
 

Již tento svět nám dává náš úkol 

ZENOVÝ MISTR SEUNG SAHN 

 
Z otázek a odpovědí po řeči dharmy pronesené v cambridžském zenovém 
centru, 6. dubna 1989.  

Zenový mistr Seung Sahn: Soucitná mysl znamená – pouze pomáhej 
ostatním. Nemyslím na sebe, pouze pomáhám ostatním lidem. Volba znamená 
velký Slib a velký Slib říká „Cítících bytostí je bezpočet, slibujeme všechny 
zachránit.“ To je volba: „Cítících bytostí je bezpočet, slibujeme všechny 
zachránit.“ To je původní úkol lidských bytostí…  

Jsou k tomu nějaké otázky?  

Otázka: Jak jsme se k tomuto úkolu dostali? (Smích) Úkolem lidských bytostí 
je zachránit všechny bytosti – jak jsme k něčemu takovému přišli?  

ZMSS: Co děláte právě teď?  

Otázka: Šťourám si nehty.   

ZMSS: Vida – „šťourám si nehty“. Tak.  Sedíte na polštářku a něco si 
povídáte, že? To je váš úkol. Tak ho jenom dělejte! (Smích) Nic nevytvářejte. 
Okamžik za okamžikem to pouze dělejte. Když řídíte, jenom řiďte. Nemyslete 
na svou přítelkyni. Jestli máte přítelkyni, máte problém – vzpomenete si na 
ni, uděláte přestupek, zastaví vás policie, dá vám pokutu a přijdete o peníze.  

Takže když něco děláte, jen to dělejte! Okamžik za okamžikem, okamžikem za 
okamžikem. Jenom to dělejte, dělejte, dělejte… „Dělat to“ znamená, že není 
žádný subjekt ani objekt, není uvnitř ani vně – uvnitř i vně BUM! rázem 
splynou v jedno. Mysl „dělat to“ znamená, že když přijde někdo hladový, dám 
mu najíst, když přijde někdo, kdo má žízeň, dám mu napít. Je to jasné? Pouze 
pomáhat ostatním. Žádné „já, můj, mně“. V mysli „dělat to“ žádné „já, můj, 
mně“ není. Již tento svět nám dává náš úkol. Když pracujete v kanceláři, jen 
pracujte v kanceláři.  

Jste ženatý?  

Otázka: Ženatý? Ano…  

ZMSS: V tom případě stoprocentně milujte svou ženu: „Miluju tě, miláčku!“ 
Vaše žena bude doopravdy šťastná. „Můj manžel mě miluje!“ (Smích) Nic 
nevytvářejte, ano? Když se budete držet svého názoru, nebude vás mít vaše 
žena ráda. „Ten tvůj nápad se mi nelíbí!“ Budete pořád bojovat. Proto to 



odložte: jakýkoli názor, podmínku, situaci – jenom milujte svou ženu. Potom 
bude vaše žena velmi šťastná a vy s ní. Máte děti?  

Student: Mám.  

ZMSS: Dobře. Takže když jste se svými dětmi, stoprocentně je milujte. 
Stoprocentní otcovská mysl, to je velice důležité.  Rodiče máte?  

Student: Ano.  

ZMSS: Co mají vaši rodiče rádi? Možná nějaké pití, čokoládu nebo sušenky – 
tak každý týden něco kupte a zajděte k nim na návštěvu. „Mámo, táto, mám 
vás rád…“ Budou šťastní. „Juchů!“ (Smích) To je náš úkol, jasné? Je to velmi 
jednoduché, ale je třeba to pochopit. Pouze když se objeví „já, můj, mně“, 
nemůžete to udělat. Stoprocentní mysl otcovská, stoprocentní mysl 
manželská, stoprocentní mysl synovská – to je váš úkol. Je to jasné? Zkuste to. 
Dobrá. Další otázky, prosím. Tam vzadu.  

Otázka: Já mám takový historický dotaz. Onehdy jste říkal, že když vám bylo 
22 let, uvědomil jste si, že jste zenový mistr. Jak to k vám přišlo – bylo to z 
meditace nebo něčeho podobného, uvědomil jste si v tu chvíli „já“?  

ZMSS: Jednoho slavného zenového mistra se kdysi někdo zeptal: „Co bylo 
před tím, než jsi dosáhl osvícení? A co potom?“ Mistr odpověděl: „Než jsem 
dosáhl osvícení, viděl jsem, že nebe je modré. Pak jsem dosáhl osvícení – a 
nebe bylo zase modré.“ (Smích). To je vše. „Před dosažením osvícení je hora 
modrá. Po dosažení osvícení je hora také modrá.“ To je vše. Vůbec nic 
zvláštního. Pouze věřím svému pravému „já“, na sto procent.   

Proto se ptejte: „Co jsem?“ Nevím. Nevím. Rozumíte „sobě“? Nevíte, že? 
Musíte svému pravému „já“ věřit na sto procent, musíte tohoto „nevím“ 
dosáhnout. To je vše. Dosáhneme-li „nevím“, znamená to, že jsme dosáhli 
všeho – protože „nevím“ je vše a vše je „nevím“. Ale „nevím“ je „nevím“ – 
vůbec nic. Další otázka?  

Otázka: Psi nepřemýšlejí. Jsou tedy osvícení?  

ZMSS: Samozřejmě. Pes má psí osvícení. (Smích) Co je to psí osvícení? 
Rozumíte, co tím myslím? Ne? Tak se mě zeptejte, co je to psí osvícení. 
Zeptejte se mě…  

Otázka: Co je psí osvícení?  

ZMSS: Haf, haf! (Smích) Chápete? Dělej to, dělej to! Jasné? Psi to jenom 
dělají: haf haf, nic víc. Takže náš lidský úkol – co je náš lidský úkol? Tomu už 
nerozumíme.  

Student: Myslet.  

ZMSS: Myslet? Jaký druh myšlení?  



Student: Myslet. To je to, co by lidé měli dělat.  

ZMSS: Ale jaký druh myšlení to je? V tom je ten háček. Pouze myslet. Nedržet 
se myšlení, pouze myslet. Jakou barvu má tato zeď?  

Student: Žlutou.  

ZMSS: Žlutou – správně. To je “pouze myslet”. Jakou barvu má obloha?  

Student: Modrou.  

ZMSS: Správně! Velmi správně. Už tomu rozumíte. Už jste dosáhl osvícení.  

 

  – Přeložil  Jiří Lněnička 

 
 
 
Copyright © 2009 Kwan Um School of Zen  


	Již tento svět nám dává náš úkol

