Stále máte myseľ?
ZENOVÝ MAJSTER SEUNG SAHN
Úvodná reč zenového majstra Seung Sahna v chráme Hwa Gye Sah v Soule pred
zimným kjolče 1999-2000
Pozajtra začíname trojmesačné zimné ústranie, kjolče. Kjolče znamená tvrdý výcvik.
Ak máte myseľ, je veľmi dôležité robiť tvrdý výcvik. Ak to viete všetko odložiť, potom
už nič nie je problém. Ale ak sa niečoho držíte a myslíte, potom je veľmi dôležité robiť
kjolče. Ak tvrdo cvičíte, potom je možné odhodiť svoju myseľ: svoje myslenie, svoju
situáciu, svoje podmienky, svoj problém. Potom môžete dosiahnuť svoje Skutočné ja
a zachrániť všetky bytosti. To je náš smer.
Ľudské bytosti prichádzajú na tento svet s prázdnymi rukami a odchádzajú
s prázdnymi rukami. Keď si sa narodil, odkiaľ si prišiel? Keď zomrieš, kam pôjdeš? Je
vám to jasné? Život je ako letiaci oblak, ktorý sa zjavuje, smrť je ako letiaci oblak,
ktorý a stráca. Letiaci oblak sám pôvodne neexistuje. Príchod, odchod, život a smrť sú
rovnaké ako letiaci oblak. Ak to dosiahnete, potom dosiahnete to, čo znamená byť
ľudskou bytosťou. Ľudské bytosti sú pôvodne ničím. Descartes povedal: „Myslím,
preto som.“ „Myslenie“... to je problém! Ak myslíte, všetko sa zjavuje: ja, mne, moje
sa zjavuje, môj smer, moje podmienky, moja situácia – všetko sa zjavuje. Všetko to
odložte, úplne to odložte. Potom... nič. Musíte dosiahnuť „nič“. To je veľmi dôležité!
Ak dosiahnete nič, potom sa pred vami jasne zjavuje vaša práca.
Prečo ste prišli na tento svet? Váš smer je to, čo tu robíte. To sa musí vyjasniť.
Vyjasniť sa teda znamená z momentu na moment to odkladať, potom sa pred vami
zjavuje cesta bódhisattvu – len pomáhať všetkým bytostiam. Len Skutočné ja nemá
príchod ani odchod. Naše Skutočné ja je čisté ako priestor. Čistý ako priestor
znamená čistý ako zrkadlo. Čistý ako zrkadlo znamená, že všetko sa odráža. Niečo sa
zjaví, potom – BUM! – odraz. Potom nie je žiadne ja, mne, moje. Nie je žiaden „môj“
smer. Je len pomoc, konanie bódhisattvu. Z momentu na moment.... ako môžem
pomôcť všetkým bytostiam? To je náš správny smer.
Teraz začíname tri mesiace tvrdého výcviku. Tvrdý výcvik znamená úplne to odložiť.
Z momentu na moment odložiť to, odložiť to, odložiť to. Vtedy sa zjavuje naša správna
situácia, správne konanie a správny vzťah. To je cesta bódhisattvu. Nielen v tomto
živote. Život za životom, život za životom... pokračujte, až kým všetky bytosti sa
nestanú Buddhom, potom sa vaša práca končí. Ale stále máme všetky bytosti, že?
Takže naša práca sa ešte neskončila. Úplne to všetko odložte. Potom môžete jasne
vidieť, jasne počuť, jasne voňať... všetko je jasné. Jasný znamená pravdu. Obloha je
modrá, strom je zelený, pes šteká: „hav, hav,“ cukor je sladký – všetko je pravda. Čo
nie je pravda? Biblia hovorí: „Ja som Cesta, Pravda a Život.“ „Ja som Cesta“ znamená
odlož to, potom sa zjavuje veľká Cesta. Potom nikdy nie ste oddelení od pravdy. Ako
potom táto pravda správne funguje? Len pomáhajte všetkým bytostiam. To je veľmi

dôležité. Ak sa zjavia hladní ľudia, nakŕmte ich, keď sa zjavia smädní ľudia, napojte
ich, keď sa zjavia trpiaci ľudia, len im pomôžte. To je náš smer. Ak neviete nájsť svoj
smer, potom ste rovnakí ako zviera. Zvieratá nechápu seba samých. Nechápu pravdu,
nechápu správnu cestu a správny život. Tri mesiace spoločného výcviku znamená
dosiahnuť svoje Skutočné ja. Dosiahnite svoje Skutočné ja a verte mu na 100 %.
Každý tu čítal staré čínske príbehy v našich konganových knihách. Veľmi slávne, ale
pravda a funkcia nie sú v tých príbehoch jasné. Učenie nie je jasné. Avšak učenie
našej Zenovej školy Kwan Um je veľmi jasné. Prvotný bod, pravda a správna funkcia
sú veľmi jasné. Takže najdôležitejšia je správna funkcia, konanie bódhisattvu. Len
pomáhať všetkým bytostiam. A nielen v tomto živote, ale život za životom, život za
životom. Naozaj nekonečný čas. Ak všetci budú jasní, potom sa tento moment stane
jasným. Potom sa tento moment spája s nekonečným časom. Takže jeden moment je
nekonečným časom, nekonečný čas je týmto momentom.
Takže dúfam, že každý bude jasný z momentu na moment, dosiahne svoje Skutočné
ja, nájde správnu cestu, pravdu a správny život a zachráni všetky bytosti od utrpenia.
Ďakujem vám.

– Preložil Ľubor Košút
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