ir protas išsigiedrija, o veiksmai pasidaro aiškūs.  

Mes kasdien nusilenkinėjame šimtą aštuonis kartus. Šimtas aštuoni kaip 
skaičius laikomas šventu tiek budizme, tiek hinduizme. Jis reiškia šimtą 
aštuonis proto užteršimus. Arba, kaip kartais yra sakoma, šimtą aštuonis 
proto skyrius. Tad kiekvienas nusilenkimas panaikina vieną užteršimą, išvalo 
vieną proto skyrių. Todėl nusilenkimai yra tarsi kasrytinės atgailos apeigos. 
Mūsų sąmonė kažkur nuolat klajoja, ar dienos metu, ar miegant. Ką 
beveiktume, sąmonė vis kažką kuria. Po to tenka atgailauti! Tad lenkiamės 
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šimtą aštuonis kartus; tokia yra mūsų atgaila dėl savo kvailo mąstymo ir kartu 
to mąstymo atmetimas.  

Kai kurie žmonės negali sėdėti. Galbūt jų protas yra šiek tiek nestabilus, arba 
jie pernelyg daug galvoja, ir kai jie sėdasi medituoti, negali suvaldyti savo 
sąmonės. Tokiais atvejais labai tinka nusilenkimai. Labai svarbu, kad 
įtraukiame į veiklą savo kūną. Taip pat labai svarbu kokią kryptį suteikiame 
nusilenkimams. Norėjimas atsisakyti savo mažojo aš, išvysti savo tikrąją 
prigimtį ir padėti visoms gyvoms būtybėms. Bet kokie fiziniai pratimai gali 
padėti suvienyti kūną ir protą, tačiau vien nuo pratimų atlikimo kryptis netaps 
aiški. Kartais jie reikalingi sveikatos, kartais – gražios figūros palaikymui, 
kartais – norint laimėti varžybas, tačiau budizme viskas nukreipta į vieną 
tikslą – savo tikrosios prigimties suvokimą ir visų gyvų būtybių gelbėjimą iš 
kančios. Taigi, nusilenkimai padeda patraukti iš kelio karminį, mąstantį protą, 
sugrąžinti labai aiškų šios akimirkos suvokimą, ir atgaivinti norą rasti savo 
tikrąją prigimtį ir gelbėti visas būtybes iš kančios. Žodžiu, nusilenkimai yra 
labai svarbi pratybų dalis. Jei ką nors labai ima pyktis, smaugia troškimai, 
arba verčia iš koto tingėjimas, reikia kasdien daryti po 300, 500 ar 1000 
nusilenkimų, bet – kasdien. Tada sustiprės centras ir žmogus galės valdyti 
savo karmą, panaikinti ją ir elgtis labai aiškiai. Štai kokie svarbūs yra 
nusilenkimai.  

Toliau – sėdėjimo pratybos. Sėdint ir medituojant apjungiami trys dalykai: 
kūnas, kvėpavimas ir protas. Pirmiausiai apie laikyseną. Svarbiausia, kad būtų 
tiesi nugara. Paprastai sėdime ant grindų, pasidėję pagalvėlę. Kojas dedame 
įvairiai. Svarbu, kad visa poza būtų simetriška. Tinka birmietiška sėdėsena, 
kuomet abi blauzdos dedamos ant grindų, taip pat tinka viena blauzda užkelta 
ant kitos, gera yra pusinė lotoso poza, kuomet viena pėda užkeliama ant 
šlaunies, taipogi gerai ir pilna lotoso poza, kai abi pėdos padėtos ant šlaunų. 
Tinka ir klūpojimas – ant seiza suolelio, arba tarp kojų pasidėjus pagalvėlę; 
visos šios pozos yra geros. Nelabai gerai vieną koją dėti priešais kitą, nusuktas 
į vieną šoną, nes tai skatina šlaunų ir nugaros sukimąsi ir ilgiau sėdėti šitaip 
yra nepatogu. Taigi visų pirma – simetriška kojų padėtis. Jei negalite sėdėti 
ant grindų, galima sėdėti ant kėdės; tada abi pėdos turi būti tvirtai padėtos ant 
žemės, kad sėdint nugara visąlaik būtų tiesi. Toks sėdėjimas ant kėdės taip pat 
yra tinkama padėtis.  

Dabar apie nugarą. Įsivaizduokite, kad prie jūsų viršugalvio yra pritvirtinta 
virvė, už kurios jūs timptelėjate save tiesiai aukštyn. Šitaip išsitiesina jūsų 
stuburas. Dabar truputėlį atsipalaiduokite, kad nebūtumėte įsitempę. Smakrą 
šiek tiek įtraukite. Taip dar labiau išsitiesins stuburas, ypač kaklo srityje. 
Toliau – plaštakų padėtis. Dzeno meditacijose rankos paprastai sudedamos 
mahamudra. Kairės rankos pirštai uždedami ant dešinės rankos pirštų, o 
nykščiai lengvai suliečiami, kad susidarytų ovalas. Plaštakos, sudėtos šia 
mudra laikomos priešais kūną taip, kad nykščiai būtų ties bamba, o mudros 
centras – ties dan-džan arba tantien, kuris yra 3-5 centimetrai žemiau 
bambos. Ši mudra simbolizuoja delnuose laikomą visatą, o taip pat ištisos 
visatos galias, srūvančias vidun.  

Toliau – rankos. Alkūnės turi būti nei pernelyg atitrauktos, nei prispaustos 
prie kūno. Galima įsivaizduoti, kad pažastyse laikote po nevirtą kiaušinį. 
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Reikia juos išlaikyti, kad neiškristų, ir tuo pačiu – nesusitrintų. Įsitaisius tokia 
poza nesunku nevaržomai kvėpuoti krūtine ir pilvu. Akys nukreiptos žemyn, 
maždaug keturiasdešimt penkių laipsnių kampu, ir yra truputį pramerktos. 
Pažvelgę į bet kurią Budos statulą pamatysite, kad jo akys visuomet yra šiek 
tiek prasimerkusios. Tad mokant dzeniško meditavimo įprasta sakyti, jog akys 
turi būti pramerktos, o žvilgsnis nukreiptas į grindis. Dažnai sakome – 
žvelkite švelniai, neįsispoksokite į vieną tašką, o tiesiog matykite grindis. 
Mano mokytojas visuomet sakydavo, kad jei akys pramerktos, vadinasi 
penkiasdešimčia procentų jau esi čia ir dabar. Dzenas reiškia pabudimą, tad 
nors kartais yra labai smagu pabūti užsimerkus, šitaip lengva nuklysti į svajas 
ir snaudulį. Dzeno meditacijoje visada sėdime pramerktomis akimis. Tiek apie 
kūną ir laikyseną.  

Toliau pakalbėkime apie kvėpavimą. Mes kvėpuojame be atvangos visą savo 
gyvenimą. Medituodami pasinaudojame kvėpavimu, kad kiekvieną akimirką 
būtume čia ir kad nebūtų jokios sumaišties. Jei norite atpalaiduoti kūną, 
pirmiausiai pasitelkite kvėpavimą. Kvėpavimas padeda nuskaidrinti ir protą. 
Yra daugybė kvėpavimo būdų taikomų medituojant, mūsiškės dzeno mokyklos 
būdas vadinamas „dan džan ho“ (angl. dan jun ho). Dan-džan arba kiniškai 
tantien, reiškia galios (energijos) sodą. Jis yra 3-5 centimetrai žemiau bambos. 
Kaip tik šią vietą ir vadiname kūno galių (energiniu) centru.  

