Prácu ti dá tento svet
ZENOVY MAJSTER SEUNG SAHN

Otázky a odpovede zo stretnutia v Cambridgeskom zenovom centre, 6. apríl
1989
Zenový majster Seung Sahn: Súcitná myseľ znamená pomáhať druhým
ľuďom. Nemyslieť na seba – len pomáhať druhým. Táto voľba znamená veľký
sľub, sľub, ktorý znie: „ Cítiacich bytostí je nespočetné množstvo, sľubujeme,
že ich všetky zachránime.“ Táto voľba je skutočnou a pôvodnou prácou
ľudských bytostí..
Vaše otázky?
Otázka: Ako sme dostali túto úlohu? (smiech) Prácou ľudských bytostí je
zachrániť všetky bytosti. Ako sme dostali túto úlohu?
ZMSS: Čo robíš práve teraz?
O: Hrám sa s prstami.
ZMSS: Hah, hrám sa s prstami. Áno. Sedím na vankúši, rozprávam sa s
tebou. Správne? To je tvoja práca. Len ju rob! (smiech) Je to veľmi
jednoduché. Nič nevytváraj. Z momentu na moment len to rob! Ak šoféruješ,
tak len šoféruj. Nemysli na svoju priateľku, OK? Ak na ňu budeš myslieť, môžu
ťa zastaviť policajti a máš problém. Dajú ti pokutu a ty prídeš o svoje peniaze.
Takže ak niečo robíš, len to rob! Sekundu za sekundou stále len to rob! Robiť
len to znamená, že neexistuje subjekt, objekt, vonkajšok, vnútro. Vonkajšok,
vnútro BOOM! Všetko sa stáva jedným. Len to robiť znamená, že ak je niekto
hladný, dáš mu najesť. Niekto je smädný, dáš mu napiť, je to jasné? Len
pomáhať druhým ľuďom. Nie je tu žiadne ja-moje-mne. V takejto mysli to
neexistuje. Tvoju prácu ti dá tento svet. Ak pracuješ v kancelárii, tak len pracuj
v kancelárii. Máš manželku?
O: Manželku? Áno mám.
ZMSS: Ak máš manželku, tak ju miluj na sto percent. „Oh, milujem Ťa!“
Potom bude veľmi šťastná: „Môj muž ma miluje!“ (smiech) Nič nevytváraj,
OK? Ak sa budeš držať svojich názorov, tvoja manželka ťa nebude mať tak
rada. „Nepáči sa mi tvoj názor!“ Takto bude hroziť konflikt a boj! Tak to odlož,
akýkoľvek názor, situáciu a len miluj svoju manželku. Potom bude šťastná
tvoja manželka a aj ty! Máš deti?
O: Áno.

ZMSS: Dobre, potom ak si so svojimi deťmi, miluj ich na sto percent. To je
stopercentná otcovská myseľ. Je to veľmi dôležité. Máš rodičov?
O: Áno.
ZMSS: Každý týždeň sa sústreď na to, čo majú tvoji rodičia radi. Možno majú
radi nejaký nápoj, čokoládu alebo sušienky, tak ich kúp a choď ich navštíviť.
„Milujem Vás! Moja mama a otec.“ Budú veľmi šťastní! (smiech) Toto je vaša
práca, rozumiete? Musíte to pochopiť, je to veľmi jednoduché. Jedine ak sa
objaví ja-moje-mne, nemôžete svoju prácu vykonať. Stopercentná otcovská
myseľ, stopercentná manželská myseľ, stopertcentná myseľ dieťaťa – musíte
to urobiť! Je to vaša práca. Dobre? Skúste to.
V poriadku, ďalšie otázky? Nech sa páči.
Otázka: Mám otázku tykajúcu sa minulosti. Raz si spomenul, že si dosiahol
majstrovstvo, keď si mal 22 rokov. Ako sa to stalo, bolo to vďaka meditácii,
alebo kvôli čomu? Môžeš mi to povedať?
ZMSS: Niekto sa raz spýtal zenového majstra: „Čo sa stalo pred tým, než si
dosiahol osvietenie? Čo bolo po tom, ako si ho dosiahol?“ Odpovedal: „Pred
tým než som dosiahol osvietenie, obloha bola modrá. Po tom, ako som ho
dosiahol, bola modrá tiež.“ (smiech) To je všetko. „Pred osvietením bola hora
modrá. Po osvietení bola stále modrá.“ Nič viac. Len som začal veriť v moje
skutočné Ja na sto percent.
Tak udržujte otázku: „Kto som?“ Neviem. Neviem. Porozumeli ste svojmu
„ja“? Neviem, áno? Musíte veriť vo svoje pravé Ja na sto percent, musíte
dosiahnuť ´neviem´. To je všetko. Ak dosiahnete ´neviem´, znamená to, že ste
dosiahli všetko. Pretože ´neviem´ je všetkým a všetko je ´neviem´. Ale neviem
je neviem- vôbec nič.
Máte viac otázok?
Otázka: Psi nerozmýšľajú, to znamená, že sú osvietení?
ZMSS: Samozrejme. Pes má psie osvietenie. smiech Čo je to psie osvietenie?
Rozumiete tomu? Nerozumiete? Spýtaj sa ma ty, čo je psie osvietenie. Spýtaj
sa ma..
O: Čo je psie osvietenie?
ZMSS: Hau, hau! (smiech) OK? Len to rob! OK? Psi to len robia, hau hau, to
je všetko. Takže aká je práca ľudskej bytosti? Nerozumieš.
O: Myslieť.
ZMSS: Myslenie? Aký druh myslenia?
O: Myslieť. To je to, čo by mali ľudia robiť.

ZMSS: Ale aký druh myslenia? To je ten problém. Len myslieť. Nedržať sa
myslenia. Len myslieť. Akej farby je táto stena? Akú má farbu?
O: Žltú.
ZMSS: Žltú, správne. To je len myslenie´. Akej farby je obloha?
O: Modrej.
ZMSS: Správne! Veľmi dobre. Rozumieš. Už máš osvietenie.
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