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Είχα σπουδάσει το Ζεν για πολύ καιρό αλλά όταν χειροτονήθηκα το 2001
στο Βουδιστικό Τάγµα Ζεν του Χσου Γιουν άρχισα να προσέχω
περισσότερο τις διδασκαλίες του Χσου Γιουν. Το βιβλίο « Άδειο Σύννεφο,
η διδασκαλία του Χσου Γιουν » έγινε σκοπός µου να εµβαθύνω την
αναζήτηση. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ. ∆ιάβασα το βιβλίο ξανά και ξανά
για να καταλάβω την έννοια του ‘Άδειου’. Μου ήταν δύσκολο να το
καταλάβω. Πως µπορούσα να είµαι άδεια (κενή) και σύγχρονος
συµπονετική? Νόµιζα ότι για να είµαι συµπονετική έπρεπε να είµαι γεµάτη
µε αισθήµατα αγάπης, καλοσύνης και ενδιαφέρουσα για όλους και για όλα.

Ξανά και ξανά πάλευα µε την ίδια λογική σκέψη, πώς να γίνετε.
Ξαφνικά, ύστερα από πολύ διάβασµα, διαλογισµό και µηνών µπέρδεµα, ήρθε
η απάντηση σαν αστραπή. Η απάντηση ήταν εκεί. Την είχα όλα αυτά τα
χρόνια που πέρασαν διδάσκοντας µαθηµατικά.
Ήµουν καθηγήτρια µαθηµατικών σχεδόν όλη µου τη ζωή. Όχι µονάχα δίδαξα
µαθηµατικά αλλά έβλεπα ότι τα µαθηµατικά και η ζωή είχαν πολλά κοινά και
όµοια. Αλλά ποτέ πριν δεν τα έβαλα όλα µαζί, το Ζεν, Άδειο Σύννεφο,
∆ιδασκαλίες, Βούδα, Αµιτάµπα, ∆ιαλογισµός, Αυτοσυγκέντρωση, Ο νόµος της
Αιτίας, οι Κανόνες της πειθαρχίας, Η διατήρηση µιας Ακλόνητης Πίστης στην
ύπαρξη του Βουδικού Εαυτού, να είσαι αποφασισµένος να επιτυγχάνεις σε
οποιαδήποτε µέθοδο διαλέγεις. Όλες αυτές οι λέξεις ήταν για µένα ιδέες ότι
είµαστε χωρισµένοι από όποια πρακτική ιδέα σχετικά µε το πώς να
λειτουργούµε στο κόσµου. Και ξαφνικά κατάλαβα ότι είναι το ίδιο µε τις
τέλειες εκδηλώσεις του νόµου των συµπαντικών µαθηµατικών ότι είναι
µια γλώσσα, η γλώσσα των αριθµών και των µεγεθών.
Το Ζεν είναι µια γλώσσα, η γλώσσα της πραγµατικότητας, µια γλώσσα
που δεν έχει λέξεις, µονάχα ιδέες, τέλειες ιδέες που µπαίνουν σε πρακτική
όπως βάζουµε σε πρακτική τα µαθηµατικά.
Εκθέτοντας µια βάση για τεχνική γνώση και βοήθεια στη πρακτική εφαρµογή
της γνώσης που ήδη έχουµε, τα µαθηµατικά προσφέρουν απεριόριστα
προνόµια για νοητική εξάσκηση.
Και τι γίνετε µε το Ζεν?
∆εν αληθεύει ότι και το Ζεν προσφέρει απεριόριστα προνόµια για την νοητική
εξάσκηση? Αν εκθέσουµε µια βάση γνώσεων θα βοηθήσει και θα µας
προσφέρει απεριόριστα προνόµια και τότε θα µπορέσουµε να ζήσουµε τη ζωή
µας µέσα σε µια τέλεια και ισορροπηµένη ύπαρξη της πραγµατικότητας.