Įkvėpdami šiek tiek išpūskite apatinę pilvo dalį į priekį. Iškvėpdami apatinę 
pilvo dalį truputį įtraukite. Tuomet ir pajusite minėtąjį centrą. Įsivaizduokite, 
kaip visos jūsų galios suteka į šį centrą, į dan-džan. Lėtai įkvėpkite. Ir labai 
lėtai iškvėpkite. Iškvėpimas turėtų būti dvigubai ilgesnis už įkvėpimą. 
Maždaug trys sekundės įkvėpimui ir septynios iškvėpimui. Arba penkios 
įkvėpimui, dešimt iškvėpimui. Arba dešimt įkvėpimui ir dvidešimt iškvėpimui. 
Lėtai iškvėpkite, tada įkvėpti bus labai lengva ir oras pasieks pačią pilvo apačią. 
Jokiu būdu neįsitempkite, nebūkite sustingę. Nežvilgčiokite į laikrodį, tegul 
teka vidinis laikas. Turite po truputį vis labiau atpalaiduoti kvėpavimą, stebėti 
jį, ir, manyčiau, svarbiausia yra skirti dėmesio iškvėpimui: truputį jį ištęskite, 
tada įkvėpimas savaime bus sklandus. Šitaip kvėpuodami pastebėsite, kad 
kartais pasiseka įkvėpti giliai, į pačią pilvo apačią, ir kvėpuoti tolygiai, o kitais 
kartais nesiseka. Bet tiesiog stebėkite savo kvėpavimą ir palengva mėginkite jį 
lėtinti. Tik neverskite savęs per jėgą. Jei spausite save, pripratimas atsigręš 
prieš jus ir sukels papildomų nepatogumų. Tiek apie kvėpavimą.  

Toliau – apie proto būseną. Budai buvo iškilęs didis klausimas: kas yra 
gyvenimas, ir kas yra mirtis? Kas yra žmogus? Kas esu aš pats? Atsakymo jis 
tiesiog nežinojo. Tad jis šešerius metus ėjo tiesiai pirmyn su šiuo nežinojimu. 
Todėl sakome, kad teisingo mąstymo ugdymas yra didžiojo klausimo kėlimas. 
Kas aš esu? Nežinau. Bet kartais būna labai sunku išlaikyti protą apimtą tokio 
klausimo. Klausimas turi glūdėti prote, bet nebūtina įsikibti žodžių. Yra 
daugybė proto ugdymo būdų. Teisingas proto ugdymas – tai ėjimas tik tiesiai, 
nežinau, didysis klausimas, noras suprasti tikrąjį save patį ir išgelbėti visas 
būtybes.  

Tačiau kartais reikalingos tam tikros priemonės, padedančios susikaupti ir 
pastebėti, kada protas nuklysta ir pradeda mąstyti. Todėl pradedantiesiems 
mokiniams siūlome pratimą –įkvepiant sakyti mintyse tris kartus „aiškus 
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protas, aiškus protas, aiškus protas“, o iškvepiant ištarti vieną ilgą 
„nežinaaaaaaaaaaau.“ Taigi, įkvepiate: aiškus protas, aiškus protas, aiškus 
protas. Iškvepiate: nežinaaaaaaaaaaau. Vos tik pratimas nutrūks, suprasite, 
jog pradėjote galvoti, vadinasi, vėl grįšite prie pratimo. Nekeldami įtampos, tik 
grįžkite, grįžkite, grįžkite. Tada dėmesingas protas darysis stipresnis, 
stipresnis, stipresnis. Tokios yra pagrindinės mūsų dzeniško sėdėjimo 
pratybos: kūnas, kvėpavimas ir protas.  

Dabar apie giedojimą. Taip pat labai svarbi ir puiki dzeno pratybų dalis. Jei 
žmogaus galios susitelkia galvoje, tai jis daug galvoja, daug trokšta ir daug 
kenčia. Jei jos susitelkusios krūtinėje, tai išgyvenate pernelyg daug jausmų, o 
tai skatina klaidinančias mintis. „Man patinka viena ir nepatinka kita, tai yra 
gerai, o tai – blogai“, toks mąstymas paprastai vyrauja ir veikia visus poelgius. 
Kai galias (energiją) grąžinate į žemutinę pilvo dalį, pasidaro nesunku 
atsikratyti sumaišties ir lengvai pasireiškia išmintis. Kartais žmonės būna 
pernelyg jausmingi arba priešinasi jausmams, tokiu atveju labai naudingos 
giedojimo pratybos.  

Apskritai, mes kalbame apie trejopą protą: klaidžiojantį, vientisą ir aiškų protą. 
Giedojimo pratybų metu labai lengva aiškiai pamatyti, koks yra protas. 
Klaidžiojantis protas – kai darote viena, o galvojate kažką kita. Pavyzdžiui 
giedant gieda tik burna, o protas galvoja apie daugybę dalykų, kuriuos turite tą 
dieną padaryti, arba apie kokį nors įvykusį pokalbį, arba kažką, ko jums norisi. 
Tai vadiname klaidžiojančiu protu. Giedodami visą savo galią sutelkite į 
skambesį. Sutelkite visų minčių, jausmų, viso, kas vyksta, galią ir suteikite ją 
garsui. Taip darant, galiausiai jūsų protas taps vientisas, tik besiliejantis 
skambesys – „ma-ha ban-ya ba-ra mil-ta“ – tiktai giedojimas. Tokį protą 
vadiname vientisu. Čia nėra jokio mąstymo, vien tik skambėjimas. Toks protas 
dar yra vadinamas samadhiu, tai labai puikus pojūtis. Bet negalima pasilikti 
su samadhio protu. Reikia žengti dar vieną žingsnį. Išgirskite savo balsą, o 
kartu girdėkite ir kitų giedančiųjų balsus – tai vadinama aiškiu protu.  

Tiesą sakant išeina, kad giedojimas daugiau nei penkiadešimčia procentų yra 
klausymas. Reikia atverti ir savo ausis. Pirmiausia – sutelkiu visas savo galias į 
garsą, tada – girdžiu save, girdžiu kitus žmones, tik tuomet giedojimo 
pratybos yra teisingos, lavinančios aiškų protą. Kartais kai kurie žmonės yra 
pernelyg jausmingi, per daug mąsto, jų karma yra bloga, tuomet giedojimo 
pratybos padeda klaidžiojančiam protui tapti vientisu, o vientisas protas 
tampa aiškiu. Tad giedojimo pratybos yra labai svarbios.  

Mes ne itin daug kalbame apie meditavimą vaikštant, ši meditacija yra tarsi 
pertrauka tarp vieno ir kito sėdėjimo. Bet ir vaikščiojimo metu labai svarbu 
sugrąžinti energiją į savo dan-džan, į žemutinę pilvo dalį, ir pajusti kaip pėdos 
liečia grindis. Mums įprasta vaikščioti sunertais rankų pirštais. Kai kuriose 
pakraipose įprasta, jog dešinė plaštaka dengia kairiąją, kitose – kairė dengia 
dešinę. Kartą Dae Soen Sa Nimas pasakė: „Taip, viskas taip, bet kartais kairioji 
arba dešinioji ranka blogai jaučiasi.“ Todėl mes suneriame pirštus, tuomet abi 
plaštakos yra lygiareikšmės, ir abi yra patenkintos. Plaštakas laikome sunertas 
aukščiau dan-džan srities ir einame įprastu žingsniu, nei per lėtai, nei per 
greitai. Tokiu būdu vaikščiojimo meditacija yra lyg įprastas kasdienis 
užsiėmimas, o ne kažkas išskirtinio.  
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Nusilenkimai, sėdėjimas, giedojimas, vaikščiojimas – toks yra mūsų 
nustatytos tvarkos (formalusis) meditavimas. Kai darome tai kasdien, kasdien 
ir kasdien, tuomet pasirodo minėtasis centras. Centras, esantis iki mąstymo. 
Tada patiriame, kas yra medituojantis protas, o kasdienė ruoša virsta tikra 
meditacija. Tada iš tiesų auga mūsų dvasinė saviugda ir mūsų išmintis.  

