Perdavos kalba
DZENO MEISTRAS WU BONGAS

(Trinktelėdamas dzeno lazdos galu į stalą.)
Girdite? Bet ar šita lazda, tas garasas ir jūsų protas yra tokie patys, ar skiriasi?
KAAC! Klausykite. Kampe veentiliatorius: šiu-šiu-šiu-šiu-šiu-šiu.
Žymus mokytojas sakė: „Dzeno vartai labai platūs. Labai paprasti“. Mūsų mokytojas
sako: „Tik atsisakyk savo minčių ir nuomonės, tada būsi tobulas“. Bet „atsisakyk savo
minčių ir nuomonės“ nereiškia, kad turi netekti sveikos nuovokos.
Du pasakojimai:
Kartą vienuolis išėjo į vienišą atsiskyrimą. Vieną naktį, per vidurį atsiskyrimo,
priešais jį išdygo bodhisatva ir tarė: „Tu didis vienuolis. Turi nepaprastų galių. Rytoj
privalai keliauti prie netoli stūksančio skardžio. Vien tik tikėk. Tik pasitikėk. Ir kai
nuo jo šoksi, tu nuskrisi ir pakilsi į orą“. Kitą rytą tas vienuolis nuėjo prie skardžio,
šoko ir užsimušė.
Kitą kartą, kai visi vienuoliai lavinosi šventykloje, vienas vienuolis virtuvėje virė
didžiulį puodą ryžių. Tada iš garų išniro bodhisatva ir tarė jam: „Tu esi didis vienuolis,
tu turi ypatingų galių“. Tai išgirdęs vienuolis pagriebė didžiulę mentę, kuria buvo
maišomi ryžiai ir ėmė ja blaškyti viziją, šaukdamas: „Ko čia terši vienuoliams
sriubą?“ PYKŠT, POKŠT! Vėliau jis tapo didžiu dzeno meistru.
Jei prarasi sveiką nuovoką, tai prarasi gyvybę. Išsiugdyk tikrą nuovoką, tikrą matymą
ir turėsi viską. Bet pasvarstykime, kas yra Tikras Matymas. Stebėkite įdėmiai.
(Trinktelėdamas stalą dzeno lazdos galu.)
Prieš daugybę metų Buda sakė Šariputrai: „Nėra akių“. Tad visai galimas dalykas, kad
norint įgyti Tikrą Matymą, privalote prarasti savo matymą. Tačiau kaip neturėdami
savo matymo, įgysite Tikrą Matymą?
(Trinktelėdamas stalą dzeno lazdos galu.)
Štai mūsų garbusis svečias Aukščiausias Kambodžos patriarchas Maha Ghosananda
sako, kad jūsų akys visąlaik valgo. Ryjančios akys. Koks čia rijimas? Nesuprantu. Gal
formos, pavidalo rijimas. Gal spalvos rijimas. Kaip gi jos virškina? Kokios čia akys?
(Trinktelėdamas stalą dzeno lazdos galu.)
Sakydamas kalbą didis dzeno meistras parodė į savo dzeno lazdą ir tarė: „Ši lazda turi
ypatingą matymą. Ji gali matyti viską kiaurai. Net kas dedasi jūsų prote“. Gal čia yra
Tikrasis Matymas. Bet koks jis yra?
Visa tai tėra gražios mintys, bet, būtent šį mirksnį, kaip pažvelgti šiuo Tikruoju

Matymu? KAAC! Prašau pažiūrėti.
(Iškeldamas virš galvos dzeno lazdą)
Šita lazda yra ruda.
Labai jums ačiū.
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