
Pasaule tev jau ir devusi darbu 

 

ZEN MEISTARS SEUNG SAHN 
 

 

Jautājumi un atbildes Kembridžas Zen Centrā, 1989. gada 6. aprīlī. 

 

Zen Meistars Seung Sahn: Līdzjūtīgs prāts vienmēr palīdz citiem 

cilvēkiem. Nedomājot par sevi – tikai palīdzēt citiem. Šāda izvēle  noved pie 

diža apsolījuma, kas skan: „Dzīvās būtnes ir neskaitāmas, mēs apsolām izglābt 

tās visas”. Tā ir izvēle : „Dzīvās būtnes ir neskaitāmas, mēs apsolām izglābt tās 

visas”. Tāds ir cilvēka galvenais uzdevums… 

Tātad, vai jums ir kādi jautājumi? 

 

Jautājums: Cilvēka uzdevums ir izglābs visas dzīvās būtnes. Kā mēs tikām 

pie šāda uzdevuma? 

 

ZMSS: Ko tu pašlaik dari? 

 

J: Knibinu nagus. 

 

ZMSS: Ha, knibini savus nagus! Jā. Sēdi uz spilventiņa, runājies ar mani, ja? 

Tas ir tavs darbs. Vienkārši dari! (Smiekli) Ļoti vienkārši. Nesarežģī lietas. 

Mirkli no mirkļa – tikai dari! Ja brauc ar mašīnu, tad brauc. Nedomā par savu 

meiteni, labi? Ja tev ir meitene, tad tev sākas problēmas. Pēkšņi uzrodas 

policists, izraksta soda kvīti un tu zaudē savu naudu.  

Tātad, ja tu kaut ko dari, vienkārši dari! Mirkli no mirkļa, mirkli no mirkļa, 

vienkārši dari, dari, dari. Vienkārši darīt – tas nozīmē, ka nepastāv ne 

subjekts, ne objekts, ne iekšpuse, ne ārpuse, iekšiņa un āriņa BOOM! Viss 

saplūst vienā. Tikai dari – ja kāds ir izsalcis, iedod viņam ēdienu, ja kādam 

slāpst, iedod padzerties, labi? Tikai palīdzi citiem cilvēkiem. Nav nekāda es-

mans-man. Tikai dari – nekāds es-mans-man. Pasaule tev dod darbu. Ja tu 

strādā birojā, tikai strādā. Vai tev ir sieva? 

 



J: Sieva? Jā. 

 

ZMSS: Ja tev ir sieva, tad tikai simts procenti mīli savu sievu. „Mīlu tevi, mīlu 

tevi!” Tad tava sieva būs ļoti laimīga : „O, vīriņš mani mīl!” (Smiekli) 

Nesarežģī lietas, labi? Ja tu uzstāj, ka tev vienmēr taisnība, tavai sievai tas 

nepatiks. „Es tavām idejām nepiekrītu!” Strīdi, mūžīgi strīdi! Tāpēc noliec to 

visu pie malas, jebkuru viedokli, jebkuru stāvokli, jebkuru situāciju – tikai mīli 

savu sievu. Tad tava sieva būs laimīga un arī tu būsi laimīgs! Vai jums ir 

bērni? 

 

J: Jā. 

 

ZMSS: Labi, tad, kad esi kopā ar bērniem, simts procenti mīli savus bērnus. 

Simts procenti tēva prāts. Tas ir ļoti svarīgi. Vai tev ir vecāki? 

 

J: Jā. 

 

ZMSS: Katru nedēļu, izdari kaut ko, kas taviem vecākiem patīk. Varbūt kāds 

dzēriens, varbūt šokolāde vai cepumi, nopērc kaut ko un aizbrauc ciemos: „Es 

jūs mīlu! Mammu, tēti…” Viņi būs ļoti laimīgi – „Ooooh!” (Smiekli) Tas ir tavs 

darbs, saproti? Tev tas jāsaprot, tur nav nekā sarežģīta. Bet tiklīdz parādās es-

mans-man, tad tu vairs nevari paveikt savu darbu.  

Simts procenti tēva prāts, simts procenti vīra prāts, simts procenti dēla prāts – 

tas tev ir jādara! Tas ir tavs darbs. Labi? Pamēģini! 

Vai ir vēl kādi jautājumi? 

 

Jautājums:  Man ir viens jautājums par pagātni. Reiz jūs pieminējāt, ka 

sasniedzāt Zen meistarību 22 gadu vecumā. Kā tas notika? Vai tas nāca no 

meditācijas, vai kaut kā cita, no izpratnes par „Es” tajā mirklī? Lūdzu, 

pastāstiet! 

 

ZMSS: Kāds jautāja dižam Zen Meistaram: „Kas bija pirms apgaismības? Kad 

sasniedzāt apgaismību, kas notika?” Meistars atbildēja: „Pirms apgaismības, 

skatoties debesīs, es redzēju, ka tās ir zilas. Pēc apgaismības sasniegšanas – 



debesis joprojām ir zilas!” (Smiekli) Tas arī viss. „Pirms es sasniedzu 

apgaismību, kalnu virsotnes ir zilas. Sasniedzu apgaismību – joprojām zili 

kalni.” Viss. Pilnīgi nekā vairāk. Visā pilnībā uzticos savam patiesajam es.  

Tad pajautā man: „Kas tu esi?” Nezinu. Nezinu. Vai tu saproti, ko nozīmē „tu”? 

Nezini, ja? Tev visā pilnībā ir jānotic savam patiesajam es, tev jāsaprot, ko 

nozīmē šis „nezinu”. Tas arī viss. Ja tu izproti „nezinu”, tu izproti pilnīgi visu, 

jo šis „nezinu” ir viss, viss ir „nezinu”. Nezinu ir nezinu – nav nekā vairāk. 

Vai ir vēl kādi jautājumi? 

 

Jautājums: Suņi nedomā. Vai viņi ir apgaismoti? 

 

ZMSS: Protams! Suņiem ir suņu apgaismība. (Smiekli) Kas ir suņu 

apgaismība? Vai tu saproti? Nesaproti? Nu, tad paprasi man par suņu 

apgaismību, paprasi… 

 

J: Kas ir suņu apgaismība? 

 

ZMSS: Vau, vau, vau!  (Smiekli) Skaidrs? Dari to, dari! Labi? Suņi tikai dara 

– vau, vau, vau, tas arī viss. Tev ir savs cilvēka darbs, kāds tas ir? Vai tu 

saproti? 

 

J: Domāt. 

 

ZMSS: Domāt? Kādas domas? 

 

J: Nu, domāt. Tam cilvēki ir radīti – domāšanai.  

 

ZMSS: Jā, bet kāda veida domām? Tur jau ir tā problēma. Tikai domā! 

Nepieķeries savām domām. Tikai domā! Kādā krāsā ir tā siena? Kādā krāsā? 

 

J: Dzeltena. 

 

ZMSS: Dzeltena – pareizi. Tas arī ir „tikai domā”. Kādā krāsā ir debesis? 

 



J: Zilas. 

 

ZMSS: Pareizi! Ļoti labi. Tu saproti. Tu jau esi apgaismots.  

– tulkoja I.K.  
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