
Předmluva 
Tento svět pomíjí 
a vše, co je důležité, spěchá kolem nás. 
Jeden každý musí procitnout ze svého snu. 
Nemáme času nazbyt. 
Nápis v chrámu 
Co je to zen? 

 
Mladý muž se zeptal zenového mistra Genšae: „Jsem začátečník a právě mě sem do kláštera přijali. Odkud najdu 
přístup k zenu?" Genša řekl: „Slyšíš bublání horského potoka?" „Ano," odpověděl mnich, „slyším." „Vstup do 
zenu tudy," tak zněla mistrova odpověď. 
Zen nevyžaduje nic spektakulárního, neobvyklého, ani vytříbené vědění, ani přesně vymezené učení. To je 
výpověď tohoto příběhu a o tom pojednává i mnoho textů, které byly vybrány do této knihy. To, co lidé skutečně 
hledají, totiž plnost života, je i to, co se pokouší uchopit zen, a sice nejkratší a nejživější cestou. Takové plnosti 
života se nedá dosáhnout tím, že něco máme, vlastníme, a k tomu ve spirále „víc a ještě víc". Naplnění může do-
sáhnout ten, kdo žije „bezprostředně", spolehne se na skutečnost. V nejhlubší podstatě zenu je tedy duchovní 
skutečnost, stav míru, duch uvolněnosti a vědění, jak by člověk skutečně měl žít. Protože stále více lidí i na 
Západě v tomto směru hledá, podívejme se krátce na to podstatné, co zen obsahuje, a na to, co sami zenoví mistři 
řekli a učinili. 
Zen-buddhismus je výsledkem duchovních zkušeností tří velkých asijských kultur: Indie, Číny a Japonska. 
Vznikl ze splynutí hinduisticko-buddhistického pojetí, že základní skutečnost života může být objevena, ne-
ulpíváme-li na jejích jevových formách, a taoistického poznatku, že docházíme k harmonii života s Tao tak, že se 
tohoto života vzdáváme, pouštíme jej a osvobozujeme k tomu, aby mohl být sám sebou. 
Zen je ve své podstatě buddhistický, jeho cíl není jiný než cíl historického Buddhy Siddhárthy Gautamy: osví-
cení, zvané v zenu „satori". Na zenu je jedinečné, že se soustřeďuje výlučně na dosažení této zkušenosti. „Zen je 
školení k osvícení. Satori je smyslem zenu a bez něho zen neexistuje. Proto směřuje každé úsilí, cvičení a učení 
k satori." (D. T. Suzuki) Toto vnímání nelze popsat, lze se mu pouze naučit. 
Zen usiluje o „bezprostřední přivedení" novice ke konkrétnímu znovuprožívání zkušenosti osvícení, kterou 
prožil Buddha v její původní formě a která i z něho samotného učiní buddhu (probuzeného). Pro dosažení tohoto 
cíle nakonec zen radikálním způsobem překračuje své vlastní „učení", svá cvičení, své rituály a symboly. Zen 
nevlastní žádné dogma. Všechna zapsaná buddhistická učenost je pro zen nakonec 
 
„jen bezcenný papír, který se hodí leda na utření zadnice." (Hakuin) 
Skutečnost, jak vypovídá zkušenost mistrů, se dá uchopit jen tehdy, když rozum se vzdá nároku na ni. Zen radí: 
Nepokoušej se porozumět skutečnosti, zkus ji bezprostředně prožít. Život není intelektuální hádanka, kterou je 
třeba řešit, ale mystérium, které je třeba zažít. Smyslem života je „žít", to jest vědomě „být", zde a nyní být 
pozorně a zcela „tady". Zen tedy učí umění prožívat bezprostředně, bděle a přítomně opravdovou skutečnost. 
Když se zenového mistra Šin-ju zeptali, co je obsahem zenu, odpověděl: „Neporozumíte mu, dokud ho nebudete 
mít." 
 
Cesta 

 
Zen se praktikuje dvěma základními způsoby: meditací a komunikací mezi mistrem a žákem. Sezení v meditaci, 
které se v zenu používá denně (zazen), je u Rinzai-zenu meditováním o kóanu, u Sótó-zenu sezením bez 
myšlenek, cíle a záměru (šikantaza). Cvičení zazenu znamená, že upustíme od těla i ducha. Člověk postupně 
opouští všechny představy o životě jednu po druhé, a tak má dojít k dynamickému sebeotevření člověka pro sku-
tečnou skutečnost. „Jedinečnost zazenu spočívá v tom, že se mysl při něm osvobozuje z otrocké závislosti na 
všech možných oddělených formách, vizích, věcech a představách, i kdyby byly jakkoli svaté a vznešené, a ve 
stavu dokonalé prázdnoty, z něhož, a pouze z něhož si jednoho dne může uvědomit svou pravou podstatu nebo 
podstatu vesmíru." (Kapleau) 



Důležitou roli zde hraje kóan. Kóan je paradoxní hádanka, která aktivuje rozum, uvádí jej ve zmatek, ze-
směšňuje, vyčerpává a nakonec rozkládá. Často jsou obsahem kóanů anekdotické, legendární, biografické 
události, disputace a výroky velkých zenových mistrů. Taková hádanka se mnichovi zadá k vyřešení a často se 
stává, že až po několikaletém každodenním úsilí se mu to podaří, a znamená to zároveň, že tehdy dospěje k 
zážitku satori. Na kóanu si rozum vyláme zuby. Pomocí kóanu se krotí „tančící opice", tj. myšlenky; diskursivní 
myšlení je totiž úhlavním nepřítelem osvícení. „Až když se myšlení úžené k smrti, je člověk zralý k osvícení."  
 

 
Satori je záblesk poznání nikdy netušené pravdy. Je dosažením schopnosti vnímání pravé skutečnosti, samo-
probuzení pravdy (v člověku). „Tu vidí člověk pravou podstatu světa." (Sekiguči). „Satori je zážitek absolutní 
jednoty mého já a vesmíru. Poznáváme, že všechno, já a to, co mě obklopuje, je prázdné. Všechny věci jsou pou-
hým zdáním!" (Kjózo) „Podstatné při osvícení je to, že se já stává ničím." (Baso). „Takzvané osvícení 
neznamená nic jiného než shodu absence já a přirozenosti." (Arifuko) Přitom může člověk jen vytvářet 
podmínky pro možnost, že se satori „přihodí", že se život zjeví životu samému. 
 
Svět 

 
Ve světě proměny, změny, růstu, vývoje, a veškerý smysl se naplňuje v tom, že se něco něčím stává. Nic 
nezůstává stejné. Všechno plyne. Být znamená stávat se něčím. Jen nestálost je skutečná. Jediné, co je stálé, je 
proměna. Život není statický, ale plný dynamických sil. Všechno živé se pohybuje, mění a proměňuje. Jen to, co 
je mrtvé, je pevné, ztuhlé, nevratné, jisté. Život je vždy nejistý. Jistota a smrt jsou jedno. Čím si jsi jistější, tím 
více se míjíš s životem. Nejjistější si člověk je, když leží v rakvi. Ale jak praví zen, ani smrt není konečná. Zen 
zdůrazňuje: Jen jedno je jisté: že nic není jisté. A ani to není jisté. 
Potřeba jistoty, kterou všichni máme, je potřebou stability: Život se zdá jistější, dějí-li se pouze věci, které jsou 
předvídatelné. Tak se často raději po dlouhou dobu smiřujeme s nepříjemnými životními okolnostmi, než 
abychom navodili změnu a dali šanci něčemu neznámému; vše neznámé nám totiž nahání strach. Tato potřeba 
jistoty je často vázána na specifický strach z možných nemilých překvapení, katastrof a traumat, souvisejících se 
změnami. Naše utrpení většinou vzniká z našeho odporu ke změně a k růstu. Mnohé krize můžeme chápat jako 
„transformační přehradu". Něco se chce udát, chce se proměnit, my se však držíme svých jistot a nechceme 
transformaci připustit. „Zoufalé lpění na našem já, zoufalý odpor k umírání je nejjistější cestou k věčné smrti, 
zatímco umění zemřít, odloupnout ze sebe slupky, své já věčně vydávat proměně, to vede k nesmrtelnosti." 
(Hesse) 
Až příliš snadno svůj pocit identity s něčím napevno spojujeme - ať už je to „něco" materiální, či duchovní 
podstaty - a přicházíme tak o velkou část své síly a životnosti. Mé tělo onemocní, zestárne a nakonec zemře. To, 
co vlastním, se opotřebuje, zanikne. Mé vzpomínky vyblednou. Identifikace s věcmi způsobuje, že jsme zra-
nitelní, protože je můžeme kdykoliv ztratit. A přesto nám identifikace jako domnělá ochrana proti změně připadá 
atraktivní. Je očividné, že člověk ztratil svou původní důvěru v existenci, „pocit bezpečí v kosmu". 
 
Pouštěni 

 
V Africe a Asii se používá zajímavá metoda na chytání opic. Kokosový ořech se vydlabe tak, aby otvor opici 
stačil přesně na prostrčení ruky. Pak se do ořechu vloží trochu jídla a ořech se někde upevní. Jakmile teď opice 
otvorem strčí ruku do ořechu, uchopí jídlo a pokusí se pak vytáhnout pěst z ořechu, je polapena. Na to, aby se 
opice osvobodila, by stačilo otevřít pěst a pustit jídlo. Ona ho však pustit nemůže, protože, jak říkají Indové, je v 
zajetí „žádostivého srdce". Toto „žádostivé srdce" však nemají jen opice! Žádostivé srdce zotročuje i nás. 
Okovy, které nás drží v zajetí, si kováme sami. Velká část našeho strádání pochází z toho, že neumíme otvírat 