Ketvirtasis kausimas – esmė, tiesa ir paskirtis. Mūsų mokyme labai svarbu 
kuo aiškiau atskleisti esmę, tiesą ir paskirtį. Tai yra viena iš teisingo gilinimosi 
į konganus užduočių. Esmė – tai mūsų „iki mąstymo“ būsenos prigimtis. 
Kartais ją vadiname pirminiu tašku. Jos neįmanoma išreikšti žodžiais, kalba, 
nes ji yra „iki mąstymo“ būsenos. Todėl Gudži (Guji) iškeldavo vieną pirštą, 
Lin-či (Lin Chi) visuomet sušukdavo “kaac”, dzeno meistras Duk Sahnas 
suduodavo žmogui, o mūsų mokykloje įprasta trinktelėti į grindis. Tad visų 
pirma grįžti į dar neprasidėjusio mąstymo būseną, o tada, jei iš tiesų 
atskleisite savo tikrąją esmę, viskas pasidarys aišku: aiškiai matysite ir 
girdėsite, aiškiai jausite skonį ir kitus pojūčius. Dangus yra žydras, medis 
žaliuoja, šuo loja „au au“, cukrus yra saldus. Visa kas tiesiog atsispindi prote. 
Mes sakome, jei sugebi išsaugoti trinktelėjimo akimirkos esmę – trinkt! – 
tuomet tavo protas yra skaidrus kaip erdvė. Skaidrus kaip erdvė, vadinasi 
atspindintis taip aiškiai kaip veidrodis. Veidrodis tiktai atspindi. Jei yra 
raudona, atsispindi raudona. Jei balta – balta. Taigi kai matote dangų – jis 
tiesiog žydras. Kai matote medį – jis tik žaliuoja. Kai girdite lojant šunį, tai tik 
„au au“.  

Tai vadinama tiesa. Viskas šioje visatoje yra tiesa, vien taip, kaip yra, 
nepriklausomai nuo mūsų mąstymo ir nuomonių. Vadinasi, jums atsiskleidė 
tiesa. Dabar privalote žengti dar vieną žingsnį. Kokia yra tikroji tiesos paskirtis, 
leidžianti gyventi neklystamai? Mes sakome, kad „pagalba kitiems“. Vadinasi, 
kai esi alkanas – valgyk. Pavargai – miegok. Jei kas nors alkanas – duok jam 
maisto. Jei ištroškęs – atsigerti. Jei kas nors kankinasi – padėk. Tai vadinama 
„teisingos aplinkybės, teisingi poelgiai, teisingi santykiai“. Budizme tai dar 
įvardijama kaip Didžioji meilė, Didžioji atjauta, Didysis bodhisatvos kelias. Tai 
yra mūsų kelias. Mūsų teisingas gyvenimas. Tai – dzenas. Svarbiausia, turi 
visiškai išaiškėti esmė, tiesa ir paskirtis.  

Penktas klausimas: Dae Soen Sa Nimas sakydavo, kad dzeno saviugdoje yra 
du labai svarbūs dalykai – teisinga kryptis ir siekiantis protas. Teisinga kryptis 
reiškia norą atrasti savo tikrąją prigimtį ir gelbėti gyvas būtybes nuo kančių. 
Siekiantis protas reiškia siekimą. Imk ir daryk, tiktai siek, kad būtų padaryta. 
Kartą jis mums pasakė: „Jei turite siekantį protą ir žinote teisingą kryptį, tai 
jūsų saviugda yra teisinga. Ir vieną dieną suvoksite, jog siekiantis protas ir 
teisinga kryptis yra atbudimas.“ Teisingą kryptį sužinome iš savo dharmos 
mokytojų, dharmos mokytojai ir dzeno meistrai gali ją nurodyti. Bet siekiantį 
protą tik patys galime sau parūpinti. Todėl visi turime be atvangos siekti.  

Šeštas klausimas: dharmos kalba. Pagrindinis dharmos kalbos uždavinys – 
parodyti žmonėms, kas yra dzeno pratybos, kas yra dharma, ir gal būt tuo pat 
metu paskatinti juos eiti šiuo keliu. Pirmiausia reikia suprasti, kam yra skirta 
dharmos kalba. Paskui – kalba turi būti pritaikyta klausytojams. Tada – kas 
šiuo metu yra jums dzene visų svarbiausia ar labai svarbu. Kartais labai 
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pravartu kalbėti apie tuos dalykus, kurie kaip tik dabar yra gyvai ir 
reikšmingai iškilę pratybose jums patiems.  

Dae Soen Sa Nimas nurodė keletą patarimų, kaip sakyti kalbą. Bendru atveju 
viešą kalbą sudaro vieno iš mokinių pasisakymas, tai yra maždaug 
dvidešimties minučių įvadinė kalba, o po to mokytojas atsakinėja į klausimus. 
Tačiau sąlygos, auditorijos ir vietos, į kurias esate kviečiami, yra skirtingos. 
Tad ir kalba gali būti pateikta skirtingais būdais. Yra keletas gerų patarimų, 
kaip ją parengti.  

Vienas iš galimų būdų – papasakoti kokią nors seną budistinę istoriją, kuri 
jums atrodo įdomi arba tinkama kaip tik čia. Po to galite pateikti šiuolaikinę 
istoriją, šių dienų nutikimą, ką nors iš savo, kitų dzeno mokinių, arba Dae 
Soen Sa Nimo patirties. Pagaliau – tam tikrais pamokančiais žodžiais reikia 
apjungti šias istorijas, viską suvedant iki esminės minties. Todėl visiems 
patinka istorijos – tiek senos, tiek šių laikų, taip pat ir pamokymai, kurie jas 
apjungia ir padeda kuo aiškiau išreikšti jūsų pagrindinę mintį. Kitas būdas 
pateikti kalbą – tai nuolat iš įvairių pusių aptarinėti didįjį klausimą – kas aš 
esu? Taip pat kalbėti apie nežinantį protą. O trečias būdas – pasakoti apie 
mūsų budistinę kryptį – visų gyvų būtybių gelbėjimą iš kančios.  

Septintasis klausimas – konganai. Būdingas dzeno bruožas – gilinimasis į 
konganus. Jo paskirtis yra dvejopa. Visų pirma – pagelbėti mums nuolat 
sugrįžti prie teisingos pratybų krypties. Kai kuriems žmonėms saviugda 
reikalinga tam, kad geriau jaustųsi. Kai kuriems – tam, kad išsivaduotų iš 
sunkumų. Priežasčių daugybė, ir visos jos gali būti puikios, bet svarbiausa  – 
nepamesti esminės mūsų pratybų krypties: nežinojimo; žengimo tiesiai, 
nežinau. Kai neįveikiate kongano, protas grįžta į nežinojimą. Tai padeda 
išlaikyti kryptį. Kai kurie žmonės nori tik meditacinės rimties. Nieko bloga, 
bet gyventi ji neką tepadės. O gilinimasis į konganus padeda išlikti tinkamai 
nusiteikus – nežinau.  

Antra, konganų sprendimas padeda mums rasti tinkamą paskirtį. 
Gilindamiesi į konganus pradedame aiškiai suvokti esmę, tiesą ir paskirtį, ir 
galime rasti tikrą savo gyvenimo paskirtį. Apskritai imant, yra dvejopi 
konganai. Vieni patikrina medituojantį protą, ar tikrai protas niekur 
neklaidžioja. Tai tarsi kautynės kardais: mokytojas atakuoja, jūs atkertate, 
tada atkerta mokytojas, tada vėl jūs, vėl mokytojas, vėl jūs. Šitaip pamatote, ar 
ilgai protas gali išbūti nenuklysdamas. Kiti konganai tikrina mūsų išmintį, tai 
yra, mūsų poelgius. Šiuos konganus galima pasitikrinti parašius mokytojui 
laišką. Medituojančio proto konganai geriausiai patikrinami mokytojo 
akivaizdoje, tačiau išminties konganai, tokie kaip „Pelenų kratymas ant 
Budos“, „Nam Čeonas užmuša katiną“, „Dok Sahnas nešantis savo dubenėlius“, 
„Pelė suėda katės ėdalą“, gali būti atsakyti paštu, kadangi jų sprendimui 
nereikalingas gebėjimas atsakyti nemąstant. Be abejo, ir šiuo atveju tikrasis 
atsakymas nėra sumąstomas, bet jis randasi kitaip, jam nereikia pasitelkti 
kovos kardais dvasios. Taigi vienos rūšies konganai tikrina mūsų centrą. Kiti – 
gebėjimą pažinti. Taip pat labai svarbu, kad gilinimasis į konganus yra 
glaudžiai susijęs su kasdienybe. Apibendrinant galime sakyti, kad yra trys 
pagrindiniai gilinimosi į konganus tikslai: padėti laikytis teisingos pratybų 
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krypties – nežinojimo; padėti rasti savo teisingą paskirtį; ir galiausiai – 
nebesutikti jokių kliūčių.  

