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které mu zaručí, když bude
Je to již dávno, co jsem četla
hledat, dosáhne Anuttara
Diamantovou Sútru,
-Samyak-Sambodhi
četla jsem ji, když jsem byla
(nejvyšší vnímání
mladší, asi kolem dvaceti.
buddhovství).
Vážila jsem si jí
Aby se tomu dalo porozumět,
jako pokladu, protože
Subhuti,
moji mistři, mniši,
že Tathagata (Buddha)
mi říkali: „Ta je
skutečně neměl žádné
nejvyšší ze všech súter.
nápady o Dharmě (pravé
Musíš si jí vážit,
učení), které mu zaručí
pak budeš všemu rozumět,
dosažení Anuttara
pak budeš vysvobozená,
-Samyak-Sambodhi
pak budeš skutečnou
(nejvyšší vnímání
dobrou buddhistkou“.
buddhovství).“
Já jsem tedy četla, četla,
Teď rozumíte, že?
četla. Četla jsem velice
Víte kdo je Tathagata?
rychle, protože je to dlouhé.
Je to Buddha,
Četla jsem rychleji než teď,
znamená to Buddha,
samozřejmě.
je to stejné.
Ráno jsem neměla moc času,
Jako jedno z jmen Buddhy,
proto všichni mniši
jak někdy nazývají Boha,
drží rytmus s dřevěnou rybou.
„Bůh, Všemohoucí,
Pak četl rychleji než
Milosrdný, Všudypřítomný,
Moschitta, ten muž,
Vševědoucí“. Různě.
který získal světovou cenu
Takže Tathagata
za rychlost mluvení.
znamená Buddha.
A Buddhové takto
Kdyby dokonce někdo,
přeříkávali mnoho súter
nějací žáci Buddhy
a všechny jsou vzácné,
tvrdili,
podle mých učitelů,
„Buddha má metodu
mnichů v té době.
osvícení“,
Dají vám je ale po jedné,
jako my říkáme,
protože, kdyby vám
„Metoda Quan Yin“,
dali všechny najednou,
například
nemysleli byste si,
a Buddha přesně ví,
že jsou vzácné.
že je to metoda.
Teď budeme
Dobrá, tak se to jen říká,
pokračovat s tímto.
ale není to žádná metoda, že?
Je to velice krátké, jen
Při zasvěcení, vysvětlovala
jedna a půl stránky
jsem vám nějakou metodu?
a pobavili jsme se.
Ne, žádná není.
Buddha pokračoval,
Skutečně ne.
řekl:
I kdybychom to tak museli
„Subhuti, představte si,
říkat, řekneme:
že je jeden žák,
„Mám pro vás
který tvrdí, že
Tathagata (Buddha)
Metodu Quan Yin,
měl nějaké nápady
pak se můžete stát
o Dharmě
osvícenými.“
(pravém učení),
Není to ale jako

v matematice,
2 plus 2 jsou 4 a pak
se stanete Buddhou,
to je 6.
Není to tak.
Skutečně to není tak.
Podobně v buddhovství
nebo čemkoli jiném,
je to tak.
Je to něco,
čemu mysl nemůže
ani rozumět.
Během zasvěcení spolu
jen sedíme nebo dokonce,
já s vámi ani nesedím,
sedím doma.
Možná jsem dokonce
v tom čase vařila pro
Supreme Master Television.
Není to tedy jako,
„Já mám skutečnou metodu,
která je napsaná černé na
bílém, která vám zaručí,
že budete osvíceni“.
Osvícení ale získáte stejně.
Ale právě v tom okamžiku
to není žádná metoda.
My říkáme,
„Metoda Quan Yin“,
ale není to žádná metoda, že?
Je to jen vesmírná Síla,
která mezi námi funguje
nebo funguje uvnitř nás.
Když se jednou rozhodneme
sladit se sami se sebou,
pak bude vesmírná Síla
fungovat přes Mistra
nebo Buddhu nebo Krista
nebo Proroka, například.
To je vše.
Celá záležitost je stejná,
jako, že neexistuje
žádná koncepce
o buddhovství,
žádná koncepce
o dosažení osvícení
a všech těch věcech.
Žádná koncepce, kterou
bychom mohli vysvětlit
v světském jazyce,
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věcmi přirozenosti Buddhy
to je to, co měl na mysli.
tady a přeloží to,
Žádná taková koncepce,
to je již neuvěřitelné.