ruce a věci pouštět. 
Člověk nikdy nic skutečně nevlastní. Všechno, co vlastníš, je pouze vypůjčené, a ponecháš si to pouze na určitou 
dobu. Jestliže nejsme schopni odevzdat to, co vlastníme, staneme se sami obětí - obětí svého vlastnictví. Ale 
člověk chce neustále něco mít: peníze, moc, předměty, sílu, vědění. Dokonce i v lásce chce vlastnit objekt své 
lásky. Tak dochází ke konfliktům. Ego chce mít věci pro sebe, aby se manifestovalo, aby si zajistilo přežití a 
zvětšovalo se. A jakmile něco vlastní, musí toto vlastnictví bránit. Vpravdě totiž všechno patří k celku. Mít 
něco pro sebe znamená zahájit boj. Můžeme věci používat, ale nemůžeme je vlastnit. Neuskutečníme to, aby-
chom měli pravý mír, jestliže nedokážeme pouštět to, co držíme. Dávání na rozdíl od braní nás povznáší. Doko-
nalé vlastnictví se prokáže až darem. V tom, že dávám, prožívám svou lidskou velikost a tento akt mě naplňuje 
radostí. Ne ten, kdo mnoho má, je bohatý, nýbrž ten, kdo mnoho dává. „Podle čeho poznáš, že je ovoce zralé? 
Podle toho, že se oddělí od větve. Vše zraje k dávání sebe samého a naplňuje se v oběti." (Gide) 
Egoismus je strach z toho, že budu mít něčeho nedostatek. Egoista se domnívá, že všechno musí patřit jemu; ve 
svém nejhlubším nitru však ví, že je to iluze, a tak je jeho stálou průvodkyní frustrace, kterou mu hořkne život. 
Egoista není schopen užívat toho, co má, protože ho plně zaměstnává snaha chránit si to a mít toho stále víc. Ale 
pouštění věcí a účast na kosmickém toku energie je jediným uspokojením, které v životě může být. 
Když se Liang-ťie brodil s přítelem přes řeku, přítel se ho zeptal: „Jak se má člověk brodit přes řeku?" „Tak, aby 
si nenamočil nohy," odpověděl Liang. Přebrodit řeku tak, aby si člověk nenamočil nohy, to je způsob, jak dělat 
věci a přitom nebýt v jejich zajetí. 
„Pouštění je srdcem zenu. Zen znamená vymaňovat se ze zajetí." (Dešimaru) Požadavek pouštění je v zenu 
radikální, absolutní, nekompromisní. Zen rozbíjí ulpívání na věcech a rovněž rozbíjí naduté pohrdání světem. 
„Nedovolte událostem vašeho všedního života, aby vás vázaly, ale nikdy také nesmíte před nimi utíkat." (Chu-
ang-po) „Jestliže miluješ to, co je svaté, a pohrdáš tím, co je obyčejné, dál se zmítáš na moři zaslepení." (Rinzai) 
Zen radí: Pusť všechno, nač se upínáš. Pusť právě teď i všechno ostatní. Nemáš co ztratit kromě svých okovů a 
své omezenosti. 
 
Slova 

 
.filozofické teorie mají se zeném společného právě tolik, co miska plná slov s miskou plnou rýže. Čtení jídelního 
lístku ještě nikoho nenasytilo. Kdo chce vědět, jak chutná jablko, musí jablko sníst. Kdo chce vědět, co je to zen, 
musí zen praktikovat. Můžeme-li vůbec něco na světě označit jako čistou zkušenost, pak je to právě zen. Slova 
se nehodí na zprostředkování posledních pravd. „I když jsou naše slova správná, i když jsou naše myšlenky 
přesné, neodpovídají pravdě." (Sósan) Zenoví mistři si hrají se slovy, „obyčejný" člověk věří na slova, a proto si 
slova hrají s ním a pojmy určují jeho prožitek i život. Zenoví mistři mluví co možná nejméně, vrhají svým 
žákům přímo do tváře konkrétní skutečnost. Tato skutečnost je součástí přirozeného bezeslovného světa. „Zen 
nemá slov; máte-li satori, máte všechno." (Tai-chuej) 
Jsme poddaní pojmového vědomí. Zapomněli jsme, že slova nejsou nic než znamení vynalezená ke každo-
dennímu použití, která však nemají nic společného se skutečností. Musíme se vzdát své víry v absolutnost po-
jmů. Člověk už není s to něco bezprostředně prožívat. Nedovolujeme prožitku, aby zůstal prostě čistým prožit-
kem, ani na pouhých pár okamžiků. Každý prožitek se okamžitě redukuje na myšlenku. Vidíš-li růži a pomyslíš 
si, jak je krásná, už jsi ji srovnal s jinými růžemi, které jsi viděl dříve, a provedl jsi hodnocení. Už nevidíš tuto 
růži tady a teď, zmeškáváš to, jaká skutečně je. Každé pojmenování znamená totéž co reflexi a definici a 
rozrušuje celost každého prožitku. Každá myšlenka vytváří v tvém vědomí vlny, které rozčeřují hladinu tvého 
vědomí; už neodráží růži, nejsi skutečně přítomen, vše je zpitvořeno. Zen nás učí přestat s tím, nechápat už 
všechno v pojmech a být prostě s prožitkem, „prostě" ho prožívat. 
 
Rozum 

 
Velkými překážkami, které stojí v cestě prožívání bezprostřední skutečnosti, je náš rozum, naše dualistické 
logické myšlení a naše automatické chápání všeho v pojmech. Každý ví, že důležité prožitky lidského bytí (lás-
ka, štěstí, osvícení, narození a smrt) nemohou být chápány intelektuálně, a přesto'se v extrémní míře necháme 
ovládat svým rozumem. Rozum „nás hraje," tak jako loutkář nechává tancovat své loutky. Je třeba rozeznat ty-
ranství a omezenost rozumu a naučit se žít s rozpory a paradoxy. Jen hloupí lidé chtějí všemu rozumět. Nevědí 
toto: „Rozumět znamená v životě cenu útěchy." (Rhi-nehart) „Posledním závěrem rozumu je poznání, že je ne-
sčetně mnoho věcí, které přesahují jeho schopnost chápání." (Pascal) Rozum je možná tím nejvyšším, co lidstvo 



dostalo do vínku, je však také naším největším prokletím. „Rozum je nutno používat k tomu, aby transcendoval 
rozum." (Aurobindo) Zen říká: Rozum je okrádačem mrtvol. Vyhrabává staré kosti minulosti a pak je ohlodává! 
Zbav se sebeidentifikace se svým rozumem! Cenou za osvobození je rozum. „Usekni si hlavu!" (Rúmí) 
Adam a Eva byli vyhnáni z ráje, protože jedli ovoce ze stromu poznání, stali se tak lidmi rozumu a ztratili své 
vědomí; intelekt totiž znamená spánek, znamená mechaničnost. Práce zenu spočívá v tom, aby se člověk zbavil 
intelektu a získal vědomí zpět. Musíte se zbavit všeho, co považujete za své vědění, právě to vás totiž udržuje ve 
stavu spánku. Jsi živý jen do té míry, jak je živé tvé vědomí. Vědomí rozlišuje život od smrti. Nejsi živý jen pro-
to, že dýcháš a tluče ti srdce, nejsi bdělý jen proto, že máš otevřené oči. Skoro všichni lidé jsou potácející se 
roboti. Čím jsi bdělejší, tím jsi i živější. Život je cílem a bdělé vědomí je technikou, jak života dosáhnout. Život 
je zjevením božského, jiný bůh neexistuje. 
 

 
Zen nestrpí, abychom se opírali o duchovní autoritu. „Setkáš-li se s buddhou, usmrť buddhu! Setkáš-li se s 
patriarchou, usmrť patriarchu! Setkáš-li se s arhatem, usmrť arhata! Setkáš-li se s otcem a matkou, usmrť otce a 
matku! Usmrtíš-li je všechny, můžeš dosáhnout pravého satori." (Rinzai) Když se Jun-mena zeptali: „Co je to 
věčná pravda?" odpověděl: „Jdi dál!" Když se Bódhidharmy zeptali na nejvyšší pravdu, odvětil: „Otevřená dálka 
- nic svatého!" 
Setkáš-li se s buddhou, usmrť buddhu a jdi dál! Jinými slovy: Nedopusť, aby něco, byť by to bylo jakkoli 
moudré, vznešené nebo podivuhodné, vstoupilo mezi tebe a přímý prožitek skutečnosti. Nesmíme si připustit 
žádnou představu vztahující se k absolutnu, ať by byla jakákoli. Musíš usmrtit buddhu, protože máš získat své 
vlastní buddhovství! Usmrtit buddhu znamená přesáhnout všechna jména, formy a ideje, zemřít „velkou smrtí", 
zemřít pro svět veškeré diference, všeho relativního a podmíněného, pomíjivého a tvarového. „Osvoboďte se ode 
všeho. Nejvíce od vás samých." (Chuang-po) „Vzdej se vlastnění věcí a potřeby být někým podle určité před-
stavy. Přestaň existovat." (Rúmí). „Usmrť, usmrť, usmrť sám sebe! Až se dokonale usmrtíš, staň se mistrem 
druhých." (Bujan) „Zemři, dokud žiješ, a bud'dokonale mrtev! Pak čiň, cokoli chceš - všechno je dobře." (Bujan) 
Činnost ducha je přání, zbav se tedy veškerého přání, i přání dosáhnout satori. Pak se i toho zbavování zbav. 
„Vzdej se vší své námahy, všeho svého usilování, odhoď, čeho si ceníš, zapomeň, oč usiluješ, pak, pouze pak 
budeš úplně svobodný. Na nic se nevaž, ani na prázdno. Prázdno je koncept. Svoboda je koncept. Osvícení je 
koncept. Upusť od všech konceptů, ať je to cokoli. Nikdo není vázán. Nikdo není stvořen. Každý je ve stavu 
vznikání a je svobodný. Musíš být tím, čím už jsi. Kde je jméno a forma, je ještě i sen. Kde je jméno a forma, 
vládne podvod, nikoli skutečnost. Odhoď vše, co má jméno a formu! A pak se vzdej ideje vzdávání! Zahoď vše; 
pak zahoď i zahazování!" (Púndža) 
 

 
Duch zenu je duch okamžiku, je to duch přítomnosti, je to ducha-přítomnost. „Nečekej na budoucnost. Nečekej 
život zítra! Smrt je blízko a hrozí ti každým okamžikem." (Dógen) „Dbejte na jediné, co máte! Na hodinu, která 
je nyní. Kdeže byste měli moc nad zítřejším dnem! Ruinujeme svůj život, protože život odkládáme. Tak klesáme 
do hrobu, aniž bychom opravdu pocítili svou existenci." (Epikuros) Vždy když mám odvahu podívat se do tváře 
burcující skutečnosti svého života, totiž své smrti, projasní se priority, a všechno, co platí, je to, co se právě nyní 
děje. Minulost je historií, budoucnost pohádkou. Jediné, co je skutečné, je věčné Nyní. 
Meditativní člověk žije stále v novosti, ve svěžesti. Jestliže se ti svět zdá starý a šedivý, dokazuje to, že nejsi 
meditativní. Našemu vědomí je stále všechno nové. Nic není staré, nic ani staré být nemůže, neboť v 
nepřerývaném toku stvoření se každým okamžikem všechno tvoří nově. Být v meditativním stavu znamená, že je 
člověk sám svým přirozeným já, sám svým buddhou, že si je plně vědom toho, co ho obklopuje, a toho, co činí. 
Pozornost, bdělost, všímavost. „Toto slovo - všímavost je branou ke všem tajemstvím." (Sen Chuej) „Obyčejný 
člověk lituje svých pochybení, vyvolený lituje své nepozornosti." (Dhun'Nun) Naprostá koncentrace na to, co 
právě děláme. Ničím neomezovaná schopnost prožívání, dokonalá přítomnost zde a nyní, mysl ve stavu stálé 
pozornosti. Takové vědomé prožívání umožňuje v každém okamžiku harmonicky reagovat na to, co se právě 
děje. V tomto meditativním stavu člověk jedná jinak než na základě podmíněných automatických reakčních 
vzorců, vynucených situací a ustrnulých představ, mentálních zpotvořenin a emoční nečistoty. „Mysl 
probuzeného je jako zrcadlo. Nehledá věci a nevyhýbá se jim. Co k němu dospěje, to reflektuje a nic u sebe 
nedrží. To mu dává schopnost nad vším zvítězit a sám nikdy nebýt zraněn, jedná bez namáhání." (Č'uang-c') 
„Vzroste-li tvé vědomí, zjistíš, že všechno je dokonalé, buď pro tvůj růst, nebo k tvé radosti!" (Keyes) Na tom 
především se zakládá pravé náboženství: žít se vší intenzitou plnou radosti. 



