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Řeč dharmy o mezinárodním zenovém centru Kje Rjong San / Mu Sang Sa.  

Tato řeč byla pronesena v korejštině, poté přeložena do angličtiny a nakonec 
do češtiny. Studentům zenového mistra Seung Sahna ze Západu, zvyklým na 
jeho svéráznou, jednoduchou angličtinu, bude připadat jiná, snad až 
překvapivě. Jeho korejština je mnohem vytříbenější. (Američané korejského 
původu nám často říkají, že nevíme, oč přicházíme.) Řeč byla tedy určena 
korejskému publiku, a má proto trochu jiný ráz a jiný obsah než řeči, které 
jsou určeny lidem ze Západu. Přesto má svůj půvab i jasný směr, a právě 
proto ji zde publikujeme.  

Patriarchové a významní učitelé vždy učili, že pravá forma je tichá a pravda je 
nehybná. V materialismu dnešní industriální společnosti se však realita mění 
tak rychle, že „včera“ a „dnes“ se od sebe velmi liší. Lidé jsou natolik 
připoutáni k vydělávání peněz, že i svobodu, štěstí, mír a rovnost hledají ve 
vnějším světě. Ale nic na světě netrvá věčně, takže i když se někomu podaří 
dosáhnout toho, po čem touží, nakonec toto „něco“ zase zmizí.  

Dnešní západní svět se snaží najít řešení výhradně ve vnějším světě. Stále se 
objevují nové a nové reformy a revoluce, lidé jsou však přesto čím dál 
konfliktnější a nepřátelštější. Čím dál víc spolu bojují, zabíjejí se a nakonec 
ztrácejí i ten nejzákladnější respekt k lidskému životu jako takovému. 
Neváhají ani ničit přírodu, základ všeho života na Zemi. Mnozí volají po 
světovém míru; příčina a následek jsou však vždy zcela jasné. Máme strach z 
konce světa, přesto se stále nedokážeme probudit a uvědomit si, že náš vlastní 
konec je velmi blízko. Je tomu tak proto, že jsme silně připoutaní ke jménu a 
formě.  

               Abys prošel touto branou, 
               stačí nedat vzniknout žádnému myšlení.  

My všichni společně proto musíme nechat své „já“ odejít. Musíme to všechno 
odložit. A vrátit se k mysli před myšlením – neboť jen tehdy se dokážeme 
zbavit konfliktnosti, nepřátelství, bojů a zabíjení, které ničí tento svět. Bude-li 
naše mysl čirá jako prostor, bude možné dosáhnout absolutního světa a pak 
vše, co vidíme a slyšíme, bude pravdou.  

                Hora je modrá, voda plyne. 
                Pes štěká: haf, haf! 
                Sůl je slaná. Cukr je sladký.  



To je „svět pravdy“. Vnímáme-li jasně, potom se absolutní svět a svět pravdy 
neliší od naší pravé přirozenosti, a tehdy také můžeme dosáhnout správného 
života, tj. správné situace, vztahu a funkce. Říkáme tomu „úplný svět“, světový 
mír. To je zen.  

Zen není jenom pro buddhisty. Je to světlý paprsek naděje, že se podaří v 
tomto světě obnovit lidskost, je to kompas ukazující nazpět ke skutečnému 
světovému míru. V Číně zmizela původní zenová tradice již dávno. V Japonsku 
se zen sekularizoval. Pouze korejský buddhismus zdědil tradici 
Bódhidharmova patriarchálního zenu a zenoví praktikující po celém světě si to 
nyní uvědomují. V třiceti zemích světa a více než sto dvaceti zenových 
centrech a skupinách stoupl počet lidí praktikujících zen na tisíce. Mnozí z 
nich by chtěli přijet do Koreje a cvičit se tady, ale bohužel tu pro ně nemáme 
dostatečné zázemí a nemůžeme je v praxi podpořit. Z chrámu Mu Sang Sa se 
díky této hluboké upřímnosti a slibům bezpočtu buddhistů stane velký 
mezinárodní zenový chrám. Stane se z něj místo, kde se budou scházet 
praktikující z celého světa a společně tu praktikovat, aby dosáhli osvícení. 
Místo, odkud se potom budou moci vrátit do svých zemí, aby otevřeli oči mysli 
cítících bytostí a vysvobodili je z utrpení.  

Proto vás prosím, berte tato slova vážně a pomozte tento velký chrám 
vybudovat. Kéž všechny bytosti v témže okamžiku dosáhnou osvícení.  

     

  – Přeložil Jiří Lněnička 
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