že by si lidé mysleli,
Někdy to dokonce
že by si lidská rasa myslela,
nepřekládá přímo
„Osvícení je toto.
z sanskritu Buddhy,
Osvícení musí být takové.
z originálu.
Přirozenost Buddhy
Překládali to možná
je toto.“
ze sinhálštiny
Naprosto to tak není.
nebo z čínštiny nebo možná
Proto po mnoha letech,
z aulačtiny(vietnamštiny)
co Buddha mluvil,
nebo korejštiny
mnoha desetiletích
nebo dokonce japonštiny,
a zeptal se svého žáka:
po mnoha generacích.
„Říkal jsem někdy něco?“
„Subhuti“
A on odpověděl:
pokračoval Buddha,
„Ne, ne, Buddha nic neříkal“.
„buddhovství,
A je tak mnoho súter,
kterého dosáhl Tathágata
nepochopitelných súter,
(Buddha) je stejné
přesto nic neřekl,
jako Anuttaraprotože Buddha
Samyak-Sambodhi
skutečně nic neřekl.
(nejvyšší vnímání
Buddha neřekl nic,
buddhovství)
ale Šákjamuni něco řekl.
a není stejné.“
Přirozenost Buddhy
Stejné a ne stejné, jako
nemusí nic říkat
„Já jsem já a přesto
žádné přirozenosti Buddhy,
já nejsem já.“ Dobré.
ale mysl potřebuje
Toto je skutečně jako koan.
poslouchat. Takže Buddha
Nemůžete říct lidem,
to pravděpodobně
že tady nepraktikujete Zen.
vysvětloval myslím žáků
My jsme tady velice Zenoví,
aby ukojil
stejné, ale není to stejné.
jejich zvědavost,
„Je to jen další způsob,
zklidnil jejich mysl,
jak říci,
umožnil jim trochu
že úkaz všech věcí
intelektuálně rozumět,
je stejný v buddhismu
aby nechali duši být
i Anuttaraa pak se můžeme
Samyak-Sambodhi
spojit sami se sebou,
(nejvyšší vnímání
upamatovat si opět sami sebe
buddhovství)
a být opět našim Já, v nitru,
a že to není ani realita
bez překážek mysli,
ani nerealita,
bez potíží
ale zůstává společně
působených mozkem.
se všemi úkazy
Opravdu si vážím toho,
v prázdnotě a tichosti,
kdo to překládá,
nepředstavitelná
protože musí mít potíže
s sanskritskými výrazy
a nevyzpytatelná.“ Opět.
a anglickými výrazy
V tomto případě
a se všemi těmi
si neděláme starosti.
nepochopitelnými
Je to nepředstavitelné,

tak proč si dělat starosti?
Navíc, je to nepředstavitelné.
„Subhuti, proto
říkám, že Dharma
(pravé učení)
všech věcí
nemůže být nikdy uzavřena
do jakékoli koncepce
úkazů,
jakkoli univerzální
ta koncepce je.
Proto se jí říká Dharma
(pravé učení)
a proto není žádná taková
věc jako Dharma
(pravé učení)“.
Tady to máme!
Ať je to tedy cokoli, není to
ono. Teď jsme to pochopili.
Cokoli jsme pochopili,
není to ono. Skvělé.
Proto se tomu říká
Diamantová Sútra.
Buddha tedy řekl,
že všechno
má stejnou podstatu.
V této podstatě buďto
není realita nebo je realita
„ale setrvává společně
se všemi úkazy“
všechny úkazy znamenají
všechny stvořené věci,
celé stvoření
„v prázdnotě a tichosti“.
Prostý jazyk řekne,
že my všichni máme tuto
podstatu uvnitř nás
a ta podstata je klidná,
ani nemluví,
jen pobývá v prázdnotě
a tichosti uvnitř nás.
Ničeho se tato podstata
nepřidržuje,
můžete tedy jen říci,
že pobývá v prázdnotě
a absolutní tichosti.
Kdyby byla ta podstata
každý den velice hlasitá,
stále k nám mluvila,
co bychom pak dělali,
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„Proto se tomu říká Dharma
víte co myslím?
a proto není žádná taková
Přirozenost Buddhy
věc jako Dharma.“
prostě pobývá uvnitř všech
Tady s tím přestaneme,
věcí, ale v tichosti,
protože to je vše.
bez závislosti na čemkoli.
Není to skvělé?
