
Veľká pochybnosť
ZENOVÝ MAJSTER SEUNG SAHN

Úryvok z otázok a odpovedí v chráme Shin Won Sah, 9. Február 1990

Otázka: Čo je to veľká pochybnosť?

DSSN: Každý rozmýšľa o „veľkej pochybnosti“. Viete, to je myseľ neviem.

Kedysi žil v Zenovom centre v New Haven mladý univerzitný učiteľ, ktorý vyučoval 
hudbu na Yalovej univerzite. Ráno, počas JMDD, mi povedal: „Soen Sa Nim, mám 
problém.“

„Aký problém?“

„Ty ma učíš neviem. To je veľmi, veľmi úžasné a preto chcem stále udržiavať myseľ 
neviem. Ale keď vyučujem hudbu, objaví sa mi problém. Ak chcem udržiavať myseľ 
neviem, potom nemôžem správne učiť hudbu. Chcem správne učiť hudbu a udržiavať 
myseľ neviem, ale to sa nedá. Ak sa myseľ neviem vyjasňuje, nemôžem správne učiť 
hudbu. Ak správne učím hudbu, myseľ neviem je preč. Niet jej! Len hudba! A tak 
mám problém. Chcem správne učiť hudbu a udržiavať myseľ neviem.“

A tak som sa ho spýtal: „Čo je to myseľ neviem?“

Potom udrel o podlahu.

„Len to?“

„Nie. Stena je biela, podlaha je žltá.“

„Správne. Keď učíš hudbu, len uč hudbu. To znamená neviem. Na 100 % len učiť 
hudbu.“

Takže ty rozmýšľaš o veľkej pochybnosti. Čo je to veľká pochybnosť? Meno pre veľkú 
pochybnosť je „Neviem“. 100 %-né neviem znamená veľkú pochybnosť. Keď sa veľká 
pochybnosť  vyjasňuje,  znamená  to:  keď niečo  robíš,  len  to  rob.  To  je  všetko!  Ak 
hovoríš:  „Niečo  robím a chcem udržiavať  myseľ  neviem,  potom máš  problém.  To 
znamená, že už niečo chceš: „Niečo chcem: byť jasný.“  „Na 100 % udržiavať myseľ 
neviem.“ To už je chyba. „Chcem udržiavať myseľ neviem a skúšajúcu myseľ.“

Myseľ  urob  to  a myseľ  neviem:  ktorá  z  nich  je  správna?  (Smiech.)  Takže  myseľ 
neviem je myseľ urob to, myseľ urob to je myseľ neviem. Nič zvláštne. Z okamihu na 
okamih byť jasný teda znamená, že už  to je veľká pochybnosť, to je myseľ neviem. 

O: Takže si nemám myslieť, že veľká pochybnosť nie je nevyhnutná?

DSSN: Nevytváraj veľkú pochybnosť. Potom ti už veľká pochybnosť pomáha.



 – Preložil Ľubor Košút
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