Řeč při předání dharmy
ZENOVÝ MISTR WU BONG

(Udeří zenovou holí do stolu.)
Slyšíte to? Dále tato hůl, tento zvuk a vaše mysl: Jsou tím samým anebo se
liší?
KATZ! Poslouchejte. V rohu větrák : “ššššššššš”.
Význačný učitel pravil: “Brána zenu je velmi široká. Velmi jednoduchá.” Náš
učitel praví: “Pouze odložte svoji představu a svůj názor, pak se stanete
úplným.” Ale “Odložte svoji představu a svůj názor” neznamená, že musíte
ztratit své oči.
Dva
příběhy:
Jednou mnich odešel na sólo ústraní. V polovině ústraní se v noci objevil velký
bódhisattva a pravil: “Jsi velký mnich. Máš zvláštní moc. Zítra se musíš
vypravit k nedalekému skalisku. Pouze věř. Pouze důvěřuj. Když skočíš, budeš
schopen létat ve vzduchu.” Ráno mnich vystoupil na skalisko, skočil a zemřel.
Jednou, zatímco ostatní mniši v chrámu cvičili, jeden mnich vařil rýži ve
velikém hrnci. V jistou chvíli se v páře zjevil velký bódhisatva a pravil mu: “Jsi
velký mnich. Máš zvláštní moc.” Jakmile to mnich uslyšel, vzal velkou
vařečku, se kterou míchal rýži, udeřil zjevení a zařval: “Proč špiníš mnichům
polévku?” BUCH! Později se stal velkým zenovým mistrem.
Když ztratíte své oči, ztratíte svůj život. Získejte pravé oči, a získáte vše.
Vezměme v potaz, co je Pravé Oko. Dívejte se pečlivě.
(Udeří zenovou holí do stolu.)
Kdysi dávno pravil Buddha Šáriputrovi: “Žádné oči.” Snad proto k získání toho
Pravého Oka musíte ztratit své oči. Nicméně když nemáte žádné oči, jakpak
získáte Pravé Oko?
(Udeří zenovou holí do stolu.)
Náš zde přítomný čestný host nejvyšší kambodžský patriarcha Mahá
Gósananda říká, že vaše oči pořád jí. Pojídající oči. Jaký druh jezení?
Nerozumím. Možná pojídají formu. Možná pojídají barvu. Jak ale potom
tráví? Jaký druh oka to je?
(Udeří zenovou holí do stolu.)

Na jedné řeči velký zenový mistr ukázal na zenovou hůl a pravil: “Tato hůl má
zvláštní oči. Vidí skrze vše. Vidí dokonce do vaší mysli. Možná to je to Pravé
Oko. Jaký druh oka to ale je? To všechno jsou úžasné představy, ale právě teď
jak získáte Pravé Oko? KATZ!
Podívejte se, prosím. (Zvedá zenovou hůl nad hlavu.)
Tato hůl je hnědá.
Velice vám děkuji.

– Přeložil Jindra Koubek
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