Aštuntas klausimas: kartais naudinga pasakyti vieną dalyką: jeigu saviugdoje 
pavyksta suvienyti meditavimą ir gebėjimą pažinti (arba teisingą požiūrį) su 
kasdieniu gyvenimu, tai patiriama dvasinio gyvenimo pilnatvė. Yra žmonių, 
kurių religinis gyvenimas eina sau, o kasdienis – sau; tuomet neįmanoma 
jausti pilnatvės ir pasitenkinimo. Meditacija – tai neklaidžiojančio proto 
būsena: jei ką nors darai, tik tai ir daryk. Teisingas požiūris randasi 
sprendžiant konganus ir iš tiesų lavinantis. O kasdienis gyvenimas? Kaip gi 
pratybos siejasi su kasdieniu gyvenimu? Jei teisingai suprantame meditavimą, 
tai jau galime įsigilinti į savo kasdienį gyvenimą, ir tuomet kasdienybė tampa 
meditacija. Pradeda reikštis išmintis, ir dzeno pratybomis galime padėti sau 
gyventi. Savo ruožtu, gyvenimas moko, kaip geriau ugdyti save.  

Manau, priartėjau prie devinto klausimo, taigi, pakalbėsiu apie nustatytos 
tvarkos (formalias) pratybas. Jau kalbėjau apie nusilenkimus, sėdėjimą, 
giedojimą ir vaikščiojimą. Dabar papasakosiu apie kitas šios tvarkos puses. 
Kartais žmonėms, atėjusiems į mūsų pratybas, jos nepatinka dėl daugybės 
visokių tvarkos nurodymų ir nustatymų. Bet jei deramai išaiškiname, 
dauguma žmonių įveikia šią kliūtį ir įsitraukę į bendrą veiklą, gauna iš jos 
naudos.  

Visų pirma – apie paskirtį. Griežtai nustatyta pratybų tvarka reikalinga tam, 
kad atsisakytume savo nuomonės, tai yra, ji padeda atmesti savo nusistatymus 
ir atverti pirminį protą. Viskam, kuo tik užsiimame, būdinga tam tikra tvarka. 
Įprasta tvarka visi kartu atlikdami pratybas, mes įgyjame galimybę kiekvieną 
akimirką matyti savo nuomones ir jų atsisakyti bei nelauktai atverti savo 
pirminį protą – atvirą, erdvų ir laisvą. Dauguma žmonių, kuriems patinka 
laisvė, ypatingai Amerikoje, prisiriša prie laisvės ir tampa iš tiesų nebelaisvi. 
Kai jie pakliūva į tam tikras griežtai apibrėžtas aplinkybes, pasireiškia 
mėgstantis-nemėgstantis protas ir jie nebegali suvokti pačių aplinkybių. Bet 
jei esate išties laisvi, tai esate laisvi nuo to, kas patinka, ar nepatinka. Net jei 
turite simpatijų ir antipatijų, jos nevaldo jūsų. Taigi, galima laikytis bet kokios 
nustatytos tvarkos, jei norima padėti kitiems. Pirmoji griežtai nustatytos 
pratybų tvarkos paskirtis – padėti mums atmesti savo nuomones ir atverti 
pirminį protą.  

Antroji paskirtis – padėti darniai būti drauge. Dae Soen Sa Nimas dažnai sako 
„Vadovaukis aplinkybėmis ir būk patenkintas“. Mūsų mokymas skatina 
vadovautis aplinkybėmis, kokios jos bebūtų. Jei atsiduriate tibetietiškoje 
šventykloje, užsiimkite tibetietiškomis pratybomis. Jei japoniškoje – tuomet 
japoniškomis. Jei ateinate į Kwan Um dzeno mokyklos šventyklą, laikykitės 
Kwan Um dzeno mokyklos taisyklių. Jei šitaip nusiteikę mokysitės ir gyvensite, 
tai bet kokiomis aplinkybėmis būsite darnoje, vadinasi, atmesite savo 
nuomones ir įgysite tikrąjį protą, įgausite išminties ir galėsite teikti žmonėms 
išties didelę pagalbą. Tai reiškia, laikysitės mūsų didžiosios krypties.  

Taipogi išmokite naudotis akimis, ausimis, rankomis ir kitkuo. Jei nueisite į 
kitą dzeno centrą ir stebėsite, ką jie daro, neilgai trukus galėsite jais sekti. 
Neretai šis dalykas juos nustebins, nes dažniausiai tenka vėl ir vėl kartoti 
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žmonėms, kokios yra nustatytos taisyklės. Dauguma žmonių nesugeba 
deramai pasinaudoti akimis, ausimis ir rankomis.  

Štai vienas pavyzdys iš tų laikų, kai gyvenau Kembridžo dzeno centre, kuris 
buvo įsikūręs pusiaukelėje tarp Masačūsetso technologijos instituto ir 
Harvardo universiteto, dviejų stipriausių JAV universitetų. Šių universitetų 
studentai ateidavo į mūsų centrą ir visi sėdėdavo ant pagalvėlių, laukdami 
giedojimo pradžios. Kai ateina laikas giedoti ir koks dvidešimt mūsų mokyklos 
mokinių atsistoję padeda mažas juodas pagalvėles į reikiamą vietą, svečiai 
stovėdavo laikydami savo pagalvėles, nesumodami, ką su jomis daryti, nors 
pusė ar net trys ketvirtadaliai susirinkusiųjų ką tik padėjo pagalvėles ten, kur 
jos turi būti. Mane visuomet pritrenkia tai, kad kai kurie žmonės yra 
priklausomi nuo žodinių nurodymų, nepaisant, kad jų gana sudėtinga laikytis, 
ir nesugeba pasinaudoti savo akimis. Tad jei mes, dzeno praktikai, išmoksime 
teisingai naudotis savo akimis, ausimis ir rankomis, daug greičiau užmegsime 
ryšį su kitais ir prisitaikysime prie kitų aplinkybių.  

Toliau apie griežtai nustaytą pratybų tvarką: trumpa pagrindinių sėdėjimo, 
giedojimo ir nusilenkimų taisyklių apžvalga bendrais bruožais. Kai mokome 
sėdėjimo, svarbu yra suprasti, koks turi būti kūnas, kvėpavimas ir protas. Kai 
mokome giedojimo, visuomet naudinga rasti laiko ir papasakoti apie 
klaidžiojantį, vientisą ir aiškų protą. Visa tai išties padeda žmonėms suprasti, 
kas yra sėdėjimo meditacija, kas yra giedojimo meditacija, ir kaip reikia 
medituoti. Nusilenkimai reiškia susivienijimą. Mūsų kūnas susivienija su 
protu ir nebelieka sumaišties. Nusilenkimai padeda mūsų galioms nutekėti 
žemyn. Kai tampate labai jausmingi ar pernelyg susimąstę, perpildyti 
troškimų, arba kai protas aptingsta, nusilenkimai padeda jūsų galioms 
nusileisti žemyn ir atkurti jausmų bei mąstymo pusiausvyrą. Taip pat 
nusilenkimai mažina karmą ir tingulį. Kaip jau sakyta, medituoti – tai daryti 
tik tai, ką darai. Būtent ši dzeno meditacijos ypatybė, kai pagaliau suvokiama, 
daugeliui žmonių padaro išties didžiulį įspūdį.  

Galiausiai, mes nuolat kalbame apie bendrą veiklą. Bendra veikla sukuria 
darną. Užsiimdamas bendra veikla, kiekvienas atsisako savo nuomonės ir 
paseka kitais. Tada kiti ima sekti juo. Todėl Dae Soen Sa Nimas kartais 
sakydavo: „Jei nori kam nors padėti, turi neatitrūkdamas sekti, sekti ir sekti 
juo. Paskui turi pasisukti ir nueiti teisingu keliu, o jis, dažniausiai, nuseks 
paskui tave.”  

