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Z řeči dharmy v zenovém centru v Cambridge, 7. července 1989  

Míval jsem cukrovku, a tak jsem jednou musel do nemocnice, kde jsem strávil 
deset dní. Vedle mě ležel velmi starý muž, který pak brzy zemřel. Byl chytrý, 
dříve se hodně zabýval obchodem, vydělal spoustu peněz, měl pět maželek... 
Jeho „Já jsem“ bylo velmi silné...  

Zeptal jsem se ho: „Tak co teď, co tvůj život? Jen jedinou větou: Co je život?"  

Řekl: „Nic. Nic. Než jsem pochopil „nic“, možná jsem mohl být dobrým 
člověkem. Ale teď už jen brzy zemřu. Teď chápu „nic“. Dříve jsem konal 
spoustu špatných skutků, a teď je nemůžu vzít nazpět. Špatné skutky, špatné 
skutky, špatné skutky, špatné skutky. Teď už nemám energii, ani dost peněz, 
jsem nemocný, a brzy zemřu. Tak teď už nedosáhnu ničeho. Brzy zemřu a 
ničeho nedosáhnu. Ale myslím, že nic, kvůli všem svým zlým skutkům. Možná 
tyhle zlé skutky mě dovedou do pekla.“  

Na to jsem mu odpověděl: „Buddha řekl: „Všechny špatné skutky a špatná 
karma pochází z naší mysli. Zmizí mysl, zmizí karma. Zmizí karma i mysl, a 
obě jsou prázdné. To je pravé pokání.“ Vrať se ke svému pravému já. Musíš to 
zkusit.“  

A on řekl: „Ano, to jsou dobrá slova. Jak odstranit mysl? Říkáš „prázdnota“. 
Ale jestli jsi sám prázdnotou, jak můžeš říkat „prázdnota“?  

Já na to: „Říkáš „prázdnota“, a to je tvá mysl. Nic. Tvoje mysl je: nic. Kdybys 
byl úplné nic, tohle „nic“ by se vůbec neobjevilo. Ale ty něco máš, tak říkáš 
„nic“. To je tvoje mysl. Jsi-li úplné nic, „Otevřeš ústa, a hned je to chyba.“ Tak 
jak můžeš odstranit tuhle nicotnou mysl nebo špatnou karmu?  

Tak se tě ptám: „Co jsi?“ Ty řekneš „nic“, ale nejsi nic, a tak tě udeřím. Pořád 
říkáš "nic"?  

„Nevím.“  

„Správně! Ty nevíš. Ty nevíš, co jsi. Nerozumíš sám sobě. A tak nerozumíš své 
mysli, ani své karmě, nechápeš, jestli půjdeš do pekla. Nerozumíš peklu, 
nerozumíš nebi. Vytváříš nebe, vytváříš peklo. Nerozumíš sobě, tak nerozumíš 
peklu. Vytváříš „Možná zemřu a půjdu do pekla“, a už jen tím jsi v pekle.  

„Zcela udržuj mysl nevím, pak se mysl nevím stane tak čistou, jako vesmír. To 
je tvé pravé já, kde není žádné přicházení a odcházení, život a smrt, nebe či 
peklo.“  



„No to je úžasné! To vyzkouším!"  

„Ano, zkus to. Celou tu dobu v posteli, kdy se nemůžeš pohnout. Když zemřeš, 
nesnaž se porozumět, jen jdi přímo, nevím. Zkus to.“ Tak jsem ho učil, a on byl 
moc šťastný.  

   

  – Přeložila Lucie Hanigerová 
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