 
Logika 

 
£-jen miluje paradox: Jsem v prudkém dešti, a přece se nezmáčím. Zen totiž ví, že sám život je paradoxní: pod-
statný a nepodstatný zároveň, vážný a směšný, vtip i pošetilost i bláznovství. Tyto kontradiktorní vlastnosti spo-
čívají vedle sebe a v sobě jako vlna a částice v subatomární oblasti. Zen nepožaduje, abys přestal být racionální. 
Ale měl bys být schopen přestat být racionální tehdy, když iracionalita, resp. trans-racionalita je na místě. Tam, 
kde logika má svou praktickou hodnotu, máme ji používat, kde však selhává nebo se dokonce pokouší překračo-
vat své hranice, tam se jí musíme postavit. Každý logický systém je svévolný. Aristotelovská věta o rozporu, 
základu západní duchovní kultury, je jednou kategorií lidského ducha. Neodpovídá skutečnosti a naprosto není 
práva dynamice života. Č'uang-c' říká: „To, co je jedno, je jedno. To, co je ne-jedno, je také jedno." Uspenskij 
formuloval zcela ve smyslu zenu: „A je jak A, tak i Ne-A. A je však nejen vším, ale i libovolnou částí všeho a 
zároveň danou a určitou částí. Veličina může být větší nebo menší než ona sama, část se může rovnat celku, a ze 
dvou stejných veličin může jedna být nekonečně větší než druhá. Každá jednotlivá věc může, zatímco je 
omezenou zvláštní věcí, být všemi věcmi a je všemi ostatními věcmi." 
 
Buddhismus 

 
Jádro buddhistického učení říká: Všechno v tomto světě proměn a zmítání v koloběhu jednotlivých znovuzrození 
je otráveno strádáním (duhkha). Opakem „duhkha" je „sukha", což znamená „příjemné" nebo „sladké", můžeme 
tedy „duhkha" překládat i slovem „kyselost". Z toho můžeme vyvodit, že výpověď „Život je strádání" znamená, 
že život, žijeme-li jej obvyklým způsobem, je strádáním. Život, poněvadž my lidé trváme na tom, že se ho 
chopíme a budeme se ho držet, kysne jako mléko, které jsme příliš dlouho uchovávali. Strádání vzniká z žá-
dostivosti, „žízně" (tršná). Právě žádost způsobuje strádání. Uchovávání žádostivosti je uchováváním strádání. 
Strádání přestává, přestaneme-li ulpívat, dokážeme-li pustit. 
 
Prázdno 

 
Zen je učení, které touží po prázdnu. Jen v prázdném, otevřeném, nepředpojatém postoji mysli, když individuální 
já samo sebe plně vyprázdnilo, může se vyjádřit skutečná skutečnost. „Setkáš-li se s buddhou, usmrť buddhu!" 
(Rinzai) Samotný buddha není tak důležitý jako toto prázdno, neboť pouze když jsi beze zbytku prázdný, setká 
se prázdno (v tobě) s kosmickou prázdnotou, tj. původní, neartikulovanou skutečností. „Dosažení buddhovství 
znamená vlastně /vyprázdnění'. Znamená, že vše odhodíš, smyješ vše z rukou a vytvoříš sobě samému 
nekonečný prostor svobody. To se nemůže uskutečnit, dokud v tvé mysli ještě něco zbývá, i když je to jen 
myšlenka na osvícení." (Sosan Suzuki) Prázdno je stav mysli, který neulpívá na žádné věci. Prázdným se člověk 
stane tehdy, když zemře „velkou smrtí", totiž zemře pro svět relativního a pomíjivého. Zen říká: Není okamžiku 
tak blízkého životu, než když zemřeme velkou smrtí. 
Skolení v zenu je zaměřeno na stav vědomí, který se dostaví tehdy, vyprázdní-li individuální já plně samo sebe a 
stane se jedno s nekonečnou skutečností všech věcí. Cílem zenu je stát se jedno. Stanu se předmětem 
svého poznání a všechny vztahy jsou nahrazeny neosobním „je" čisté jsoucnosti. Nezůstane pak ani stopy po já 
jako subjektu poznání, jen vědomí, čistá kvalita vědomí, která sama sebe osvěcuje. 
 
Hledání 

 



Jak dosáhne člověk satori? Zen říká: Pravdu nelze nalézt hledáním, ale jen hledající ji naleznou. Poklad je doma, 
ale máš-li ho nalézt, musíš jít do ciziny. Ba co více: Hledáme klobouky, které už máme na hlavě. „Hledající je 
sám hledaným." (Buddhistické přísloví) Tvé hledání znemožňuje vnímání hledaného. „Musíš hledat, a přitom 
nehledat." (Fo-jen) Velmi známé zenové přirovnání pojednává o muži, který sedí na volu a zoufale právě tohoto 
vola hledá. Jiné zas pojednává o muži, který při hledání zdroje jedné vůně po mnoha letech dospěje na samé dno 
svých sil a pak zjistí, že tato vůně pochází z jeho vlastního pupku. 
„Aniž bychom zvedli nohu, už jsme došli. Jazyk se nepohnul, ale vyučování je skončeno." (Mumon) „Není nic, 
čeho by se mělo dosáhnout. Nic, co by se mělo stát. Nehledat pravdu, neutíkat před iluzí." (Dešimaru) „Nehledej, 
neutíkej, neulpívej. Usilujeme-li o něco, ztrácí naše mysl svou čistotu." (Sawaki) „Nech se unášet." (Oboko) 
 
Příběhy 

 
Příběhy dokážou často překvapivě rychle zprůhlednit i složité děje a názorně vyložit paradoxní souvislosti. „Kdo 
píše o zenu, musí se vyhnout dvěma extrémům: za prvé, že by popisoval a vysvětloval tak málo, že by čtenář byl 
úplně zmaten, a za druhé, že by popisoval a vysvětloval tolik, že čtenář myslí, že rozumí zenu." (Allan Watts) 
O jednom mohu čtenáře ujistit: Zenu nerozumím a tato předmluva nemá se zeném nic společného. 

 
Že se k zenu nedá přistupovat pouze rozumem, ukazuje i příhoda, o níž vypráví německý učitel zenu Wolfgang 
Kopp. Když se poprvé setkal se svým mistrem 
Sodži Enku, který zemřel v roce 1977, mistr se ho zeptal, co všechno už si přečetl o zenu. Kopp s jistou hrdostí 
odpověděl: „Skoro všechno, co vyšlo v němčině." Vypráví pak dále: „Sotva jsem to vyslovil, vyskočil mistr ze 
svého sedátka, začal lomit rukama a pobíhat po meditačním sále. Přitom volal: ,Slyšeli jste to, to je strašné, to je 
příšerné!' Nakonec se přede mnou zastavil, laskavě se na mě podíval a řekl mi klidným hlasem: ,Milý mladý pří-
teli, rád bych ti dal dobrou a vážně míněnou radu - vezmi všechny ty knihy a vyhoď je z okna. Hromadění filo-
zofického vědění nemá nic co dělat se zeném, je s ním přímo v protikladu. Zen je praktické učení a žádná věc 
intelektuálních výkladů.' Na rozloučenou za mnou ještě zavolal (moje jméno se podobá slovu Kopf - hlava): 
,Milý pan Hlavička, ten má učenosti plnou hlavičku!'" 

 
Putovali spolu dva zenoví mniši Tansan a Ekido a dospěli k brodu. Na břehu stála překrásná mladá dívka v 
hedvábném kimonu. Očividně měla strach přejít přes řeku, protože ji vzedmuly silné deště. Ekido se rychle 
podíval jinam. Naproti tomu Tansan nezaváhal a beze slova vzal dívku do náruče a přenesl ji přes řeku. Na dru-
hém břehu ji opatrně postavil a oba mniši pokračovali mlčky v cestě. Uplynula čtvrthodina, půlhodina, celá ho-
dina. Tu Ekido vyhrkl: „Co to do tebe vjelo, Tansane! Porušil jsi několik mnišských pravidel naráz. Jak sis té 
hezké dívky vůbec mohl všímat, natožpak se jí dotknout a přenést ji přes řeku?" Tansan klidně opáčil: „Já jsem ji 
nechal u řeky. Ty ji ještě neseš?" 

 
Zenový mistr Nansen, který se vzezřením nijak nelišil od svých žáků, pracoval společně se svými mnichy na 
poli. Došel k nim potulný mnich, zastavil se před mnichy a zeptal se toho, který mu byl nejblíž, netuše, že se 
jedná o mistra Nansena: „Která cesta vede k Nansenovu klášteru?" Mistr Nansen pozdvihl srp, s nímž právě pra-
coval, a řekl: „Zaplatil jsem ze něj třicet jenů." Mnich odvětil: „Dobrý muži, neptal jsem se na to, kolik stojí 
náčiní, ale na cestu, která vede k mistru Nansenovi." Nansen řekl: „Seká výborně." 

 
Mladý 



Američan se vydal hledat moudrost zenu a odebral se do japonského kláštera, v němž strávil několik měsíců. 
Stále se mistra ptal: „Co je to zen?" Ale nedostalo se mu odpovědi. Aby ukázal, jak to se svým hledáním myslí 
vážně, a aby demonstroval svou oddanost, začal ráno, v poledne a večer čistit společné záchody. Avšak zenový 
mistr nedával ani v nejmenším najevo, že by 
to na něj udělalo dojem, a mladý muž se cítil uražen. Po několika dnech si ujasnil, že kdyby si byl přál čistit zá-
chody, mohl to dělat kdekoli jinde, a rozhodl se, že z kláštera odejde. Zpravil zenového mistra o svém rozhodnu-
tí. Mistr poznamenal: „Zen je tohle." 