Tolesnis, turbūt jau dešimtas klausimas, – saviugdos pratybos. Vieną dieną 
Kembridžo dzeno centre dharmos kalbos metu, mokinys paklausė Dae Soen 
Sa Nimo: „Trečia diena, kai aš užsiimu dzeno saviugdos pratybomis. Ar 
galėtumėte ką nors patarti, kas man padėtų pratybų metu?” Dae Soen Sa 
Nimas jo perklausė: „Kiek dienų tęsiasi tavo pratybos?“ Mokinys pakartojo: 
„Tik tris dienas.“ „Per ilgai!“ – atšovė Dae Soen Sa Nimas ir pridūrė: “Trys 
dienos, ar dvidešimt metų –visai nesvarbu. Svarbi yra ši akimirka. Ką darai 
kaip tik dabar? Jei ši akimirka aiški, tai visas tavo gyvenimas yra aiškus. Jei ši 
akimirka kupina sumaišties, tai visas gyvenimas taip pat kupinas sumaišties. 
Todėl netikrink: „Užsiimu saviugda jau tris dienas, vienerius metus, dešimt 
metų, dvidešimt metų.“ Svarbu yra tik tai, ką darai kaip tik dabar.“ Toks 
požiūris išties padeda mokiniams, nes yra teisingas ir labai aiškus.  
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Yra dar vienas dalykas, susijęs su dzeno pratybomis, kurį derėtų žinoti visiems 
dharmos mokytojams, taip pat ir vyresniesiems, – dažnai žmonėms, kurie 
užsiima pratybomis trejus metus, o kartais – tarp septintų ir dešimtų 
ugdymosi metų, atsiranda saviugdos sunkumų. Kai dar tik pradedi dzeno 
saviugdą, dažnai sulauki kokių nors greitų pasiekimų. Atlėgsta tavo gyvenimo 
sunkumai, įgauni gebėjimų geriau save pažinti. Vėliau neretai pradedi jausti 
kad „Pradėjau daug daugiau galvoti.“ Bet ne, iš tiesų tiesiog pradedi pastebėti, 
jog galvoji. O kartais, po trejų dzeno saviugdos metų, apima jausmas, tarsi 
daugiau nebėra jokio judėjimo pirmyn, ir pasidaro sunku suprasti, kodėl 
pratybos pasidarė nevaisingos.  

Aš visuomet sakau, kad mūsų karma yra tarsi ledo kamuolys. Kai pirmą kartą 
užkuriate po juo ugnį, vienoje kitoje vietoje jis iškart ima tirpti ir jaučiamas 
pasitenkinimas, kad iš tiesų darote pažangą. Praėjus keleriems metams, 
paviršius jau būna aptirpęs, tačiau vidus vis dar yra labai sušalęs, ir ta pati 
ugnis nebegali ištirpinti daugiau ledo, tad pradedate abejoti savo pratybomis 
ir savimi. Tad šiame etape labai svarbu tiesiog uoliau užsiimti pratybomis ir 
atkakliai jas tęsti. Tiesiog tęsti. Netikrinti savęs. Netikrinti kaip vyksta 
saviugda. Netikrinti pasiekimų. Taip pereisite šį etapą ir vėl pamatysite, jog 
pasikeitimai vyksta ir jūs judate pirmyn. Tarp septintų ir dešimtų lavinimosi 
metų gali nutikti kažkas panašaus ir vėl kilti sunkumų. Tada vėl svarbu bus 
tiesiog neapleidžiant eiti toliau. Šitaip jūs visuomet pasieksite laimėjimų.  

Dar viena su pratybomis arba karma susijusi tema, kuria Dae Soen Sa Nimas 
retkarčiais kalbėdavo, yra taip vadinama uždelsta karma. Uždelsta karma – tai 
kažkas tūnančio jūsų sąmonės gilumoje. Net jei visa saviugda vyksta 
sklandžiai, kartais susidaro tokios aplinkybės, kuriose – šast! – ir koją pakiša 
karma: užvaldo kokie nors troškimai, įsikimbate į kažkokią nuomonę, ar 
staiga nebesusivaldote. Tai vadinama uždelsta karma, kuri pasireiškia 
nustebindama jus. Vaistai šiuo atveju yra labai paprasti: atkaklios pratybos. 
Jei jau iki tol jūsų pratybos buvo pakankamai stiprios, jų metu įgauta galia 
padės įveikti karmą ir protas vėl nuskaidrės, o jūs galėsite laisvai veržtis toliau. 
Jei pratybos nebuvo itin stiprios iki pasireiškiant uždelstai karmai, labai 
svarbu atsidėti atkaklioms pratyboms. Tada įveiksite šį tarpsnį, nesukurdami 
sunkumų ir kliūčių nei sau, nei kitiems.  

Tolesnis klausimas, pamiršau kelintas jo numeris. Mūsų mokykla, 
vadovaujama Dae Soen Sa Nimo, išleido keletą knygų, kuriose pateiktos 
istorijos bei labai aiškūs nurodymai, kaip pristatyti mūsų mokymą, gali 
pagelbėti dharmos mokytojams. Mokomoji Dae Soen Sa Nimo kalba yra 
tiesiog nuostabi, ir aš pastebėjau, kad ji vienodai naudinga, nepaisant 
kultūrinių ribų, skirtingose šalyse, ir apskritai visur. Jis moka puikiai ir labai 
suprantamai kalbėti apie pratybas ir žmogaus gyvenimą, kad mes, mokytojai, 
suprastume ir žinotume, kaip visa tai aiškinti. Knygoje Vien tik nežinau (Only 
Don’t Know) aprašyta daugybė praktinių būdų, kaip Dae Soen Sa Nimas taiko 
budizmo mokymą vakariečių gyvenimui, tad vėl ir vėl skaitydami šią knygą 
galite rasti daugybę tinkamos medžiagos, kurią galėsite panaudoti atsakydami 
į mokinių klausimus. Nebūtina nuolat kartoti tai, ką sako Dae Soen Sa Nimas, 
paprasčiausiai, suprasdami keturis bodhisatvos veiklos būdus bei kitus 
panašius dalykus galime visa tai pristatyti pačiu tinkamiausiu laiku – kai 
žmonės mums išsako savo sunkumus ir kelia klausimus. Knygoje Vien tik 
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nežinau yra daugybė puikių pavydžių, kaip taikyti budizmo mokymą 
sprendžiant gyvenime pasitaikančius sunkumus. Turbūt išsamiausiai Dae 
Soen Sa Nimo mokymas pateikiamas knygoje Zen kompasas. Jis paruošė 
sutrumpintą Zen kompaso variantą, norėdamas mokyti vakariečius to, ką jis 
pats vadino budizmo ašimi, kad jie susipažintų ne tik su dzeno mokymu, bet 
taip pat suprastų esminius hinajanos ir mahajanos budizmo bruožus, vadinasi, 
būtų susipažinę su visomis svarbiausiomis budistinio mokymo temomis. Be 
abejo, šias temas jis pristato iš dzeno perspektyvos, tačiau studijuodami 
trumpąją Zen kompaso versiją, mes sužinome svarbiausias budizmo temas, ir 
galime kur kas geriau spręsti mums kylančius klausimus ir suprasti sutiktus 
kitų budizmo krypčių atstovus.  

Išsamusis Zen kompaso variantas sudarytas iš daugybės kalbų ir paskaitų, 
kurias Dae Soen Sa Nimas pasakė įvairiomis budistinėmis temomis, jo 
minėtomis pradinėje trumpojoje Zen kompaso versijoje. Čia įtraukta ir 
daugybė nuostabių istorijų, padedančių atskleisti jo pabrėžiamus dalykus. Šios 
knygos skaitymas, derinamas su mūsų pratybomis, padeda išplatinti mūsų 
požiūrį į budizmą, ir iš dzeno perspektyvos suprasti įvairius esminius dalykus. 
Budizme viskas yra svarbu. Buda sakė: „Aš esu gydytojas, duodantis vaistų 
nuo pasireiškusios ligos“, todėl  radosi didžiulė įvairiovė jo mokymo krypčių, 
ir kiekviena jų yra naudinga atitinkamu atveju.  

