Zhromažďujeme veľké zásluhy
ZENOVÝ MAJSTER SEUNG SAHN

Reč dharmy v Medzinárodnom zenovom centre Kye Ryong Sahn, Mu Sang Sa.
(Táto reč dharmy sa uskutočnila v Kórei a bola prekladaná z kórejčiny. Západným
študentom zenového majstra Seung Sahna, zvyknutým na jeho originálny
a jednoduchý štýl angličtiny, bude táto reč pripadať odlišná, vari aj prekvapivá.
Jeho jazyk je v Kórejčine dosť sofistikovaný. (Kórejskí Američania nám vravievajú,
že nevieme, o čo prichádzame.) Táto reč bola nasmerovaná na kórejské publikum,
preto má trochu odlišný tón a odlišný obsah oproti rečiam, ktoré zenový majster
Seung Sahn prednáša Západniarom. Má vnútornú krásu a aj silný smer a z toho
dôvodu ju tu prezentujeme.)

Patriarchovia a slávni učitelia vždy učili, že pravá forma je tichá a pravda sa nehýbe.
Avšak v materialistickej kultúre dnešnej priemyselnej spoločnosti sa realita mení tak
rýchlo, že „včera“ a „dnes“ sú úplne rozdielne. Ľudia sú tak pripútaní k zarábaniu
peňazí, že hľadajú slobodu, šťastie, mier a rovnosť primárne z externého sveta. Keďže
je všetko v tomto svete dočasné, aj keď niekto dosahuje, čo chce, nakoniec o to príde.
Dnešné západne-orientované spoločnosti sa snažia nájsť riešenie výlučne vo
vonkajšom svete. Stále sa zjavujú nové sociálne reformy a revolúcie. Napriek tomu sú
ľudské bytosti viac konfrontačné a nepriateľské. Bojujú a navzájom sa viac a viac
zabíjajú, až nakoniec strácajú rešpekt voči ľudskému životu ako takému. Zároveň
neváhajú a ničia prirodzené prostredie, ktoré tvorí základ všetkého života. Hoci
mnohí volajú po svetovom mieri, zákon príčiny a dôsledku je vždy veľmi jasný.
Bojíme sa konca sveta, no stále sa nemôžeme prebudiť do skutočnosti, že naša vlastná
deštrukcia je už na dosah. Deje sa to, lebo sme pripútaní k menu a forme.
Aby si prešiel touto bránou,
nedovoľ, aby vzniklo myslenie.
Preto sa my všetci musíme vzdať svojho „ja“. Musíme to odložiť. Len keď sa vraciame
k mysli pred myslením, je možné eliminovať konfrontáciu, nepriateľstvo, boj
a zabíjanie, ktoré ničia svet. Ak sa vaša myseľ stane čistou ako priestor, potom je
možné dosiahnuť absolútny svet, potom všetko, čo vidíte a počujete, bude pravdou.
Hora je modrá, voda tečie.
Pes šteká: „Hau, hau!“
Soľ je slaná. Cukor je sladký.

Toto je „svet pravdy“. Keď jasne vnímame, že svet absolútna a svet pravdy nie sú
odlišné od našej pravej podstaty, ale sú s ňou zjednotené, potom dosahujeme správny
život, čo znamená dosiahnuť správnu situáciu, vzťahy a funkciu. Toto nazývame
„úplný svet“, svet mieru. To je zen.
Zen nie je len pre buddhistov. Je skôr jasným lúčom nádeje pre obnovu ľudskosti
v našom svete, kompasom, ktorý nás smeruje k pravému svetovému mieru. Pôvodná
zenová tradícia sa už dávno z Číny vytratila. V Japonsku sa zen stal sekulárnejším.
Len kórejský zen je dedičstvom Bódhidharmovho patriarchálneho zenu, na čo dnes
prichádzajú zenoví študenti z celého sveta. Takmer v tridsiatich krajinách sveta, vo
viacej než sto dvadsiatich zenových centrách a skupinách narástol počet ľudí, oddane
cvičiacich kórejský zen, do tisícov. Mnohí z týchto študentov chcú prísť cvičiť do Kórei
, ale nanešťastie nemáme adekvátne vybavenie, aby sme ich podporili vo výcviku.
Inšpirovaní hlbokou úprimnosťou nespočetných buddhistov a horlivými sľubmi,
vytvoríme z nášho chrámu Mu Sang Sah veľký medzinárodný zenový chrám. Stane sa
miestom, kde sa môžu stretnúť študenti z celého sveta, cvičiť a dosiahnuť osvietenie.
Potom sa vrátia do svojej krajiny, aby otvorili oko mysle cítiacich bytostí a zachránili
ich od utrpenia.
Takže, žiadam vás všetkých, aby ste pouvažovali nad týmito slovami a veľkodušne
prispeli k vybudovaniu tohto veľkolepého chrámu. Nech všetky bytosti v ten istý
okamih dosiahnu osvietenie.

– Preložil Ľubor Košút
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