 
Jeden už starší mnich přišel k zenovému mistrovi a řekl: „Za svůj život jsem vyhledal množství duchovních 
učitelů a postupně jsem se vzdával mnoha potěšení, jen abych bojoval se svými žádostmi. Dlouhý čas jsem se 
postil, po léta jsem se podroboval celibátu a pravidelně jsem se trýznil. Dělal jsem všechno, co se ode mě poža-
dovalo, a skutečně jsem strádal, ale osvícení se mi nedostalo. Všeho jsem se vzdal, upustil jsem od vší žádosti, 
vší radosti, všeho snažení. Co mám teď ještě učinit?" Mistr odvětil: „Vzdej se i strádání!" 

 
Mladý žák zenu Jamaoka Teššú navštěvoval jednoho mistra po druhém a naplňovalo ho pýchou, když mohl 
demonstrovat své duchovní vědomosti. Nakonec hovořil před zenovým mistrem Dokuonem ze Šokoku, který 
právě seděl v zahradě a kouřil dýmku. Jamaoka 
řekl: „Duch, Buddha a živí tvorové nakonec neexistují. Pravá přirozenost jevů je prázdnota. Není žádné usku-
tečnění, žádné mámení, žádná moudrost, žádná prostřednost. Není žádné dávání ani nic, co se přijímá." Do-kuon, 
který tiše pokuřoval, neříkal nic. Najednou uhodil svou bambusovou dýmkou Jamaoku do hlavy. To mladého 
muže náramně rozhněvalo. „Jestliže nic neexistuje," tázal se Dokuon jemně, „kde se tu vzal ten hněv?" 

 
Starý zenový mistr s oblibou chodil v doprovodu mladého mnicha na návštěvy do vesnice. Jednoho dne spolu 
vešli do domu velice majetného muže, který je slavnostně pohostil. Po jídle mistr řekl: „Dobře jsi nás pohostil, 
kéž se tvé bohatství rozmnoží tisíceronásobně." Nazítří spolu navštívili chudobnou chýši staré ženy, která 
neměla nic jiného než starou nemocnou krávu. Žena jim předložila prosté jídlo z mléka a rýže. Když pojedli, 
mistr řekl: „Dobře jsi nás pohostila, ale zítra tvoje kráva umře." Po cestě domů mnich ustavičně přemítal: Jak 
mohl mistr majetného muže požehnat ještě větším bohatstvím a starou ženu znepokojit oznámením, že ztratí svůj 
jediný majetek? Mistr zpozoroval, že je jeho žák zmaten, a vysvětloval mu: „Ten muž velmi touží po ještě 
větším majetku; dal jsem mu své požehnání a doufám, že se brzy svých pokladů nabaží a obrátí se k podstatným 
věcem. Stará žena je už téměř osvobozena od světských 
vazeb, ale její duch se jen zpoloviny zaměstnává podstatnými věcmi, po zbytek času myslí na svou krávu. Dou-
fám, že kráva brzy umře, a žena pak brzy dosáhne plného vysvobození." 

 
Jeden súfí se zeptal zenového mistra: „Jsem vnitřně tak svobodný a tak od všeho oproštěn, že už ani nemyslím 
na sebe, nýbrž jen na druhé." Zenový mistr opáčil: „Já jsem vnitřně tak svobodný a tak ode všeho oproštěn, že se 
na sebe mohu dívat, jako bych byl někdo jiný, a proto mohu myslet i na sebe." 

 



Návštěvník se ptal zenového mistra Džóšú, pod jakým heslem stojí jeho klášter. Džóšú potřásl hlavou: „Tady 
nemáme žádné heslo" „Ale jste tu přece opatem? Určitě tu musí být nějaké heslo z Buddhových výroků," ptal se 
návštěvník. Džóšú odpověděl: „Tady nemáme žádné heslo. A jediné slovo, které ve svém klášteře nerad slyším, 
je ,Buddha'." 

 
J\. jednomu zenovému mistrovi přišel jednoho dne mladý muž a vypravoval mu s velkou radostí, že mu rodiče 
konečně dovolili studovat práva. „Nezaleknu se žádné námahy, jen když úspěšně ukončím studium." Mistr, který 
nenadělal mnoho řečí, mladého muže trpělivě poslouchal a řekl pouze: „A pak?" „Pak ze mě bude dobrý 
advokát," řekl mladý muž nadšeně. „A pak?" ptal se mistr dále. „Pak," řekl mladý muž, „povedu mnoho procesů, 
z nichž většinu vyhraju, získám si popularitu a klienti se ke mně jen pohrnou." „A pak?" zeptal se zas mistr. 
„Pak," pokračoval mladý muž, „vydělám spoustu peněz, ožením se, založím rodinu, postavím velký dům, 
koupím si drahé auto a budu mít krásný život." Mistr se zas a s velkým klidem zeptal: „A pak?" „Pak," řekl mla-
dý muž zamyšleně, „pak jednoho dne zemřu." Ještě jednou se mistr zeptal: „A pak?" 

 
Jeden mnich se zeptal zenového mistra Džóšú: „Deset tisíc věcí se vrací do Jednoho. Kam se vrací to Jedno?" 
Džóšú odpověděl: „Když jsem byl v T'-jing-čou, ušil jsem si oděv, který vážil sedm liber." 

 
Byli jednou tři zenoví mistři, jejichž jména nikdo neznal. Putovali od vesnice k vesnici a nedělali nic jiného, než 
že se vždy postavili na tržišti a smáli se. Brzy byli známi jako „tři smějící se mudrci". Když se ti tři postavili na 
tržišti a začali se smát, shlukli se kolem nich lidé, a jejich smích byl tak nakažlivý, že se v krátké chvíli smáli 
všichni obyvatelé vesnice. Dokonce i když jeden z nich byl velmi nemocný, chodili ti tři po kraji a přinášeli 
lidem smích. A pak se to v jedné vesnici stalo: nemocný zemřel. Vesničané se seběhli a říkali si, že teď je situace 
opravdu vážná a smutná. Jejich přítel zemřel, teď je poprvé uvidíme plakat. Ale oba mudrci tančili a smáli se, 
jako by přítelovu smrt oslavovali. Vesničané byli zajedno: „To už je ale příliš. Když zemře člověk, nesluší se 
smát a tančit." Nato jeden z mudrců namítl: „Jak bychom mu, když se po celý svůj život smál, mohli nachystat 
jiné rozloučení, než když se budeme smát? Kdybychom se nesmáli, smál by se on nám a pomyslel by si: Jak jen 
mohou být tak hloupí a myslet si, že může zemřít smích. Jak může zemřít smích, jak může zemřít život?" Ale 
vesničané tomu nerozuměli a ke smíchu obou mudrců se nepřipojili. Řekli: „Pojďme omýt mrtvolu a pak ji 
spálit, jak se to sluší a patří podle rituálů." Ale jeden z mudrců nesouhlasil: „Ne, náš přítel měl jednu poslední 
prosbu: Nedělejte žádné rituály, nekoupejte mě, ani mi nepřevlékejte šaty. Položte mě na hranici tak, jak jsem, a 
zapalte ji. A tak splňme jeho poslední vůli." Tak to také udělali. Když však zažehli hranici dřeva, na níž ležel 
nebožtík, provedl 
jim svůj poslední veselý kousek. Do kapes si totiž nastrkal spoustu prskavek a bouchacích kuliček, a najednou se 
rozbouchal a rozprskal ohromný ohňostroj. Tu se museli i ti nejzasmušilejší rozesmát a nakonec se smála celá 
vesnice. 

 
Jeden vesničan rozčileně přispěchal k zenovému mistrovi do kláštera: „Mistře, mistře! Máme veliký strach, v 
našem domě žije duch. Prosím tě, pověz mi, co mám dělat." Mistr klidně odpověděl: „Prostři ještě jeden příbor!" 

 



zenovém mistru hraběti Durckheimovi se vypráví tento příběh: Jedna sestra hraběte navštívila a bavila se s ním 
celou hodinu o „bohu a světu". Hovořili o všem možném, dotkli se celého spektra témat, jen o oblasti sexuality 
se dáma ani slůvkem nezmínila. Nakonec se ke konci rozhovoru hrabě Durckheim ženy zeptal, jak to vlastně 
vypadá s její sexualitou. „Ale hrabě," namítla dáma lehce rozhořčeně, „co si myslíte, tu jsem už před 
velmi dlouhou dobou uložila k ledu." Nato hrabě Durckheim poznamenal: „Tam se také nejlépe udrží čerstvá." 

 
Jeden vášnivý šachista si v době, kdy začal hledat duchovní osvobození, po každé prohrané partii myslel, že 
selhal. Pak byl dva roky v učení u slavného rabiho a myslel si, že selhal, když vyhrával. Poté byl tři roky žákem 
súfijského mudrce a naučil se, že selhal, když prohrál, ale měl z prohry dobrý pocit. Stále ještě nebyl spokojen a 
odešel na čtyři roky do Himalájí, kde se od velkého jogína naučil, že selhal, když vyhrál, ale necítil se proto 
provinile. Nakonec narazil na mistra zenu. A co se stalo během několika týdnů? Konečně se naučil, jak se 
správně táhne pěšcem! 

 
„Může cypřiš dosáhnout buddhovství?" zeptal se jeden mnich zenového mistra Džóšú. „Ano!" odpověděl Džóšú. 
„A kdy?" zeptal se mnich. „Až na zemi padne prázdno," odvětil Džóšú. „Kdy se to stane?" ptal se mnich dál. 
„Až cypřiš dosáhne buddhovství," odpověděl Džóšú. 