Manau, jog knygoje Pelenų barstymas ant Budos taip pat yra skyrių, su 
kuriais mokytojams pravartu susipažinti. Pirmame skirsnyje „Dzenas – tai 
savęs suvokimas“ apibūdinami pagrindiniai dzeno pratybų bruožai, taip pat 
pateikiamas puikus visatos esmės aiškinimas, pasitelkiant tešlos ir sausainių 
pavyzdį. Kiekvienas mokinys turėtų susipažinti su antruoju skirsniu „Dzeno 
apskritimas.“ Jis išties padeda žmonėms suvokti mūsų pratybų kryptį. 
Daugelis budizmą suvokia intelektualiai, arba prisiriša prie tuštumos, arba 
ieško dvasinių galių, tad šis mokymas pateikia žmonėms tikrai išsamų vaizdą 
ir padeda jiems save reguliuoti pratybų eigoje, neprisirišti prie išprotavimo, 
prie tuštumos, prie ypatingų galių ar ypatingos laisvės, o kartu neprisirišti ir 
prie „buvimo taip, kaip yra“, kad gebėtume išnaudoti bet kurį mokinio 
saviraiškos pavidalą ir pagelbėtumėte jam pratybose.  

Ketvirtame skirsnyje „Patarimai pradedančiajam“, pateikiami bendri 
pagrindiniai Dae Soen Sa Nimo pamokymai naujam mokiniui. Gal 
šiuolaikiniams žmonėms jie yra pernelyg daugiažodiški, tačiau pravartu būti 
susipažinus su tuo, kaip Dae Soen Sa Nimas pateikia savo mokymo pagrindus. 
Knygoje yra daug naudingų dalykų, dešimtas skirsnis „Nei sunku, nei 
lengva“ itin svarbus, nes kai kurie žmonės teigia, kad dzeno saviugda yra 
sudėtinga, o mes kartais sakome, kad ji lengva, tačiau svarbiausia yra nieko 
nepaversti nei sudėtingu, nei lengvu, tiesiog kiekvieną akimirką daryti tai, ką 
reikia. Tokia kalba yra teisinga ir ji padeda žmonėms.  

Tikrai geras yra dvidešimtas skirsnis „Kas yra laisvė?“, kuris bus ypatingai 
naudingas amerikiečiams ir europiečiams. Daugelis jų yra prisirišę prie laisvės, 
todėl verta žinoti, kaip kalbėti apie laisvę, kad padėtume žmonėms. Nesvarbu, 
ar žmonėms patinka, ar nepatinka tai, ką sakote; šis mokymas yra teisingas ir 
jūs tarsi pasėjate sėklą, o vieną dieną žmonės supras, kad tai buvo tiesa ir 
jiems bus įdomu vėl susitikti su dzenu. Ir tolesniame, dvidešimt pirmame 
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skirsnyje „Didžioji brangenybė“ yra puiki mintis. Labai svarbus dvidešimt 
penktas skirsnis „Kodėl giedame.“ Neretai žmonės įsivaizduoja, jog dzenas yra 
tik sėdėjimas. Čia atveriamas daug platesnis suvokimas apie meditavimo tikslą, 
apie bendrą veiklą ir giedojimo prasmę.  

Žinoma, jei turite gerą atmintį, ypač jei mėgstate pasakoti, o daugelis žmonių 
mėgsta, pravartu prisiminti pasakojimų iš mūsiškės dzeno perdavos linijos, 
pateiktų dvidešimt septintame skirsnyje „Won Hyo istorija“, o taip pat kitus, 
apie Kyong Ho Sunimą, Man Gong Sunimą, korėjietį Ko Bong Sunimą. Čia 
rasite daugybę puikių istorijų, galinčių jums praversti. Dvi bene labiausiai 
naudingos istorijos – tai trisdešimt septintame skirsnyje papasakota “Buda 
yra sandalai iš žolių” ir “Pasakojimas apie Sul ” iš aštuoniasdešimt antro 
skirsnio. Šios istorijos išties puikios, jas galima pasakoti pradedant kalbas, 
taip pat sakant kalbą naujoje vietoje, mat šiose istorijose atskleidžiama labai 
gili, nuostabi ir aiški esmė, kurią žmonės neretai supranta klaidingai.  

Jeigu jūsų paklaus apie kvaišalus ir svaigalus, apie žmones, vartojančius LSD 
bei panašius dalykus ir koks dzeno santykis su visu tuo, taip pat apie žmones, 
kuriems rūpi stebuklai, tai būdami susipažinę su keturiasdešimt penktu ir 
keturiasdešimt šeštu skirsniais, jūs turėsite pakankamai žinių, kad tinkamai 
atsakytumėte žmonėms. Dae Soen Sa Nimas visokius kvaišalus vadindavo 
„ypatingaisiais vaistais“ arba „vaistais nuo miražo“. Jis sakė, kad dauguma 
žmonių prisirišę prie šio pasaulio pavadinimų ir pavidalų; jų manymu, tai yra 
tikrovė. Pavartojus vaistų nuo miražo, jie pamato: „Ak, čia irgi tik sapnas.“ Bet 
jeigu pavartosite ypatingųjų vaistų keletą kartų, tai apsirgsite liga, 
reikalaujančia ypatingo gydymo. Pavartojus narkotikų ilgesnį laiką, net jei 
nustosite tai daryti, jūsų sąmonė susilpnės. Po ilgesnio narkotikų vartojimo 
pasidaro labai sudėtinga užsiimti tuo, kuo iš tiesų norėtųsi. Paraginimas, ypač 
jauniems žmonėms, gali būti toks: „Nesusilpninkite savo sąmonės, nes jei 
ateityje norėsite užsiimti kažkuo kitu, jums bus labai sunku tai padaryti, nes 
sąmonė bus silpna. Kažką padarysite vieną kartą, bet kitą jau nebepajėgsite. 
Paskui vėl pajėgsite, ir vėl ne. Be atvangos stengtis yra labai sunku, tad svarbu 
nustoti vartoti narkotikus, tai gali išgelbėti gyvenimą. Ir nesilpninkite savo 
sąmonės.“  

Penkiasdešimt pirmas ir penkiasdešimt trečias skirsniai išryškina mūsų 
mokymo brėžiamas ribas tarp samadhio, arba nirvanos, ir annutara samyak 
sambodhi, arba satori, arba tiesiog atbudimo, nušvitimo. Daugelis žmonių 
mūsų dienomis klaidingai supranta šį dalyką; ieškodami tuštumos ar palaimos, 
malonumo, kurį teikia samadhis, vientiso proto, jie pameta aiškaus proto 
siekimo prasmę. Dae Soen Sa Nimas sakydavo paprastai – samadhis yra 
„pakeliui.“ Tiesa, Šeštojo Patriarcho Pakylos sūtroje apie samadhį ir pradžną 
(tarti pradžnia) tariama, jog vienas yra lempa, o kita – tos lempos šviesa. Taip 
yra iš tiesų, jei jūsų saviugda vyksta teisinga linkme, ir samadhis bei pradžna 
auga kartu. Bet dauguma žmonių prisiriša prie klaidingos samadhio ir 
nirvanos sampratos, iš esmės tapatindami tai su ramybės ir vidinės tykumos 
troškimu. Šitaip jie pameta dzeno pratybų esmę – kad jos reikalingos tik 
ugdyti aiškų protą, savaiminį atjautos protą, gebantį puikiai atitikti visokias 
aplinkybes ir tarnauti visų žmonių gerovei.  
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Dar vienas labai geras skirsnis – penkiasdešimt penktas – „Plastikinės gėlės, 
plastikinis protas.“ Asmeniškai man patinka visi šioje knygoje pateikti 
pasakojimai. Bet kurią iš senų istorijų įdomu skaityti, o žmonėms jos ne tik 
patinka, bet gali jiems pagelbėti. Dae Soen Sa Nimas ragindavo savo mokinius, 
ypač tuos, kurie ketino tapti mokytojais, tiesiog vėl ir vėl skaityti jo knygas, ar 
tam tikras jų dalis. Tai nėra tiesiog teorinės knygos, visa, kas jose parašyta, 
buvo gyvai sakytos kalbos, bendraujant su savo mokiniais, tad visa srūva iš 
labai gyvo šaltinio. Daugelį kartų skaitant atskirus pasakojimus, jie susilieja su 
pratybomis ir pamažu tampa savais; tada galima visą tą mokymą panaudoti ir 
padėti žmonėms.  

