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Kādā svētdienas vakarā, pēc Darmas runas Starptautiskajā Zen centrā 

Ņujorkā, kāds students jautāja Seung Sahn Seon-sa : „Kāpēc mēs dziedam? 

Vai tad ar sēdēšanu Zen meditācijā nepietiek?” 

Soen-sa atbildēja: „Tā ir ļoti svarīga lieta. Mēs paklanāmies kopā, 

dziedam kopā, ēdam kopā, sēžam kopā un daudzas citas lietas darām kopā 

šeit, Zen centrā. Kāpēc mēs praktizējam kopā?” 

„Katram no mums ir sava karma. Katrs cilvēks ir nostādīts savādākā 

situācijā, atšķirīgos apstākļos, katram ir savs viedoklis. Kāds ir mūks, cits ir 

students, vēl kāds cits strādā rūpnīcā, kāds vienmēr saglabā tīru prātu, kādu 

citu māc raizes un nepatika, kādam patīk sievietes kustības, citam nepatīk. Bet 

visi domā: „mans viedoklis ir pareizais!” Pat Zen Meistari tā domā. Desmit 

Zen Meistariem būs desmit mācīšanas veidi, un ikviens Zen Meistars ticēs, ka 

viņu veids ir vislabākais. Amerikāņiem ir amerikāņu viedoklis, 

austrumniekiem ir austrumnieku viedoklis. Atšķirīgi viedokļi noved pie 

atšķirīgām darbībām, kas rada atšķirīgu karmu. Tāpēc vienmēr, kad tu stingri 

turies pie sava viedokļa, tava karma kļūst grūti kontrolējama un tava dzīve 

joprojām ir grūta. Tavi nepareizie viedokļi joprojām pastāv, tāpēc sliktā karma 

turpinās. Bet mūsu Zen centros, mēs dzīvojam kopā un praktizējam kopā un 

mēs visi ievērojam Tempļa likumus. Cilvēkiem, kas mūs apciemo, ir spēcīga 

pieķeršanās vai nepatika pret kaut ko, bet pakāpeniski tas viss tiek atmests. 

Pussešos no rīta mēs visi kopā paklanāmies 108 reizes, sēžam visi kopā, ēdam 

kopā, strādājam kopā. Reizēm tev nemaz negribas paklanīties, bet tas ir 

tempļa likums un tāpēc tu klanies. Reizēm tev negribas dziedāt vai iet gulēt, 

bet tu vienalga to dari. Reizēm tu jūties noguris un gribi atpūsties, bet tu 

apzinies, ka, ja neatnāksi uz meditāciju, cilvēki brīnīsies kas ar tevi noticis, 

tāpēc tu nāc un sēdi.  

Kad mēs ēdam, mēs ēdam kā rituālā, mums ir četras bļodiņas. Kad esam 

beiguši ēst, mēs izmazgājam bļodiņas ar tēju, izberžot tās ar rādītājpirkstu. 

Kad pirmo reizi tā ēdām, nevienam tas nepatika. Kāds cilvēks no Kembridžas 

Zen centra atnāca pie manis pavisam īgns. „Es nevaru ciest šādu ēšanas veidu! 



Tēja ir pilna ar krikumiem! Es tādu nespēju dzert!” Es viņam atbildēju: „Vai tu 

esi lasījis Sirds sutru?” „Jā.” „Vai tur nav teikts, ka lietas pēc to dabas nav ne 

tīras, ne netīras?” „Ir gan.” „Tad kāpēc tu nevari dzert tēju?” „Jo tā ir pretīga.” 

(Zālē atskan smiekli). „Kāpēc tā ir pretīga? Tie gabaliņi ir no ēdiena, kuru tu 

nupat apēdi. Ja tu domā, ka tēja ir netīra, tad tā arī ir netīra. Ja tu domā, ka tā 

ir tīra, tad tā ir tīra.” Viņš teica: „Jums taisnība. Es iešu dzert tēju.” (Smiekli). 

Tā mēs dzīvojam kopā un darbojamies kopā. Darboties kopā nozīmē 

atmest savu viedokli, atmest savu stāvokli, atbrīvoties no savas situācijas. Tad 

mūsu prāts kļūst tukšs. Mēs kļūstam par baltu lapu. Tad mūsu patiesais 

viedoklis, patiesais stāvoklis, mūsu patiesā situācija parādīsies. Kad mēs 

paklanāmies kopā, dziedam kopā un ēdam kopā, mūsu prāti apvienojas vienā. 

Tas ir tāpat kā jūrā. Kad pūš vējš, rodas neskaitāmi viļņi. Bet kad vējš rimstas, 

arī viļņi kļūst mazāki. Kad vējš pārstāj pūst, ūdens virsma kļūst par spoguli, 

kurā viss atspoguļojas – gan kalni, gan koki, gan mākoņi. Prāts mums visiem 

ir vienāds. Kad mums ir daudzas vēlmes un vairāki viedokļi, jūrā viļņojas lieli 

viļņi. Bet pēc tam, kad kādu laiku mēs sēžam Zen un darbojamies kopā, mūsu 

vēlmes un viedokļi izzūd. Viļņi kļūst arvien mazāki un mazāki. Tad mūsu prāts 

kļūst kā skaidrs spogulis un viss, ko mēs redzam, dzirdam, saožam, 

nogaršojam, sajūtam vai domājam ir patiesība. Tad kļūst ļoti viegli saprast 

citu cilvēku prātus. Jo viņu prāts tiek atspoguļots manējā. 

Tāpēc dziedāšana ir ļoti svarīga. No sākuma tu nesapratīsi. Bet kad tu 

dziedāsi regulāri, tu sapratīsi. „Ā, dziedāšana  -tā ļauj man justies labi!” Tas ir 

tāpat kā paklanoties 108 reizes. No sākuma cilvēkiem tas nepatīk. Kāpēc gan 

mēs klanāmies? Mēs neklanāmies Budas priekšā, mēs klanāmies paši priekš  

sevis. Mazas Es paklanās Lielajam ES. Līdz Mazais Es izzūd un kļūst par Lielo 

ES. Tā ir patiesa paklanīšanās. Tāpēc nāc praktizēt kopā ar mums. Itin drīz tu 

sapratīsi.” 

 

No grāmatas „Bārstot pelnus uz Budas” (Dropping Ashes on the Buddha) 
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