 
Jednoho zenového mistra požádali, aby vysvětlil rozdíl mezi člověkem a zvířetem, protože oběma se přece 
dostalo stejnou měrou buddhovství. Zenový mistr se usmál: „Dobrá, vysvětlím vám tedy rozdíl mezi člověkem a 
krysou: Když budeme mnohokrát po sobě krysu strkat do bludiště o čtyřech chodbách a přitom budeme do čtvrté 
chodby dávat sýr, naučí se krysa nakonec chodit do čtvrté chodby, aby se dostala k sýru. Člověk se to naučí také. 
Chceš sýr, jdeš 'tedy do čtvrté chodby a tam ho máš. Velký bůh života však po čase přemístí sýr do jiné chodby. 
Krysa jde do čtvrté chodby. Žádný sýr ve čtvrté chodbě. Krysa vyleze ven. Zas jde do čtvrté chodby, sýr nikde. 
Vyleze ven. Zas do čtvrté chodby. Nic. Vyleze ven. A tak dále. 
Nakonec dojde k tomu, že krysa přestane zkoušet čtvrtou chodbu a hledá někde jinde. A tady se ukazuje rozdíl 
mezi krysou a člověkem: Lidé stále lezou do čtvrté chodby. Věčně. Lidé jsou o čtvrté chodbě přesvědčeni'. 
Krysy nejsou přesvědčeny o ničem; zajímají se o sýr. Člověk si však vytváří přesvědčení: víru ve čtvrtou 
chodbu. Člověk začne velmi rychle považovat za dobré lézt do čtvrté chodby - ať už v ní je sýr, nebo není. Člo-
věk má raději svou pravdu než svůj sýr. Máte raději pravdu než své štěstí, a abyste sobě a ostatním dokázali, že 
máte pravdu, po celé roky vbíháte do čtvrtých chodeb. Vaše mozky chtějí raději mít pravdu než být 
šťastné. A právě proto jste už tak dlouho nedostali žádný sýr. 
Zapamatujte si tedy, nikdy ten sýr nezískáte, když se o to budete pokoušet tam, kde vždycky byl. Velký bůh 
života totiž přemisťuje sýr neustále. Ve vás je však příliš mnoho přesvědčení o příliš mnoha čtvrtých chodbách. 
Jste zde a praktikujete zen proto, abyste se zbavili všeho toho vašeho přesvědčení, které sýr popírá. Nikdy nebu-
dete šťastni, když se budete pokoušet být šťastní. Vaše pokusy budou totiž plně řízeny vaším přesvědčením o 
tom, kde je to správné místo, na kterém by sýr měl být. Dokud máte představu o tom, co to například je satori a 
kde je získat, pak jste možnost dosažení satori propásli. Protože každá představa, každé přesvědčení opravdový 
prožitek ničí. 
Kdyby se tedy někomu z vás podařilo setkat se s bohem, nezkoušejte jej tam potkat ještě jednou. Bůh prochází 
kolem. Když se jej pokoušíš umístit na určité místo, nikdy už jej nespatříš. André Gide řekl: ,Nesnaž se Boha 
najít jinde než všude. Všude, kam bys rád šel, potkáváš Boha - Bůh je to, co je před námi. Bud' jako poutník, 
který vše pozoruje za chůze a nikde se nezastavuje.'" 

 
„Setkal jsem se v Himalájích se svatým mužem, který dokáže vidět do budoucnosti a cvičí své žáky, aby to 



uměli také," vypravoval s velkým zaujetím jeden mladý muž. „To umí každý," řekl zenový mistr znuděně, „moje 
cesta je daleko těžší." „A jaká je?" dotazoval se zvědavě mladý muž. Mistr řekl: „Přivádím lidi k tomu, aby vidě-
li přítomnost." 

 
V klášteře Mi Sang, který leží na břehu Žluté řeky, se konal filozofický kongres, který měl rozhodnout o otázce: 
Jsou věci mimo nás, pro sebe, i bez nás, anebo jsou věci v nás, pro nás, nikoli bez nás? Jeden účastník kongresu 
formuloval otázku konkrétně: „Je Žlutá řeka skutečná, nebo existuje jen v našich hlavách?" Začala vzrušená 
debata. Nazítří však v horách roztálo mimořádně mnoho sněhu a Žlutá řeka vystoupila z břehů a vyplavila klášter 
Mi Sang i se všemi účastníky kongresu. A tak jsme se do dneška nedočkali důkazu, zda jsou věci mimo nás, pro 
sebe, i bez nás. 

 
Němec Achim Seidl, který vydal zkrácené znění kóanové sbírky Pi-jen-lu, píše: „Když jsem se poprvé odebral 
do kláštera Rinzai, stanovil mi zenový mistr podmínku, že se zařadím do života kláštera jako každý jiný, jako 
prostý mnich. Souhlasil jsem a s úklonou jsem řekl, že si hned nechám vystříhat a vyholit pleš, jak je to zvykem. 
Mistr se na chvíli zamyslel a dal mi pak pokyn, 
že mohu nechat vlasy tak, jak jsou. Po několika týdnech přijel docent z Oxfordu a hodlal také strávit nějaký čas v 
klášteře. Při přijímací ceremonii se mladý docent v zásadě sice chtěl zařadit, jen vlasy si chtěl nechat, protože 
prý brzy bude přednášet v cizině. Mistr se usmál a rozhodl: ,Buď půjdou vaše vlasy okamžitě dolů, nebo vás 
nechám vyprovodit.' S dušeným hněvem Angličan poukázal na mou vlasatou hlavu. Mistr jen mávl rukou a řekl 
jako mimochodem: ,Tomu na vlasech nezáleželo/" 

 
V japonských zenových chrámech měli jeden starý zvyk: Jestliže potulný mnich zvítězí v buddhistické disputaci 
s některým z mnichů chrámu, v němž hledá nocleh, může zůstat přes noc; jestliže ne, musí táhnout dál. Jednou 
večer přišel potulný mnich, který hledal místo k přenocování, ke klášteru, v němž žili už jen dva mniši. Jeden z 
mnichů byl velice učený, ale protože toho dne už mnoho hodin věnoval studiu súter, byl unavený, a tak požádal 
druhého mnicha, svého bratra, který byl duševně trochu opožděný a měl jen jedno oko, aby vedl disputaci. 
Moudrý mnich poradil svému trochu hloupějšímu bratrovi, aby si stanovil podmínku, že se rozhovor bude 
odehrávat beze slov. Asi za deset minut přišel potulný mnich k učenému mnichovi a řekl: „To je ale chytrák, ten, 
cos mi ho poslal k disputaci. Neměl jsem proti němu šanci a rád bych se s tebou rozloučil." „Než půjdeš, pověz 
mi ještě, jak rozhovor probíhal," žádal mnich. „No dobře," 
řekl poutník, „nejprve jsem zvedl jeden prst - ten představoval Buddhu. Nato zvedl tvůj bratr dva prsty - za 
Buddhu a jeho učení. Já jsem zvedl tři prsty - za Buddhu, jeho učení a obec jeho přívrženců. Tu mi tvůj bratr 
strčil před obličej zaťatou pěst, což znamená, že to vše pochází z jednoho kořene a jednoho poznání. Poznal 
jsem, že jsem prohrál." S tím se potulný mnich rozloučil a táhl dál. Krátce nato se chytrý mnich setkal se svým 
bratrem, který vypadal trochu rozrušeně, a řekl mu: „Slyšel jsem, že jsi vyhrál v disputaci. Vyprávěj mi o svém 
rétorickém umění." „No dobře," řekl mnich, „začalo to tím, že potulný mnich zvedl prst, aby mě zpupně urazil, 
protože já mám přece jen jedno oko. Chtěl jsem však být zdvořilý, nenechat se vyprovokovat, a tak jsem zvedl 
dva prsty, abych mu pogratuloval k jeho dvěma zdravým očím. Tu ten nestydatý člověk zvedl tři prsty, a tak 
ukázal, že dohromady máme jen tři oči. To mě tak rozzuřilo, že jsem mu nakonec pohrozil pěstí - nato beze slova 
pokýval, dal mi tím najevo, že mi porozuměl, a šel." 

 
Dva zenoví mistři Čao Čou a Wen Juan spolu jednoho dne žertem vedli disputaci. Dohodli se, že ten, jehož 
argumenty budou silnější, bude poražený, a ten, kdo bude mít chabější argumenty, bude vítězem. Jako cenu měl 
poražený vítězi dát pohlavek. „Ty mluvíš první," řekl Wen Juan Čao Čouovi. Čao Čou řekl: „Jsem osel." 



Čao Čou: „Já jsem lejno, které ten osel utrousil." Wen Juan opáčil: „A já jsem červ v tom lejnu." Čao Čou se ze-
ptal: „Co děláš v tom lejnu?" Wen Juan vysvětlil: „Jsem v něm na prázdninách." Čao Čou řekl: „Tak dobře, dej 
mi pohlavek." 

 
Žák se vrací z putování, na němž měl satori. S úctou se blíží k mistrovi, který ho mlčky očekává, a poklekne před 
ním. V okamžiku, kdy už už pozvedá hlavu a chce začít mluvit, sesype se na něho třicet tvrdých ran holí. „Ale 
mistře," ptá se žák užasle, „proč to? Neřekl jsem přece ještě ani slovíčko." Mistr odvětí: „Kdybys také řekl pouhé 
slovíčko, bylo by už pozdě." 

 
Zenový mnich stál na malém pahorku a díval se do krajiny. Několik lidí, kteří šli kolem a viděli ho tam stát, se o 
něm začalo bavit. Jeden řekl: „Jistě se dívá po svém psovi." Jiný myslel: „Ne, on asi vyhlíží přítele," a třetí řekl: 
„A co, určitě má jen požitek z chladného vzduchu tam nahoře." Protože se ti tři nemohli shodnout, rozhodli se, 
že půjdou na pahorek a muže se zeptají. První se zeptal: „Proč tu stojíš? Utekl ti pes?" „Ne," odpověděl 
muž, „žádného psa nemám." Potom se zeptal druhý: „Tak asi vyhlížíš přítele?" „Ne," odpověděl muž, „ani tohle 
nedělám." Nakonec se ho zeptal třetí: „Máš snad tedy požitek z čerstvého větru tady na kopci?" „Ne," odpověděl 
muž, „ani z čerstvého větru tady nahoře nemám požitek." Tu se ho zeptali všichni tři: „Proč tu tedy stojíš?" Tu 
odpověděl mnich: „Prostě si tu jen tak stojím." 

