
Veľká cesta je pred dverami
ZENOVÝ MAJSTER SEUNG SAHN

16.  júna  1974   sme  mali  ceremóniu  za  náš  nový  domov.  Pri  tejto  príležitosti  
predniesol zenový majster Seung Sahn nasledovný odkaz dharmy:

(Udiera o stôl palicou) Forma je prázdnotou, prázdnota je formou.

(Udiera o stôl palicou) Žiadna forma, žiadna prázdnota.

(Udiera  o stôl  palicou)  Forma  je  formou,  prázdnota  je  prázdnotou.  Čo  z toho  je 
pravda?  Ak  si  vyberiete,  udriem  vás  tridsaťkrát.  Ak  si  nevyberiete,  udriem  vás 
tridsaťkrát. Prečo? KATZ!!! Trikrát tri rovná sa deväť.

Srdečne vám ďakujem, že ste prišli na túto otváraciu ceremóniu. Ale čo je to, čo sme 
prinieslo vaše telo? Je to vaša myseľ? Čo je myseľ? Kde je? Aký má tvar? Myseľ je nie-
myseľ.  Hore nevyhlasuje:  „Ja som hora!“  Rieka nehovorí:  „Ja  som rieka!“  Všetky 
mená a formy vytvorilo myslenie. Myseľ je teda nie-myseľ. Všetky veci majú meno 
a formu.  Mená  a formy  vychádzajú  z prázdnoty  a vrátia  sa  do  prázdnoty.  Preto  je 
forma prázdnotou, prázdnota je formou.

Ale  „pred  myslením“  je  skutočné  „je  práve  taký,  aký  je“.  Žiadna  forma,  žiadna 
prázdnota je samo o sebe pripútanie k prázdnote. Odložte ju! Potom nebudete mať 
vnútri, vonku, dosiahnete Absolútno. Všetko, čo vidíte, počujete, chutnáte a voniate, 
je pravdou. Boh je Boh, Buddha je Buddha, hory sú hory, rieky sú rieky. Pravda je len 
taká, aká je. Forma je formou, prázdnota je prázdnotou.

Ak pretnete všetko myslenie, vaša myseľ sa vyprázdni. Práve to je vaším pravým ja. 
Myslenie je túžbou, túžba je utrpením. Keď myseľ zostáva čistá, neexistuje život ani 
smrť. Nájdete pravú slobodu, ktorá je bez hraníc.

Vaše telo má život a smrť, ale vaše pravé ja prekračuje ako život, tak aj smrť. Dnes 
máme  otváraciu  ceremóniu.  Je  to  otvorenie  dverí  do  mysle,  dosiahnutie  svojho 
pravého ja a objavenie Veľkej cesty.

Aké je potom naše pravé ja? Existuje či neexistuje? Ak poviete, že existuje, kde je? Ak 
poviete, že neexistuje, čo počúva túto reč? Ani jedna z týchto odpovedí nie je úplná. 
Prečo?

(Udiera palicou o stôl) KATZ!

Odložte to, odložte to!

Veľká cesta je pred dverami.



 – Preložil Ľubor Košút
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