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Řeč dharmy pronesená zenovým mistrem Seung Sahnem v mezinárodním 
zenovém centru v New Yorku u příležitosti Buddhových narozenin 18. května 
1975.  

(Zvedá zenovou hůl a udeří do stolu)  

Jeden významný učitel řekl: „Již před svým narozením a příchodem do 
království Kapilvastu, zachránil Buddha všechny lidské bytosti.“  

(Udeří do stolu)  

Když se Buddha narodil, udělal sedm kroků, podíval se do čtyř světových 
stran, ukázal jednou rukou k nebi a druhou k zemi a řekl: „Na nebi nade mnou 
i pode mnou, pouze já jsem svatý.“  

(Udeří do stolu)  

Kdosi se o těchto slovech malého Buddhy jednou zmínil před zenovým 
mistrem Un Munem a zeptal se, co znamenají. Un Mun odvětil: „Jakmile to 
Buddha řekl, praštil jsem ho, zabil a jeho tělem nakrmil hladového psa. Na 
celém světě zavládl mír.“  

Dnes slavíme 2519. Buddhovy narozeniny. Tyto tři výroky, které jsem právě 
zmínil, všechny chválí pravého Buddhu. Najdete-li skutečný smysl 
Buddhových narozenin, stanete se tím, čím se stal Buddha, a dokončíte Velkou 
práci.  

Říkáme, že Buddha se narodil. Ale co je pravý Buddha? Je Gautama 
Šákjamuni, který se narodil před dávnými lety v Indii, pravým Buddhou? Je 
zlatý Buddha sedící na oltáři za mnou pravým Buddhou?  

V Diamantové sútře se praví: „Vše, co se na tomto světě objeví, je pomíjivé. 
Kdo vnímá objevování všech věcí jako neobjevování, spatří pravého Buddhu.“  

Historický Buddha, který se narodil, dosáhl osvícení a zemřel, a zlatá socha za 
mnou – je jeden z nich pravým Buddhou?  

Diamantová sútra také říká: „Vše existuje jako sen, jako fantóm, bublina, 
odraz… Je to jen jako rosa či blesk; a tak je také třeba se na všechny věci 
dívat.“  



Díváte-li se takto na vše kolem sebe, uvidíte pravého Buddhu. To je pravým 
smyslem naší dnešní slavnosti.  

Ale co je potom Buddha? Zenový mistr Ma Džo kdysi odpověděl: „Mysl je 
Buddha, Buddha je mysl.“ Jindy na stejnou otázku řekl: „Žádná mysl, žádný 
Buddha.“ Zenový mistr Lin-či odpovídal na tuto otázku vždy pouze výkřikem: 
KATZ!!! Duk Sahn jen tázajícího udeřil. Dong Sahn odpověděl: „Tři libry lnu.“ 
Kjong Ho se zeptal: „Než jsi přišel, umyl sis svou misku?“  

Která z těchto odpovědí je správná?  

Diamantová sútra říká: „Jsi-li připoutaný k barvě a zvuku a chceš spatřit svou 
pravou přirozenost, jsi na špatné cestě.“  

Jsme-li připoutaní ke slovům vynikajících učitelů, nemůžeme pravému 
Buddhovi porozumět. Musíme nejprve veškeré myšlení odetnout a vrátit se 
před myšlení. Pak se naše mysl vyčistí. A čistá mysl nemá žádné překážky. Vše, 
co vidíme, slyšíme, cítíme, ochutnáváme, čeho se dotýkáme – vše je pouze 
takové, jaké to je. To je pravý Buddha.  

Tedy – právě tak, jak to je: mysl je Buddha, Buddha je mysl. Právě tak, jak to 
je: žádný Buddha, žádná mysl. Právě tak, jak to je: KATZ!!! Právě tak, jak to je: 
úder. Právě tak, jak to je: tři libry lnu. Právě tak, jak to je: umyl sis svou 
misku? To vše je pravý Buddha.  

Proto také – právě tak, jak to je: Gautama Šákjamuni, od jehož narození dnes 
uplynulo přesně 2519 let, je pravým Buddhou. Právě tak, jak to je: zlatá socha 
za mnou je také pravý Buddha.  

Všechny věci jsou si rovny. Není posvátné ani obyčejné. Buddha však řekl: „Na 
obloze nade mnou i na obloze pode mnou, jenom já jsem svatý.“ Proto dám 
Buddhovi třicet ran holí.  

V původní přirozenosti není jméno ani forma, žádný život ani smrt. Un Mun 
však odpověděl: „Když to Buddha řekl, praštil jsem ho, zabil a nakrmil jeho 
masem hladového psa.“ Proto dám i Un Munovi třicet ran holí. Původně ale 
nic není. Komu tedy dám holí? Sobě, třicet ran!  

Kde je chyba?  

KATZ!!!  

Před Buddhou svítí papírové lampiónky.   

    – Přeložil Jiří Lněnička 

 
 
This article copyright © 2010 Kwan Um School of Zen  