Proto tomu nerozumíme,
Chcete ještě hledat vaši
proto to nevidíme,
přirozenost Buddhy poněvadž
proto to nemůžeme pochopit.
není přirozenost Buddhy?
Můžeme to ale pochopit
Chcete sem ještě chodit
v tichosti a prázdnotě.
učit se Dharmu protože
Musíme se
neexistuje Dharma?
také stát prázdnotou,
Co tedy budeme dělat?
musíme se také stát tichem,
Ještě tady chcete sedět,
abychom pochopili věci,
ještě chcete poznat
které pobývají v prázdnotě
přirozenost Buddhy?
a tichosti.
V tichosti.
Proto meditujeme v tichosti.
V tichosti, ano.
Opět splyneme s prázdnotou
Vše, co jste mi říkali,
a s tichem
jako,
a pak pochopíme
„Mistryně, já medituji
co jsme my sami,
a získávám velký prospěch,
co je podstata všech věcí.
dějí se mi tyto
Proto pochopíme,
a tyto zázraky“.
že všechny věci jsou jedno,
To jsou jen malé věci.
v tom okamžiku pospolu.
Toto jsou jen
V okamžiku
malé hračky, aby vás
hluboké koncentrace
ukonejšily, zatímco
nějak poznáme,
jste v tomto přechodném
že jsme všichni jedno.
a trpícím světě.
V tom okamžiku ale,
Přirozenost Buddhy
nebudeme mít ani pocit, že
jste vy sami,
my a vše je jedno,
je to něco většího,
je to prostě jednota,
než všechny ty divy,
jedna věc! Je to
většího než
tedy stále nepředstavitelné
všechny ty zázraky.
a nevyzpytatelné.
Nebuďte tedy tak šťastní,
„Proto Subhuti, Buddha
jde jen o nějaké zázraky.
říká Dharma“,
Snažte se více,
„Dharma“ znamená učení
jděte více do nitra.
v hindštině, v sanskrtu.
Musíte se snažit získat
Dharma všech věcí,
skutečnou podstatu
podstata všech věcí,
všech věcí, skutečné Já.
pravá podstata,
Zázraky se dít nepřestanou.
pravé učení,
Zázraky se dějí stále,
pravé jméno všech věcí
ať o nich víte
nemůže být sevřeno.
Nemůžete rozumět
nebo nevíte. Proč?
žádným koncepcím
Vy jste zázrak.
tohoto světského jazyka.
Vy jste zásobárna zázraků.
To měl Buddha na mysli.
A když probudíte

sílu zázraků uvnitř vás,
všechny věci dopadnou.
Všechny věci se projeví.
Jako tato krabice tady,
je plná bonbónů, když ji
zakryjí, nebudete ji vidět.
Já je všechny vyndám ven
a budete vidět různé
druhy bonbónů,
které již tam všechny byly.
Takto nic nevidíte,
je v tom džus.
Když to otevřete
a vylijete ho ven,
vyteče ven všechen džus.
Ať si tedy myslíte, Mistryně
pro nás dělá zázraky
nebo si myslíte, že máte
zázraky uvnitř vás,
obojí je správné,
protože my jsme jedno.
Váš poklad
je mým pokladem.
Váš problém
je mým problémem.
Jen nás dělí čas a prostor
a fyzický stav,
způsobuje, že si myslíme,
že nejsme jedno,
ale my jsme jedno.
To je vše.
Musíme tedy hledat
tuto jednotu, hledat
pravou přirozenost všech věcí
uvnitř stromů
uvnitř kamenů,
v rybách, v červech,
v hmyzu, uvnitř vás.
To je to,
co chceme hledat, protože
my všichni jsme jedno.
Jste-li tedy vysvobozeni,
pak jsou také všechny
věci vysvobozené.
Proto Buddha řekl,
že pokud skutečně
upřímně chceme vysvobodit
všechny cítící bytosti,
pak jsou všechny
cítící bytosti vysvobozeny,
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ale současně nikdo
nebude vysvobozen.
Protože
my všichni jsme jedno,
takže nejsou cítící bytosti.
Nicméně ale,
staneme-li se Buddhou,
pak zjistíme, že jsme
všichni jedno.
Jinak existuje mnoho
cítících bytostí,
protože jsme ještě
nepochopili jednotu.
Když ale opravdu chceme
vysvobodit všechny
cítící bytosti,
pak se staneme Buddhou.
A pak jsou
všichni volní,
nejen pět generací,
ale mnoho generací.
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