Tolesnis klausimas, tai gali būti dešimtas ar vienuoliktas numeris, – pagalba 
naujiems mokiniams. Dharmos mokytojo pareiga – dzeno saviugda tiek dėl 
savęs, tiek dėl galimybės padėti kitiems. Kaip padėti naujai atėjusiems 
mokiniams? Viena vertus reikia supažindinti su pratybų pobūdžiu, su įprasta 
tvarka, kartu savo vidine galia ir domesiu perteikti mūsiškės dzeno saviugdos 
pratybų dvasią. Jau aukščiau suminėjau visus taisyklių ir tvarkos pamokymus. 
O pratybų dvasia perteikiama tiesiog pačiam tvarkingai vykdant viską, ko 
mokai; žinoma, neišvengsite laikinų sunkumų ir abejonių, kaip ir laikinų 
įkvėpimo pakilimų. Nereikia pulti viso to pasakoti mokiniams, tiesiog 
stengdamiesi jiems padėti kartu galime atidžiai stebėti save ir mokydamiesi iš 
jų tobulėti kaip mokytojui.  

Kita vertus reikia būti mokiniams pavyzdžiu. Nereikia apie tai sąmoningai 
galvoti, tiesą sakant, geriau išvis negalvoti, tiesiog stengdamiesi atkakliai 
lavintis ir natūraliai vis labiau veikdami kaip bodhisatva, jūs jau rodote gerą 
pavyzdį. Yra dar ir trečiasis pagalbos būdas – rasti galimybę paremti naujus 
mokinius, kartu remti dzeno centrų vadovus, remti vieniems kitus.  

Žinokite šventyklos taisykles. Jos yra dzeno meistro Pai Chango (Pai Čangas) 
šventyklos taisyklių, surašytų 800 m.e. metais Kinijoje, atmaina, ir kartu tai 
yra pagrindinės taisyklės, kurių laikomasi visose dzeno šventyklose Kinijoje, 
Japonijoje ir Korėjoje. Nors amžių eigoje šios taisyklės įvairiai kito, jų 
pagrindas liko tas pats; kaip sakė didieji dzeno meistrai, tarp jų ir Ta Hui apie 
1200 m. Kinijoje, tai yra nepranokstamos bendruomeninio gyvenimo taisyklės. 
Žinodami ir nuolat iš naujo peržvelgdami šias taisykles, jūs pagelbėsite sau 
asmeniniame gyvenime, taip pat galima jomis pasinaudoti įvairiais atvejais, 
kad padėtume žmonėms kažką patardami, ar dar kaip nors.  

Pradžios taškas, pirminė pradžia, pradžių pradžia. Ši tema mus grąžina atgal 
prie mokymo apie esmę, tiesą ir paskirtį. Esmė ir yra pradžios taškas. Jei 
kažkas tampa Dži Do Poep Sa, be abejo, jis turi puikiai žinoti, kaip Dae Soen 
Sa Nimas moko apie pradžios tašką. Jis nuolat pabrėžia, kad visuomet aiškina 
apie pradžios tašką keturių ar net penkių pirmų pokalbių metu, net jei 
mokinys viską pakankamai gerai supranta. Jei kažkam pradžios taškas nėra 
aiškus ir supratimas apie jį nėra tvirtas, tai pradžioje gal ir pavyks atsakyti į 
konganus, bet vėliau, kai viskas bus sudėtingiau, jie nebgalės pateikti aiškaus 
atsakymo. Labai svarbu kruopščiai mokyti to mūsų trinktelėjimo trinkt!, to 
pradžios taško suvokimo. Daugumai naujų mokinių yra sudėtinga tai suprasti, 
kol jie iš tiesų nepanyra į saviugdą ir neįgyja patirties. Mes sakome, kad tas 
mūsų trinktelėjimas trinkt! rodo kūno, kalbos ir proto vienovę, būseną, kai 
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vidus ir išorė tampa viena; smūgis reiškia bet kokio mąstymo nutraukimą. Kai 
tai įvyksta, labai svarbu, kaip panaudosime šią patirtį savo kasdienybėje. 
Turite atrasti, kaip perteikti visa tai remiantis savo gyva patirtimi.  

Dar viena tema (kurią esu pristatinėjęs kažkada anksčiau ir yra atitinkamas 
mano kalbos įrašas) yra energinė sion-ju (soen yu) gimnastika. Yra dvi 
mokymo apie sion-ju pusės. Viena – reikia išmokyti pagrindinių kvėpavimo 
pratimų, kurių pagrindas yra darbas su „dan džun ho“ (dan jun ho). Kita – 
tam tikri pamokymai, apie kuriuos užsimena Dae Soen Sa Nimas, mokydamas 
sion-ju, padedantys įgyti pasitikėjimą šia kvėpavimo technika ir tokia saviugda. 
Mokant reikėtų išnagrinėti ir galių (energijų) klausimus (jie detaliai yra 
aiškinami minėtame įraše). Kalbu apie dae gi, kong gi ir won gi, didžiąją galią, 
visatos galią ir pirmapradę galią, ir kaip mums kvėpuojant jos visos susivienija. 
Ir tada, kintant visatai, mes keičiamės kartu su ja. Šitoks mokymas suteikia 
žmonėms didelį tikėjimą dzeno saviugda, net jei jie nejaučia akivaizdžių 
pasiekimų. Dar reikia išaiškinti, kaip lėtas kvėpavimas padeda kūnui, protui, 
įžvalgumui, jausmams ir veiksmams susivienyti ir veikti darniai. Visa tai tikrai 
labai naudinga kalbant apie sion-ju.  

Dar vienas šiandien nepaminėtas dalykas apie sion-ju, yra kai kas mįslinga. 
Kartais jis žmones atbaido, o kartais jie jį vertina. Dae Soen Sa Nimas sako, 
kad jei kas nors keletą mėnesių, kasdien atlieka sion-ju, po kurio laiko 
išsivysto gebėjimas įkvėpti vos kartą per minutę; tai ypač sakytina apie jaunus 
žmones, nors gali tikti bet kam. Maždaug per dvidešimt sekundžių įkvepiama 
ir per keturiasdešimt iškvepiama. Ir taip kvėpuoti galima pakankamai ilgai, be 
jokių pastangų. Kaip sako Dae Soen Sa Nimas, jei kasdien darysite tokias 
pratybas po valandą, kas minutę po vieną kartą įkvėpdami ir iškvėpdami, tai 
nesunkiai išgyvensite iki šimto dvidešimties metų. Jei atlikinėsite tokius 
pratimus kasdien po dvi valandas, lėtai lėtai įkvėpdami ir dar lėčiau 
iškvėpdami, kas minutę – po vieną įkvėpimą ir vieną iškvėpimą, ir taip – dvi 
valandas, jums bus nesunku išgyventi iki dviejų šimtų keturiasdešimties metų. 
Jeigu jūs išeisite į kalnus, apsistosite ten kokioje nors vietoje ir kasdien po 
dešimt valandų lėtai įkvėpsite, ir dvigubai lėčiau iškvėpsite, po vieną įkvėpimą 
kas minutę, dešimt valandų, kasdien, tuomet galėsite išgyventi iki septynių ar 
aštuonių šimtų metų. Žmonėms tai atrodo labai keista, nepaisant to, kartais 
tai paskatina juos pabandyti, neatsižvelgiant į tai, ar pavyks sulaukti norimų 
pasiekimų.  