 
Když se zeptali zenového mistra Fa-jena, jakým způsobem se vyučuje umění zenu, odpověděl, že je to stejné 
jako způsob, jakým se vyučuje umění zlodějů: Kdysi syn jednoho zloděje pozoroval, jak je jeho otec čím dál 
starší a slabší, a pomyslel si: Až nebude schopen vykonávat své povolání, kdo jiný pak má živit rodinu, ne-li já? 
Musím se tedy naučit jeho řemeslu. Promluvil o tom s otcem; ten souhlasil s tím, že bude syna vyučovat, a ná-
sledující noc vzal otec svého syna s sebou k domu jednoho velmi bohatého muže. Pronikli do domu. Uvnitř ote-
vřel otec velkou truhlu a přiměl syna, aby do ní vlezl a vyndal drahé kusy šatstva. Jakmile syn vlezl do truhly, 
otec ho tak silně udeřil, že upadl. Pak otec přirazil víko truhly a zasunul závoru na víku. Opatrně vyklouzl z 
domu; jakmile však byl venku, zabušil pěstmi na hlavní dveře a zburcoval tak všechny obyvatele domu. Když 
viděl, že se v domě rozsvítily svíčky, rychle utekl. Obyvatelé domu byli velice rozrušení a pátrali po lupiči. 
Rychle se však shodli na tom, že zloděj určitě už uprchl. Syn mezitím ležel v zaklapnuté truhle a nedokázal po-
chopit, proč k němu otec byl tak krutý. Byl úplně zoufalý, až najednou dostal nápad. Zaškrabal nehty o truhlu, 
jako by to krysa hryzala dřevo. Nato pán domu poručil služebné, aby truhlu prohledala. Jakmile odsunula závoru 
a zvedla víko, mladík vyskočil, zakřičel, sfoukl služebné svíčku, odstrčil ji stranou a uháněl z domu ven. Ale pán 
domu ho pronásledoval. Když syn v zahradě běžel kolem studny, popadl těžký kámen, hodil ho do vody a utíkal 
dál. Jeho pronásledovatel se u studny zastavil, protože si myslel, že lupič do ní ve tmě nedopatřením spadl. 
Tímto trikem chlapec svého pronásledovatele setřásl, a tak se bez úhony dostal až domů. Tam otce zahrnul 
výčitkami, jak jen se k němu mohl tak zachovat a opustit ho. „Nejdřív mi vyprávěj, jak se ti podařilo z tak 
obtížné situace vyváznout," řekl otec. A když mu syn pověděl o svých dobrodružstvích, otec pyšně poznamenal: 
„Velmi dobře, synu! Už ses naučil mému umění." 

 
Jeden konfuciánský básník kdysi přišel k zenovému mistru Chuej-tchangovi: „Prosím, odhal mi tajemství svého 
učení." Nato Chuej-tchang citoval Konfuciův výrok: „Myslíš, že před tebou něco skrývám, můj žáku? Opravdu 
nemám, co bych před tebou skrýval." Protože Chuej-tchang básníkovi nedovolil, aby mu kladl další otázky, byl 
básník velmi zmaten a nezbylo mu než ode- 
jít. Krátce nato se oba náhodně potkali v horách a šli spolu kus cesty. Když procházeli kolem keře divokého vav-
řínu, otočil se mistr ke svému průvodci a zeptal se: „Cítíš tu vůni?" Když se mu dostalo kladné odpovědi, řekl 



Chuej-tchang: „Vidíš, nemám, co bych před tebou skrýval!" Při těchto slovech básník dosáhl satori. 

 
Zenový mistr právě se dvěma svými žáky pil čaj, když tu náhle hodil svůj vějíř jednomu z nich pod nohy a řekl: 
„Co je to?" Žák vějíř otevřel a mávnul s ním. „To není špatné," tak zněl mistrův komentář. „A teď jsi na řadě ty," 
zvolal a dal vějíř druhému žákovi, který ho okamžitě složil a podrbal se s ním na krku. Když s tím byl hotov, 
zase vějíř otevřel, položil na něj kus koláče a nabídl ho mistrovi. Ten si s úsměvem koláč vzal. 

 
Mnich Ma-cu se tvrdošíjně cvičil v zazenu, sezení v meditaci, a proto na něj zenový mistr Chuaj-žang začal 
dorážet: „Co je cílem zazenu?" „Cíl," odpověděl Ma-cu, „spočívá v tom, abych se stal buddhou." Nato zdvihl 
Chuaj-žang dlaždici a začal ji dřít o skálu. „Co to děláte, mistře?" ptal je Ma-cu užasle. „Leštím tuto dlaždici, 
aby 
se z ní stalo zrcadlo," řekl Chuaj-žang. „Jak je možné, aby se leštěním z dlaždice stalo zrcadlo?" zeptal se Ma-cu. 
„Jak je možné, aby se zazeném z někoho stal buddha?" opáčil Chuaj-žang. 

 
Tokuden Cukahara, mistr umění meče, měl tři syny. Když pocítil, že se k němu blíží smrt, přišla mu na mysl 
otázka, kterému synovi by měl odkázat svůj meč. Aby vyzkoušel schopnosti svých synů, položil Cukahara na 
rám dveří meditační polštářek tak, že při otevření dveří musel člověku spadnout na hlavu. Potom k sobě zavolal 
nejmladšího syna. Ten prošel chodbou a bezstarostně otevřel dveře do otcova pokoje. Bez varování se dal polštář 
do pohybu, ale ještě než mu stačil dopadnout na hlavu, hoch uskočil, rychle jako blesk vytasil meč a přesekl 
polštář vedví, ještě než dopadl k zemi. Nejmladší syn se usmál, byl sám se sebou spokojen, jak rychle reagoval. 
Krátce nato k sobě otec zavolal druhého syna. I on nic netušil a otevřel dveře. Polštář spadl z rámu. Pohybem 
rychlým jako blesk po něm syn sáhl a zachytil ho v náručí; klidně ho položil před sebe na podlahu. Nakonec otec 
zavolal svého nejstaršího syna. Ten když chtěl vstoupit do pokoje, intuitivně vycítil, že něco není v pořádku. 
Otevřel dveře nohou, viděl, jak padá polštář, a musel se srdečně zasmát, protože se málem nechal vylekat 
obyčejným polštářem. S klidem se na polštář ležící na zemi posadil a řekl: „Chtěl jsi se mnou mluvit, otče?" 

 
i\ a břehu moře žili tři staří zenoví mniši, kteří pokročili tak daleko ve svém duchovním vývoji, že se kolem nich 
děly zázračné věci. Když ráno ukončili meditaci a šli se vykoupat do moře, pověsili své meditační pláště prostě 
do větru. A pláště zůstaly vlát ve větru, dokud se mniši nevrátili a neoblékli si je. Jednoho dne, když se ti tři 
právě koupali, viděli, jak se najednou do vody vrhl mořský orel, a když se opět vznesl do vzduchu, držel v 
zobáku mrskající se rybu. Jeden mnich řekl: „Zlý pták!" Tu jeho plášť spadl do písku. Druhý mnich řekl: „Nebo-
há ryba!" Tu i jeho plášť padl k zemi. Třetí mnich se díval za ptákem, jak odlétá s mrskající se rybou v zobáku, 
je stále menší a menší, až zcela mizí za obzorem. Mlčel -a jeho plášť zůstal viset ve větru. 

 
Jednou se stalo, že tři pravověrní buddhističtí mniši se při svém putování setkali se zenovým mistrem, který se 
právě vracel z pobytu u zenového mistra Rinzaie, jenž byl proslulý svými drastickými učebními metodami. 
Protože k setkání došlo na mostě, zeptal se jeden z mnichů, narážeje na místo, na kterém se nacházeli: „Jak hlu-
boká je řeka zenu?" Rinzaiův žák spontánně odvětil: „To musíte zjistit sám," a oběma společníkům mnicha, 
který položil otázku, se až v poslední chvíli podařilo zabránit tomu, aby ho zenový mnich shodil z mostu do 
řeky. 



 
Zenový mistr Džóšú přišel k jednomu poustevníkovi a zeptal se ho: „Jsi tu?" Poustevník ukázal pěst. Džóšú řekl: 
„Voda je příliš mělká, než aby v ní mohla zakotvit loď." A odešel. Krátce nato přišel k jinému poustevníkovi a 
volal: „Jsi tu?" I tento poustevník mu ukázal pěst. Džóšú řekl: „Máš svobodu dávat nebo brát, usmrcovat nebo 
dávat život," a poklonil se před ním. 

 
Jeden muž měl velké trápení s myší, která se u něho usadila. Tropila neplechu dokonce i za bílého dne a nakonec 
se pustila i do cenného oltáře předků. Když se muž pokoušel myš chytit, rozbila se cenná váza a muž se velice 
bolestivě udeřil do hlavy o hranu stolu. Všechny 
pokusy o chycení myši selhaly. Když se o tom dozvěděl soused, poradil muži, aby si tedy někde vypůjčil kočku. 
A opravdu mu kdosi půjčil krásnou, silnou a důstojně vyhlížející kočku; ale ukázalo se, že myš přemoci nedo-
káže, ta byla prostě rychlejší, a brzy se zdálo, že si z kočky a jejího úsilí dělá přímo legraci. Muž si nakonec 
půjčil jinou kočku, která prý byla prohnaná a lstivá; od té chvíle však myš ustavičně byla na pozoru a ukázala se, 
jen když kočka spala. Jeden známý muži poradil ještě třetí kočku, která pocházela ze zenového kláštera a o níž se 
vyprávěly podivuhodné věci. Když si muž vypůjčil i tuto kočku, byl dost překvapený. Kočka vypadala jako 
úplně obyčejná kočka, působila dokonce trochu roztržitě a celý den spala. Muž si byl jist, že tato kočka ho určitě 
myši nezbaví. A skutečně, kočka byla tak klidná a lhostejná, že myšce brzy ani nenaháněla strach. Přestala být 
opatrná a probíhala kolem kočky, docela blízko od ní. Ale už příštího rána, zničehonic, se stala obětí 
bleskurychlé kočičí pracky. 

 
Když roku 839 zenový mistr T'i-mhu zřídil zenový klášter, postavil k bráně varovnou tabuli: „Zde bydlí pes. 
Nahoře lidem urve hlavu, uprostřed je popadne za srdce a dole jim pokouše nohy. Kdo se dlouho rozmýšlí a 
dlouho disputuje, ztratí zde tělo i život." Když šel kolem potulný mnich a zeptal se T'i-cha, kde že je ten pes, 
mistr nahlas a zprudka vyštěkl: „Haf, haf!" 

 
Zenový mistr Chuang-žen se zeptal nováčka: „Odkud přicházíš?" Muž odpověděl: „Jsem muž z Ding-Danu." 
Chuang-žen se tázal dále: „A co chceš?" „Chtěl bych se stát buddhou," odvětil muž. „Lidé z Ding-Danu nemají 
buddhovství, jak by ses tedy chtěl stát buddhou?" zeptal se Chuang-žen. 

 
Zenového mistra Hakuin, poněvadž vedl bezúhonný a skromný život, si ve vesnici všichni velice vážili. Jednoho 
dne otěhotnělo mladé děvče, které se svými rodiči bydlelo v blízkosti Hakuinova domu. Rodiče byli zděšeni a 
nutili dívku, aby řekla, kdo je otcem dítěte. Nejprve odpovědět nechtěla, ale nakonec jmenovala Hakuina. 
Rozzuření rodiče pospíchali do Hakuinova domu a zahrnuli ho výčitkami, ale Hakuin řekl pouze: „Dobrá." Když 
se dítě narodilo, odnesli je rodiče dívky k Hakuinovi, ať se o ně stará. Hakuin řekl pouze: „Dobrá," a láskyplně 
od té chvíle o dítě pečoval. Když uplynul celý rok, nemohla to matka dítěte už vydržet a přiznala svým rodičům 
pravdu. Skutečným otcem dítěte byl mladý muž, který pracoval v přístavu. Rodiče dívky šli hned k Hakuinovi, 
omlouvali se mu, prosili ho mnohokrát za odpuštění a vzali dítě k sobě. Hakuin řekl pouze: „Dobrá." 