Επίσης, η αριθµητική αποτελείται από πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης,
πολλαπλασιασµός και διαίρεσης, µε ενός τύπου ψηφίων αριθµών 0,1,2,3,4..9.
Χρησιµοποιώντας τις παραπάνω πράξεις ή συνδυασµούς αυτών, µπορούµε να
λύνουµε πολλά προβλήµατα.
Και τι γίνετε µε το Ζεν?
Μήπως δεν είναι αλήθεια ότι το Ζεν αποτελείται από πράξεις που µας οδηγούν
στο να λύνουµε όχι µονάχα πολλά προβλήµατα αλλά όλα τα προβλήµατα.
Και τι γίνετε µε τους αριθµούς?

Τι γίνετε µε το µηδέν [0]? Τι γίνετε µε το κενό σύνολο? ∆εν είναι λοιπόν
ανάγκη να καταλάβουµε πρώτα το κενό σύνολο για να έχουµε µετά την έννοια
των άλλων αριθµών 1,2,3,4.. 9 ?
Ο Αιδεσιµότατος Chan Zhi Shakya µου έγραψε µια φορά, « Οι άνθρωποι
νοµίζουν ότι κενό σηµαίνει ‘ τίποτα’ αλλά σηµαίνει τα πάντα στη πνευµατική
δοµή. Το να είσαι κενός ή άδειος, δεν σηµαίνει να µην έχεις τίποτα, σηµαίνει
να είσαι απαλλαγµένος από την ταύτιση µε το εγώ. Έτσι όταν αδειάζουµε τον
εαυτό µας, γεµίζουµε µε σύµπαν … µε τα πάντα. Γνωρίζουµε τότε ότι
είµαστε σαν ένα ολόγραµµα µέσα στο οποίο κάθε σηµείο του σύµπαντος
περιέχει κάθε άλλο σηµείο µέσα του – µια υπερβατική εµπειρία δύσκολη να
εξηγηθεί µε λέξεις..»
Τότε κατάλαβα τι εννοούσε πραγµατικά.
Και έτσι µου ήρθε στο νου… δεν ήταν άλλο από ότι έκανα όλη µου τη ζωή µε
τα παιδιά ! Να τους κάνω να πραγµατοποιούνε τι είναι το κενό σύνολο. Ήξερα
εκείνη τη στιγµή την έννοια του « Άδειου Σύννεφου » Ήξερα ότι έπρεπε να
είµαστε κενοί για να καταλάβουµε πραγµατικά τι είναι το γεµάτο. Άδειος από
µίσος, άδειος από αγάπη, άδειος από κακό, άδειος από καλοσύνη, άδειος από
δεσµά προσκόλλησης και άδειος από επηρεασµούς, άδειος, άδειος, άδειος.
Και τότε µπορούµε να είµαστε σε τέλειο έλεγχο και να αποφασίζουµε για τη
ζωή µας. Πως, πότε, που… και µε τι θα την γεµίσουµε
Θα µπορέσουµε να καταλάβουµε το νόµο του αιτιατού και να πράττουµε το
σωστό. ∆εν θα υπάρχουν πια λαθεµένες συνθήκες, θα ζούµε το Νιρβάνα.
Όπως βλέπουµε και καταλαβαίνουµε, η σηµασία της ιδέας των γενικών
αριθµών δεν µπορεί να ξεπεραστεί. Χρειάζεται
να γνωρίζουµε
την
λειτουργία των µαθηµατικών µέσα στο κόσµο. Αλλά να λειτουργήσει στη
πραγµατικότητα, να είναι σε ειρήνη, να καταλάβουµε την σχέση του
ανθρώπου µε το σύµπαν και του ανθρώπου µε άλλους ανθρώπους, είναι
απόλυτη ανάγκη να γνωρίσουµε το Ζεν.
∆εν µπορώ παρά να επιµένω µε έµφαση τη σπουδαιότητα του Ζεν.
Με τα λόγια του Χσου Γιουν, « Η σπουδαιότητα του Ζεν είναι ξεπερνιέται »
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