Kita tema apie tai, jog būnant mokytoju pravartu žinoti mūsų perdavos linijos 
istoriją, apie kurią nemaža parašyta knygoje Tūkstantis viršukalnių (One 
Thousand Peaks). Nebūtina tapti Korėjos budizmo istorijos žinovu, tačiau 
reikia suprasti, jog Korėjos dzenas atėjęs iš Kinijos, Tiangų dinastijos 
laikotarpiu, per Šeštąjį ir Aštuntąjį patriarchą, Hui Nengą ir Ma Džo (Ma Jo), 
ir kad visa tai įvyko dar prieš Kinijos dzeno išsiskyrimą į penkias mokyklas. 
Šitai žinoti naudinga, kaip ir tai, jog dėl šios priežasties korėjietiška dzeno 
pakraipa yra labai plačios aprėpties ir ne taip prisirišusi prie atlikimo būdų. 
Joje svarbiausia yra turėti kryptį, atskleisti savo tikrąją prigimtį, suvokti tikrąjį 
save patį ir gelbėti iš kančios visas būtybes. Be to svarbu suprasti, koks platus 
yra mūsiškis požiūris į saviugdos būdus ir kaip giliai visa tai yra įsišakniję 
Tiangų dinastijos laikotarpu suklestėjusiame Kinijos dzene. Be to, kai kurie 
pasakojimai apie linijos tęsėjus yra išties įkvepiantys ir iškelia visiems 
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svarbius klausimus. Tad jei mėgstate skaityti, tikrai nepakenktų paskaityti 
apie dalykus, kurie saviugdoje taps tarsi jūsų pačių dalimi, ir tinkamu metu 
bus galima atskleisti kitų mokytojų patirtį, kad galėtumėte pagelbėti žmonėms, 
kurie nebepajėgia eiti pirmyn ir kuriems reikia palaikymo.  

Paskutinis klausimas, kurį šiandien galvoju šiek tiek aptarti – mūsų mokykla 
kaip organizacija. Tiek mokymo, tiek pratybų pobūdis mūsų mokykloje yra 
suvienodintas, ir mes norime, kad jūs, mokytojai, suprastumėte, koks jis yra. 
Taip pat naudinga žinoti, kokia yra dzeno centro struktūra. Kaip jau sakiau, 
mokymas ir pratybos visuose dzeno centruose yra iš esmės tokie patys, centrų 
sandara taip pat maždaug vienoda. Dae Soen Sa Nimas vakarietiškiems dzeno 
centrams pritaikė Korėjos vienuolynų administracinį modelį ir dauguma 
dzeno centrų kuo puikiausiai gali juo remdamiesi veikti. Pagirtina mūsų 
mokykloje yra tai, kad tikslus pratybų tvarkaraštis ir tam tikra organizacinė 
tvarka gali būti pritaikyta paskiruose dzeno centruose pagal vietinius 
poreikius. Bet asmeniškai aš manau, kad svarbu stengtis kuo aiškiau laikytis 
mūsiškio pratybų ir mokymo pobūdžio. Kai iš tiesų įsisavinsite patį mokymo 
būdą, stilių, tada viską galėsite deramai panaudoti šiuolaikinėje visuomenėje, 
padėdami žmonėms pasitikėti pratybų veiksmingumu ir išaiškindami, kaip 
viską atlikti teisingai.  

Dar vienas klausimas, kurį ką tik sugalvojau, yra Dae Soen Sa Nimo mokymas 
apie meditavimą ir išmintį. Naudinga apie tai kalbėti žmonėms, kurie turi 
patirties meditacijoje ir kuriems kyla neaiškumų dėl jos, arba kurie seka tuo, 
kas mūsų požiūriu nėra labai aišku. Meditacija – tai nurimęs, nesiblaškantis 
protas. Jei kažką darai, tai tik tą ir daryk. Taikydami tokią nuostatą saviugdoje, 
sustiprinsite savo galios centrą. Bet kartais žmonės, patyrę pratybose kokių 
nors gilesnių išgyvenimų, ima jais remtis kaip tam tikru savo atrastu žinojimu, 
ir pasidaro labai sunku juos mokyti, jie nepajėgia įgyti išminties, nes laikosi 
įsikibę savo nuomonės.  

Mes mokome, kad išminties įgyjame teisingai gilindamiesi į konganus ir 
užsiimdami bendra veikla, ypač svarbu teisingai spręsti konganus. Tad ne 
įsikibimas į savo žinojimą, o didžiojo klausimo kėlimas, nepaliaujamas 
grįžimas prie nežinančio proto ir ėjimas pagrindine kryptimi – gelbėti visas 
būtybes – leidžia įgyti išminties. Yra keletas svarbių dalykų – esmė, tiesa, 
paskirtis, o taip pat – meditavimas ir išmintis, kurie labai aiškiai atskleidžiami 
mūsų mokykloje, bet gali būti daug siauriau aiškinami kitose dzeno atšakose. 
Išmintis nėra kažkas nešiojama galvoje. Išmintis yra gebėjimas savaimingai 
atliepiant į susidariusias aplinkybes gelbėti visas būtybes iš kančios.  

Štai čia yra kopijos dviejų labai seniai sakytų Dae Soen Sa Nimo kalbų, kurias 
mes duodavome naujiems mokiniams; nesu tikras, ar jos yra įtrauktos į kurią 
nors iš mūsų knygų, gal būt yra. Viena jų vadinasi „Tapk vientisas“, kita 
„Pradžios taškas.“ Šios kalbos nėra ilgos, tačiau labai naudingos, nes paprastai 
ir aiškiai nusako, kas yra meditacija ir pradžios taškas, bei pateikia puikių 
kasdieniškų pavyzdžių, kuriuos labai naudinga žinoti, nes jie gali pagelbėti 
jums pratybose ir padėti mokant kitus. Visi Dae Soen Sa Nimo mokymo 
žodžiai veda ten pat, kaip ir skirtingų pasaulio kalbų žodžiai, reiškiantys 
vandenį, nurodo tą patį dalyką, bet visai ne žodį „vanduo“, o tai, ką geriame 
būdami ištroškę. Tikrai labai verta visus pamokymus įsisavinti saviugdos metu 
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ir paversti patirtimi, kartu nemažiau svarbu, kad jūsų apmokomi žmonės, 
ėmęsi pratybų, suvoktų, jog verta stengtis įžvelgti, ką iš tiesų sako dzeno 
meistrai.  

Baigdamas pabrėšiu, kad vienas svarbiausių dalykų mokant kitus – atskleisti 
jiems nežinojimo protą, o paskui tik nuo jų pačių priklausys, kokios bus jų 
pratybos, ir ar bus jos iš viso. Viliuosi, kad šių temų nušvietimas yra 
naudingas, ir kad jos yra pagrindinės mūsų mokymo sritys, kurias, mano 
manymu, privalo išmanyti ir būti praktiškai įsisavinę dharmos mokytojai, 
vyresnieji dharmos mokytojai, ir bet kurio kito lygio mokytojai; dabar turėsite 
daugybę medžiagos, padėsiančios jūsų gyvenime ir pratybose, o kartu – 
mokant kitus. Labai ačiū.  

   

  – vertė Raminta Kelpšaitė 
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Žmogaus kelias 

 
   

Ateina tuščiomis rankomis, išeina tuščiomis rankomis - tai žmogus. 

Iš kur ateini gimdamas? 
Kur išeini mirdamas? 

Gyvenimas - tai lyg dangumi atplaukęs debesis. 
Mirtis - tarsi dangumi nuplaukęs debesis. 

Paties savaime jokio dangumi plaukiančio debesies nėra. 
Kaip ir gyvenimo bei mirties, atėjimo ir išėjimo. 

Tačiau vienas dalykas neabejotinai būna visada. 
Jis tyras ir aiškus, nepriklausomas nuo gyvenimo ir nuo mirties. 

Kas gi tas tyras ir aiškus dalykas? 
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