 
Zenový mistr Cuigan Šigen měl ve zvyku každý den sám na sebe zavolat: „Mistře!" a sám si odpovědět: „Ano?" 
Pak se zeptal: „Jsi vzhůru?" a odpověděl si: „Ovšemže jsem!" „Nikdy, ale opravdu nikdy se nikým nenechej 
klamat," nabádal sám sebe. „Ano, mistře." 

 
Zenový mistr Nan'in přijal návštěvníka, který žádal o vyučování zenu. Nan'in mu nejprve nabídl šálek čaje. 
Požádal návštěvníka, aby si sedl k němu, postavil před něho misku a začal mu nalévat čaj. Ale když byla miska 
plná, lil Nan'in s naprostým klidem dál, takže miska přetekla. Návštěvník volal: „Dost! Co to děláte, miska už je 
přece plná, nic se už do ní nevejde." Nan'in se usmál: „Tak jako ta miska jsi plný svých vlastních názorů a 
představ. Jak tě mám vyučovat zenu, dokud nevyprázdníš svou misku?" 

 
Zenový mistr Hjakudžó měl tolik žáků, že byl nucen otevřít další klášter. Svolal všechny mnichy, protože z nich 
chtěl vybrat jednoho, který by se stal představeným nově vystavěného kláštera. Hjakudžó postavil džbán 
naplněný vodou na podlahu před shromážděnými mnichy a řekl: „Kdo může říci, co to je, a přitom to nenazvat 
jménem?" Jeden ze starších mnichů, který počítal s tím, že bude zvolen, řekl: „Nikdo to nemůže nazvat botou." 
Hjakudžó mlčel. Jiný mnich, který se považoval za neobyčejně chytrého, řekl: „Není to rybník, protože se to dá 
nést." Hjakudžó mlčel. Tu ze zadního kouta místnosti předstoupil dopředu kuchař kláštera, beze slova džbán 
převrhl a chystal se opustit místnost. Hjakudžó se usmál a řekl: „Nový klášter povede kuchař." 

 
Bylo to v zimě, když Ikkjú byl na cestách a přenocoval v malém chrámě. Noc byla velmi chladná, a na chrá-
movém oltáři stály tři dřevěné sošky Buddhy. Bez rozmýšlení Ikkjú jednu ze sošek zapálil, aby se zahřál. Ná-
hodou se probudil představený chrámu, cítil kouř a běžel do meditační síně, aby zjistil, co se děje. Nevěřil vlast-
ním očím. Ikkjú si tu spokojeně seděl před hořící soškou Buddhy a ohříval si ruce. „Zbláznil ses? Jak můžeš udě- 
lat něco takového?" křičel představený chrámu. Ikkjú klidně opáčil: „Buddhovi ve mně bylo velice zima. Stál 
jsem před volbou, zda obětovat dřevěného Buddhu živému nebo živého Buddhu dřevěnému." Ale představený 
chrámu Ikkjúovým šlovým nerozuměl, byl zcela vyveden z míry a křičel: „Kliď se odtud! Spálil jsi Buddhu." Tu 
začal Ikkjú prohrabávat popel z Buddhovy sošky, která mezitím shořela, opíraje se o zvyk hledání šari v popelu 
(jakési minerální sraženiny, která se po spálení lidského těle nachází v popelu a podle níž buddhisté poměřují 
svatost zemřelého). „Co to děláš teď!" volal představený chrámu rozčileně a nechápavě. „Hledám Buddhovo 
svaté šari." Tu se představený chrámu dal do smíchu a řekl: „Ty ses úplně zbláznil. Jak bys mohl čekat šari u 
dřevěného Buddhy?" „Tak mi dones i ty další dvě sošky," požádal Ikkjú, „noc je dlouhá a stále ještě mi je zima!" 

 
Zenový mistr Tózan zemřel prvního dne třetího měsíce roku 869. Oholil si hlavu a pak se v poloze lotosového 
květu posadil před své shromážděné mnichy, požádal jednoho z nich, aby zazvonil na velký zvon, a při po-
sledním úderu zvonu zesnul. Když už nebylo pochyb o tom, že je mistr mrtev, dali jeho žáci průchod zármutku a 
smutku nad smrtí mistra a působili svým pláčem a vzlykotem takový hluk, že Tózan, ačkoliv už byl mrtev, si 
uvědomil, jak jsou jeho žáci nepřipravení, a opět se 
probudil k životu! „Vy hlupáčci," řekl, otevřel oči a hleděl do tváří svých naprosto užaslých žáků. „Copak nevíte, 
že nikdy nic nepochopíte, dokud budete lpět na tělu a duchu? Úsilí zenového mnicha směřuje k tomu cíli, aby k 
ničemu nepřilnul." Žáci oněměli. Mistr se zvedl ze svého smrtelného lože a stěžoval si: „Děláte takový hluk, že 



nemohu ani v klidu umřít!" Konsternovaní žáci se pak rozhodli, že se budou postit tak dlouho, dokud jejich ne-
mocný a naprosto vysílený mistr zase nezemře. Ale po sedmi dnech půstu byl mistr Tózan živější než kdy jindy. 
Jeden žák, který s mistrem byl v nejdůvěrnějším vztahu, si nakonec dodal odvahy a zeptal se ho, zda už zas ne-
pomýšlí na umírání: „Máme všichni hrozný hlad." „Dobrá," smál se Tózan, „když je to takhle, zemřu zítra." Na-
zítří se Tózan vykoupal, usedl se všemi svými žáky k zazenu a zemřel v klidu a pokoji během kusenu. Jeho 
posledním pokynem bylo, že se napříště při smrti opata nemá konat žádné oplakávání. 

 
Jeden laický žák přišel celý rozzářený ke svému zenovému mistrovi: „Právě mě povýšili!" Mistr opáčil: „To je 
mi líto; ale budeme-li svorni, všechno nějak vydržíme." Za dva dny tentýž muž přichází opět: „Firma zkra-
chovala, propustili mě." A mistr povídá: „To je dobrá zpráva. Pojďme si vypít skleničku saké, teď se možná 
stane něco velmi pěkného." 

 
Jeden mnich se právě chystal opustit klášterní pozemek, když se ho zenový mistr zeptal: „Kampak jdeš?" „Mám 
v úmyslu nasbírat trochu léčivých bylin," vysvětlil mnich. „Jaký nástroj použiješ?" zeptal se mistr. Mnich mu 
ukázal nůž na vyrýpnutí rostlin, načež mistr poznamenal: „Dobře, použij ho, ale dej pozor, ať on nepoužije tebe." 
Mnich poděkoval za to napomenutí trojí úklonou. 

 
Dva sousední zenové kláštery měly každý jednoho chlapce jako poslíčka a mniši ho každý den posílali na-
kupovat na trh. Jednoho dne přišel jeden z chlapců z nákupu a vyprávěl jednomu mnichovi, co se mu přihodilo: 
„Když jsem po cestě potkal chlapce z druhého kláštera, zeptal jsem se ho: Kam jdeš? A on řekl, kam mě vítr 
nese. Nevěděl jsem, co na to říci." Mnich si myslel: To není dobře, když někdo z druhého kláštera přetrumfne 
někoho z našeho kláštera, i když je to jen poslíček. „Tomu chlapci ukážeme, zítra se ho zase zeptáš, kam jde, a 
až odpoví kam mě vítr nese, řekneš mu: A co když vítr nefouká?" Samým vzrušením chlapec nemohl 
v noci usnout. Stále si zkoušel dialog, který ho čekal. Nazítří se zeptal druhého chlapce: „Kam jdeš?" Chlapec 
odpověděl: „Kam mě nohy nesou." Když o tom chlapec celý deprimovaný později vyprávěl mnichovi, ten si zas 
věděl rady: „Až ti zítra zase řekne kam mě nohy nesou, řekneš: A co když se ti teď stane neštěstí, přijdeš o nohy 
a bude z tebe mrzák, co potom?" Zas nemohl chlapec celou noc spát. A když se příštího dne zeptal: „Kam jdeš?" 
odpověděl mu ten chlapec: „Na trh, nakoupit zeleninu." 

 
Jeden starý zenový mistr před shromážděnými mnichy zvedl do výše hůl a řekl: „Vidíte to? Vidíte-li to, co to je? 
Řekli byste, že je to hůl? Učiníte-li to, jste úplně obyčejní lidé a nemáte zen. Řeknete-li však, že nevidíte hůl, 
namítnu vám: Vždyť ji tu držím v ruce, jak tuto skutečnost můžete popírat?" 

 
Mnich přišel k svému zenovému mistrovi a zeptal se ho: „Proč jsou někteří lidé inteligentní a jiní hloupí? Proč 
jsou někteří lidé krásní a jiní oškliví? Znám vysvětlení, že jeden je takový a druhý onaký podle karmy předešlého 
života. Ale na počátku všeho - jak to tehdy bylo, jak vznikl ten rozdíl? Mistr řekl: „To je velké tajemství, počkej, 
až všichni odejdou, pak ti to povím." A tak tu mnich seděl, žádostiv odpovědi, a čekal, ale stále přicházeli a 
odcházeli lidé, kteří potřebovali radu, až nastal večer. Když konečně všichni odešli, řekl mnich: „Teď mi, mistře, 
odhal to tajemství, prosím tě." Mistr řekl: „Pojď se mnou ven," a vedl mnicha do zahrady. Právě vyšel měsíc a 
mistr řekl: „Podívej se, jak je tento strom malý a jak velký je ten na druhé straně zahrady." 



