Dosiahnuť nulovú myseľ, použiť nulovú myseľ
ZENOVÝ MAJSTER SEUNG SAHN

Túto kong-anovú reč predniesol Zenový majster Seung Sahn dňa 12. mája 1978, krátko
po návrate zo svojej prvej návštevy Európy.
Nuda je veľmi dôležité slovo. Keď dosiahnete nudy, potom všetko je nudné. Potom tu
nie je žiadna túžba, žiadnen hnev, žiadna nevedomosť. Túžba je nuda, hnev je nuda,
nevedomosť je nuda, všetko je nuda. Potom dosiahnete osvietenie. Takže nuda je veľmi
dôležitá. Všetko je si rovné. Ale ľudia nemajú radi nudu. Niečo chcú a nuda nie je
zaujímavá vec. Je ako čistá voda. Čistá voda nemá žiadnu chuť, ale žiadna chuť je skvelá
chuť. Každý má rád zmrzlinu, ale jest zmrzlinu celý deň je nemožné. Ale, a ste smädní,
čistá voda je skvelá hocikedy – lepšia ako med, lepšia než zmrzlina, než čokoľvek iné.
Pravda je ako toto.
V zene žiaden význam je veľký význam a veľký význam je žiaden význam. Nazývame to
nulová myseľ. Idem okolo a spýtam sa ľudí: "Je nula číslo?" Raz som sa toto spýtal v
Londíne a niekto odpovedal: "Áno, je to číslo."
Tak som odpovedal: „Áno, ak hovoríš, že nula je číslo, tak môžeš urobiť čokoľvek.
Pozrime sa na toto: 9 x 0 = 0. Teda 9 = 0/0, ok? Ak teda hovoriš, že to je číslo, tak potom
0/0 = 1. Takže 9 = 0/0 = 1, a 9 = 1.
Potom on povedal: „Ach, nula nie je číslo, to sa nedá že 0/0 = 1 , to nie je možné.
OK., nemožné je OK. Takže 9 x 0 = 0. To znamená 9 = 0/0. 10 000 x 0 = 0. Takže 10
000 = 0/0. znamená, že 0/0 = 10 000 a 0/0 = 9. Takže 9 = 10 000.
„Nulová myseľ dokáže všetko. Ak povieš, že nula je číslo, je to OK. Ak povieš, že to nie je
číslo, je to tiež OK. Na tom nezáleží. Nula je všetko; všetko je nula. To je zenová
matematika, OK? Takže nulová myseľ je velmi zaujímavá. Ak budeš udržiavať nulovú
myseľ, tak dokážeš všetko.
Potom se niekto opýtal: „Soen Sa Nim, hovoril si o detskej mysli ako o Buddhovej mysli,
ktorá je veľmi jednoduchá, pred pamäťou. Pred pamäťou všetky detské mysle sú
správnou mysľou, Buddhovou mysľou, mysľou osvietenia. Je to správne? Čas spánku,
spanie. Čas na jedlo, jedenie. Ale dieťa myslí len samo na seba. Je to teda správna
Buddhova myseľ?
Povedal som: „Pred pamäťou, detská myseľ je nie-Buddhova, nie-Božská. Raz sa ktosi
spýtal Zenového majstra Ma Jo: „Čo je Buddha?“ „Myseľ je Buddha, Buddha je myseľ.“
Ďalší deň sa niekto spýtal: „Čo je Buddha?“ „Žiadna myseľ, žiadny Buddha.“ Správna
Buddhova myseľ je žiadny Buddha, žiadna myseľ. Takže detská myseľ je správna
Buddhova myseľ."

„Sú rozdielne, Buddhova a detská myseľ?“
„Detská myseľ nie je vôbec nič; je to nulová myseľ. Je ako čisté zrkadlo. Prichádza
červená, je červená, prichádza biela, je biela. Len zrkadlenie činu: Keď má dieťa hlad, je.
Keď je unavené, len spí.
Myseľ osvietenia znamená používanie tejto detskej mysle. Dieťa si len udržuje Buddhovu
myseľ. Používanie tejto mysli sa nazýva myseľ Bódhisattvy. Takže detská myseľ je
správna Buddhova myseľ. Bódhisattvova myseľ správne používa Buddhovu myseľ. Ako
sa používa? Dieťa má myseľ dostaku (plnosti) – len je. Ale ak je niekto veľmi hladný,
dieťa to nechápe. Ak máte myseľ Bódhisattvy, potom ak sa objavia hladní ľudia, dáte im
jedlo. Ak sa objavia smädní, dáte im niečo na pitie. Udržovanie Buddhovej mysle je
jedna vec, no jej používanie je niečo iné. Udržovanie Buddhovej mysle je správna
Buddhova myseľ. Používanie Buddhovej mysle je myseľ Veľkého Bódhisattvu.
„Myseľ Veľkého Bódhisattvu má Veľký sľub. Čo je Veľký sľub? Toje ísť len priamo vpred
myseľ neviem. Len priamo vpred – nekontroluj ma, nekontroluj moje pocity,
nekontroluj nič – len všetko odrážaj a pomáhaj všetkým bytostiam. Tento Veľký sľub je
nekonečný, pretože priestor a čas sú neobmedzené a bytostí je nespočetné množstvo.
Nespočetné množstvo bytostí znamená nespočetné množstvo utrpenia, takže môj sľub je
nespočítateľný sľub. Jeho názov je Veľký sľub. Nazýva sa len priamo vpred – neviem –
skúšať, skúšať, skúšať sľub.Takže dúfam, že prijmete tento Veľký Sľub, dosiahnete
nulovej mysle, následne osvietenie a zachránite všetky bytosti od utrpenia.
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