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?“
„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 J.V.

Copyright © 2009 Kvan Um dzeno mokykla

