Jedenásta brána: Man Gongova sieť
ZENOVÝ MAJSTER SEUNG SAHN

Jedného dňa zasadol zenový majster Man Gong na vysoké pódium a predniesol reč,
ktorou sa končilo trojmesačné zimné ústranie. „Celú zimu ste vy, mnísi, tvrdo cvičili.
To je skvelé! Pokiaľ ide o mňa, nemal som nič na práci, a tak som utkal sieť. Táto sieť
je vytvorená zo špeciálneho vlákna. Je veľmi pevná a môže chytiť všetkých Buddhov,
patriarchov a ľudské bytosti. Zachytí všetko. Ako sa dostanete z tejto siete? Niektorí
študenti zakričali: „KATZ!“ Iní udreli o podlahu alebo zdvihli päsť. Jeden povedal:
„Obloha je modrá, tráva je zelená.“ Ďalší povedal: „Už som z nej von. Ako sa máš,
veľký zenový majster?“ Zozadu miestnosti jeden mních zakričal: „Nevytváraj sieť!“
Padlo mnoho odpovedí, ale man Gong na každú odpovedal len: „Aha! Chytil som
VEĽKÚ rybu!“ Ako sa teda dostaneš z Man Gongovej siete?
Toto je veľmi slávny kongan. Zenový majster Man Gong stále učil svojich študentov,
aby nič nevytvárali. Ak silno cvičíš, nič nevytváraš a nič nechceš, potom môžeš
dosiahnuť stav bez prekážok. Potom tento kongan nie je problém. Ale ak myslíš, ak
stále máš ja a kontrolujúcu myseľ, potom sa z tej siete nedostaneš. Táto sieť je
životom a smrťou a zahŕňa všetko. Aj keby si bol Buddha, ak máš myslenie, sieti sa
nevyhneš.
Man Gongova sieť je útočný kongan. „Chytil som veľkú rybu“ je silný štýl učenia.
Hádže vám háčik s veľkou návnadou. Ak sa na ten háčik chytíte, budete mať veľký
problém! Je to ako boxerský zápas: bum, bum, bum... potom sa musíte brániť. Ako
teda udriete Man Gongovu sieť? Ako odstránite Man Gongov názor? Man Gongov
názor vytvoril sieť. Musíte ho teda udrieť.
Konganový výcvik je veľmi dôležitý – znamená: všetko to odlož. V zene hovoríme, že
ak sa zjaví Buddha, zabi Buddhu. Ak sa zjaví slávny učiteľ, zabi učiteľa. Ak sa zjaví
démon, zabi ho. Zabi všetko, čo sa pred tebou zjaví. To znamená, že nič nevytváraj. Ak
niečo vytvoríš, potom máš prekážku. Ak to všetko odložíš, potom nemáš prekážku
a tvoj smer sa vyjasnieva. Smer nášho cvičenia znamená, že naša situácia, funkcia
a vzťah v tomto svete sa stávajú jasnými. Prečo ješ každý deň? Ak je to jasné, potom je
náš život jasný a môžeme pomôcť tomuto svetu. Z okamihu na okamih je našou
prácou vykonávať činy bódhisattvu a pomáhať všetkým bytostiam. Man Gongova sieť
vyjasňuje náš smer a jeho funkciu. Len pomáhať všetkým bytostiam. Ale to je len
vysvetlenie. Vysvetlenia ti nepomôžu! Dôležitá je odpoveď.
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