Velka nejistota
ZENOVÝ MISTR SEUNG SAHN

Z diskuse v klášteře Shin Won Sah, 9. února 1990
Otázka: Co je velká nejistota?
DSSN: Všichni přemýšlejí o „velké nejistotě“. Víte, to je mysl nevím.
Kdysi dávno přijel do zenového centra New Heaven mladý učitel, který
vyučoval hudbu na univerzitě v Yale. Jednou ráno během ústraní řekl: „Soen
Sa Nim, mám problém."
„Jaký problém?“
„Ty mě učíš nevím. To je naprosto úžasné, a tak se snažím neustále udržovat
mysl nevím. Ale když učím hudbu, objeví se problém. Chci udržovat mysl
nevím, a pak se mi nedaří správně vyučovat. Chci dobře učit, a udržovat mysl
nevím, ale to nejde. Když se mysl nevím zcela vyčistí, nedaří se mi dobře učit
hudbu. Když správně učím, mysl nevím se vytratí. Není tam! Jen hudba! Takže
mám problém. Chci dobře učit hudbu a zároveň udržovat mysl nevím.“
Tak jsem se ho zeptal: „Co je mysl nevím?“
Udeřil do podlahy.
„Jenom tohle?“
„Ne, zeď je bílá, podlaha žlutá.“
„Správně. Když učíš hudbu, jen vyučuj hudbu. To znamená nevím. Na 100 %
jen učíš hudbu.“
Takže ty přemýšlíš o velké nejistotě. Co je velká nejistota? Velká nejistota se
jmenuje „Nevím“. 100% nevím znamená velkou nejistotu. A tak, když se velká
nejistota stává čistou, znamená to: Když něco děláš, jenom to dělej. To je vše!
Když říkáš: „Něco dělám a chci si udržet mysl nevím“, tak máš problém. To už
znamená, že něco chceš. „Chci něco: udržet čistotu“, „na 100 % mysl nevím“,
to už je zbytečné. „Chci si udržet mysl nevím a zkoušející mysl, mysl přímého
konání.“
Mysl přímého konání a mysl nevím: co je správné? (Smích) Takže mysl nevím
je mysl přímého konání, mysl přímého konání je mysl nevím. Nic zvláštního.
Tak okamžik za okamžikem se pročišťovat znamená: Už to je velká nejistota,
to je mysl nevím. …

O. … takže si nikdy nemám myslet, že velká nejistota není nutná?
DSSN: Nevytvářej velkou nejistotu. Pak Ti ona sama pomůže.

– Přeložila Lucie Hanigerová
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