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(Udiera o stôl svojou zenovou palicou.) Chápete to? Ak áno, chápete jedno. Ak nie, 
rozdeľujete veci na desaťtisíc tried a tisíc stupňov.

(Udiera o stôl.) Chápete to? Ak áno, chápete desaťtisíc tried a tisíc stupňov. Ak nie, 
ste pripútaní k jednému.

(Udiera o stôl.) Chápete to? Ak otvoríte ústa a poviete, že áno, udriem vás tridsaťkrát. 
Ak poviete, že nie, aj tak vás udriem tridsaťkrát.

Prečo?

KATZ!!!

Jarný vzduch napĺňa vesmír a všade kvitnú kvety.

Keď to prehlasujete, zatvárate ústa všetkým Buddhom i vynikajúcim učiteľom. Ako 
môžete počuť, čo hovoria? Aby ste počuli, čo hovoria, musíte pochopiť, čo znamená 
zenové sedenie.

Keď ste dokonale čistí po tom, čo ste preťali všetko myslenie, a predsa neupadli do 
tranzu, podobného spánku, to je sedenie. Keď sa vnútro a vonkajšok jednotia a 
nevyrušujú vás žiadne veci, to je zen.

Keď rozumiete sedeniu, rozumiete sebe samému. V mysli máte diamantový meč. Ak 
chcete pochopiť seba samého, zoberte ho a pretnite dobro a zlo, dlhé a krátke, príchod 
a odchod, vysoké a nízke, pretnite Boha a Buddhu. Pretnite všetky veci.

Musíte postupovať, akoby ste kráčali po ľade. Ste sústredení na každý jeden krok. Ak 
urobíte jeden chybný, zomriete a poletíte do pekla rýchlo ako šíp.

Prechádzajúc touto ríšou nemyslenia dosahujete zem prázdnoty. Skutočná prázdnota 
je pred myslením. Táto zem je bez slov, bez reči. Preto v nej nie sú žiadne hory, žiadne 
rieky, žiaden východ, západ, sever a juh, žiaden Boh, žiaden Buddha.

Ale ak v nej zostanete, budete pripútaní k prázdnote a ani len Buddha vás nezachráni.

Keď visíte za ruky, držiac sa okraja veľkej hory a neviete, čo si počať, nemyslíte na 
život ani na smrť. Vtedy ste skutočne slobodní. Vidíte dreveného psa, ako žerie oceľ a 
serie oheň. Priatelíte sa s vlasatou korytnačkou a rohatými králikmi. Učíte sa hrať na 
flautu bez dierok. Ale odkiaľ prichádza zvuk tej flauty?



Opúšťate toto miesto a chápete, že vtáci spievajú, hory sú zelené a obloha je modrá. 
Vidíte, počujete, voniate, chutnáte, dotýkate sa - pravda je len taká, aká je. Toto je 
jazyk Buddhu a vynikajúcich učiteľov. Hlas rieky a vtákov, to sú sútry. Zem a obloha 
sú skutočným telom Buddhu.

(Zdvihol zenovú palicu.) Vidíte to?

(Udrel o stôl.) Počujete to?

Táto palica, tento zvuk a vaša myseľ - sú rovnaké alebo odlišné?

Ak poviete, že sú rovnaké - nie je to dovolené a palica vás udrie. Ak poviete, že sú 
odlišné - nie je to dovolené a palica vás udrie. Ak poviete, že sú rovnaké aj odlišné - 
ani to nie je dovolené a palica vás udrie ešte tvrdšie.

Prečo?

KATZ!!!

Ak nevkročíte do levieho brlohu, nikdy leva nepremôžete.

  – Preložil Ľubor Košút
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