
 

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)  

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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