 
Jednoho dne vnikl do chýše zenového mistra Šičiri Kodžuna zloděj. „Sem s penězi, nebo tě zabiju!" hrozil. 
Kodžun klidně odvětil: „Moje peníze jsou tamhle v zásuvce. Vezmi si je, ale snad bys mohl být tak hodný a tro-
chu mi tam nechat, protože bych si zítra potřeboval ještě koupit rýži." Zloděj byl sice velmi udiven, pak si však 
skutečně nevzal úplně všechny peníze. Když už byl u dveří, řekl Kodžun: „Když člověk něco dostane, měl by za 
to také poděkovat." „Děkuji," odvětil zloděj, potřásl hlavou a zmizel. Zanedlouho byl muž při jiném vloupání 
zatčen a doznal, že mezi jinými okradl i zenového mistra. Ten pak byl předvolán na strážnici. „Ukradl i vaše 
peníze, viďte?" zeptal se ho policista. „Ó ne, nic mi neukradl. Peníze jsem mu dal a poděkoval mi za ně," řekl 
Kodžun. Když si muž odpykal trest, který mu byl 
vyměřen za ostatní jeho přečiny, přišel k zenovému mistru Kodžunovi a prosil ho, aby se směl stát jeho žákem. 

 
mistr Bankei seděl uprostřed svých žáků a vyučoval je. Mezi posluchače se vmísil kněz sekty Šin-šú, jejíž 
členové věří na zázraky a na spasení pomocí magických rituálů. Ze žárlivosti na množství Bankeiových 
posluchačů působil takový neklid, že Bankei přerušil svůj výklad a muže se zeptal, zda nechce něco povědět. 
Muž vstal a pyšně zvěstoval: „Zakladatel mého náboženství dokáže z jednoho břehu řeky štětcem napsat své 
jméno na list papíru, který drží v ruce pomocník na druhém břehu řeky, a ta řeka je široká deset metrů. Jaké zá-
zraky umíš učinit ty?" Bankei odpověděl: „Když mám hlad, najím se, a když jsem unavený, jdu spát." 

 
Když šel Banzan přes tržiště, slyšel, jak se baví řezník se zákazníkem. „Dej mi nejlepší kus masa, jaký máš," 
žádal zákazník. „Každý kus v mém krámu je nejlepší," odvětil řezník, „nenajdeš tu jediný kousek masa, který 
není nejlepší." Při těchto slovech se Banzanovi dostalo satori. 

 
Mladý 
zenový mnich se ptá svého mistra: „Co mohu udělat pro záchranu světa?" Mistr odpovídá: „Tolik, co můžeš 
udělat pro to, aby ráno vyšlo slunce." „Ale k čemu pak jsou všechny mé dobré činy a všechno, oč se snažím?" 
ptá se mnich zklamaně. Nato mistr: „Pomáhají ti, abys byl bdělý, když slunce vychází." 

 
V jedné malé vesničce žila stará žena, které přezdívali „Plačka". Plakala, když pršelo, a plakala, když svítilo 
slunce. Když se o ní doslechl zenový mistr ze sousední vesnice, navštívil ji: „Proč bez přestání pláčeš, stará 
ženo?" „Mám dvě dcery," dala se žena do vyprávění, „starší prodává pantofle ze slámy, mladší zas deštníky. 
Když je pěkné počasí, musím pořád myslet na mladší, u které nikdo nekupuje deštníky. A když prší, musím po-
řád myslet na tu starší, u které pak nikdo nekupuje slaměné pantofle." „Pomysli jen na to, že tvé starší dceři se 
daří obchody, když slunce svítí, a že za deště se dobře 
prodávají deštníky tvé mladší dcery," radil zenový mistr. A od toho dne už „Plačka" neplakala. Usmívala se za 
deště a usmívala se i za slunečního svitu. Brzy se jí začalo říkat „Usměvavá". 

 



Jednoho dne šel Čuang-c' s přítelem na procházku k řece. „Podívej, s jakou radostí se ryby míhají ve vodě," řekl 
Čuang-c'. Přítel však namítl: „Nejsi ryba. Jak tedy víš, že ryby mají radost?" „Ty nejsi já," opáčil Čuang-c', „jak 
chceš vědět, že nevím, že ryby mají radost?" Přítel pravil: „Jistě, já nejsem ty, vím ale, že ty nejsi ryba." Čuang-
c' řekl: „Vím to podle své vlastní radosti z vody." 

 
Jeden mnich se ptal zenového mistra Wej-Kuana: „Kde je pravda?" Mistr Kuan řekl: „Bezprostředně před námi." 
Mnich se zeptal: „Proč ji nevidím?" Mistr Kuan odpověděl: „Kvůli svému sobectví ji nevidíš." Mnich se ptal 
dále: „Jestliže ji nemohu vidět kvůli svému sobectví, dokážete ji vidět vy?" Mistr Kuan řekl: „Dokud existuje já 
a ty, není možné vidět pravdu." Mnich se zeptal: „A bude ji vidět, až nebude existovat já a ty?" Mistr Kuan řekl: 
„Až nebude existovat já a ty, kdo by ji pak mohl vidět?" 

 
Jednoho dne diskutovali tři mniši o pohybu praporu ve větru. „Prapor se pohybuje." „Ne, prapor ne, vítr se 
pohybuje." „Ne, ani prapor, ani vítr se nepohybuje, pohybuje se naše mysl." Zenový mistr, kterého právě náho-
dou vedla cesta kolem, slyšel, co si povídají, a řekl: „Mýlíte se. Vše se pohybuje: prapor, vítr i mysl." 

 
Zenový mistr Rjókan Daigu vedl velmi skromný život v malé chýši na vrcholku hory. Jednou večer se do chýše 
dostal zloděj, všechno přehrabal, při nejlepší vůli však nedokázal najít nic cenného. Když Rjókan přišel ke 
dveřím a spatřil zlodějův překvapený, ale i zklamaný obličej, řekl: „Vážil jsi dlouhou a obtížnou cestu, aby ses 
dostal až sem ke mně nahoru, a tak bys neměl odejít s prázdnýma rukama. Vezmi si jako dar moje šaty." Když si 
ohromený zloděj vzal oblečení a odešel, posadil se Rjókan dočista nahý před chatu, hleděl do večerního nebe a 
říkal si: „Je to ale chudák. Škoda, že mu nemůžu darovat tento překrásný měsíc." 

 
Jeden mnich si svému zenovému mistru postěžoval, že ho pokaždé, když medituje, ruší obrovský pavouk. „Ať 
dělám co dělám, snažím se ho zahnat, prostě neodejde." Mistr mu radil: „Až zas budeš meditovat, nachystej si 
štětec, a až pavouk přijde, namaluj mu na břicho kruh, abys později mohl zjistit, kam zalezl." Mnich udělal vše 
podle jeho pokynů, a když se pavouk objevil, namaloval mu na břicho kruh. Když se po meditaci zvedl, ke 
svému překvapení viděl velký kruh na svém břiše. 

 
Samuraj chytil v řece rybu a právě si ji chtěl připravit k jídlu, když z houští vyskočila kočka a úlovek mu 
ukradla. S velkou zlostí samuraj vytasil meč, mohutným skokem dostihl kočku a rozsekl ji vedví. Ještě však rybu 
ani nedojedl a už ho začaly trápit výčitky svědomí, protože jako bohabojný buddhista usmrtil živého tvora. Když 
se samuraj vydal na cestu domů, zpíval vítr ve větvích stromů „mňau". Ve zvuku jeho kroků zaznívalo „mňau". 
Lidé, kteří šli proti němu, jako by na něj volali „mňau". Slova jeho manželky byla „mňau". V pohledu jeho dětí 
se zračilo „mňau", v noci se mu o něm zdálo. Ve dne se nakonec každý tón, každá myšlenka, každý počin 
proměňovaly v mňoukání. Nakonec sám sebe cítil jako jedno jediné „mňau". Šlo to s ním rychle z kopce. Bez 
přestání a všude ho trýznilo mňoukání, a tak se vydal k jednomu starému zenovému mistrovi a prosil ho o po-
moc. Samuraj líčil, v jak strašném stavu se nachází. Zenový mistr vážně pravil: „Jste samuraj, jak jste jen mohl 
tak hluboko klesnout? Jestliže všechno to mňoukání nedokážete ovládnout, nezasloužíte si nic jiného než smrt. 
Nemáte jinou volbu, než zde a nyní provést harakiri. Jako buddhista cítím s vámi, a až si začnete rozparovat 
břicho, useknu vám mečem hlavu, abych zkrátil vaše muka." Samuraj měl před očima mistrovu autoritu a bez-



východnost své situace - a souhlasil. Nehleděl na strach ze smrti, klesl na kolena, uchopil oběma rukama svou 
dýku a namířil si ji na břicho. Za ním stál mistr a vytasil svůj meč: „Pravý okamžik je tu, začněte!" Samuraj si 
nasadil hrot dýky na břicho a skoro už ji vbodl dovnitř, když tu k jeho sluchu dolehl mistrův hlas: „Co je teď s 
vaším mňoukáním? Pořád ještě slyšíte ,mňau'?" „Ne," odpověděl samuraj užasle, „nic neslyším. Vůbec nic." „No 
tak když už nic nemňouká," řekl mistr, „není už ani nutné umírat." 

 
Jeden mnich se zasnoubil s mladou a bohatou ženou. Protože on sám byl vždy nemajetný, vyhlídka na peníze a 
blahobyt ho znepokojila a vyprávěl zenovému mistru Suzukimu (synovi mistra Šunrjú Suzukiho) o svých sta- 
roštech. „Zda jste bohatý nebo chudý, to nehraje roli," pravil mistr Suzuki. „Záleží jen na tom, zda se upínáte na 
to, být bohatý - anebo chudý," usmál se. Mnich nejistě kývl a řekl, že rozuměl. „Když rozumíte," řekl Suzuki, 
„tak to můžete být i bohatý." 

 
Jednou ležel zenový mistr Ma-cu v poledním sluníčku na polní cestě, ruce i nohy rozhozené. Tu přijížděl po 
cestě mnich s trakařem a požádal ho, aby stáhl nohy, aby mohl projet. „Co leží, má se nechat ležet," řekl Ma-cu. 
„A co jede, má se nechat jet," odvětil mnich a přejel mistrovi trakařem přes nohy. Když byli večer všichni shro-
mážděni ve velké hale, popadl Ma-cu sekyru a zařval: „Kdo mi dnes v poledne přejel přes nohy, ať předstoupí!" 
Bez zaváhání ten mnich šel dopředu, předklonil se a nastavil Ma-cuovi šíji. Ma-cu pochvalně pokývl a sekyru 
odložil. 

 
Bohatý muž požádal zenového mistra Sengaie, aby napsal něco o pravém rodinném štěstí, něco, co by jako 
moudrost mohl předat dalším generacím. Sengai vzal malý list papíru a psal: „Otec umře, syn umře, vnuk 
umře." Když muž tato slova přečetl, rozzlobil se. „Žádal jsem tě, abys zapsal něco o štěstí mé rodiny. Proč si z 
toho děláš žerty?" „Rozhodně nemám v úmyslu žertovat," vysvětloval Sengai. „Kdyby tvůj syn měl zemřít dříve, 
než ty sám zemřeš, uvrhlo by tě to do hlubokého zármutku. Kdyby tvůj vnuk zemřel před tvým synem, tobě a 
tvému synovi by to zlomilo srdce. Jestliže však tvoje rodina, generace za generací, bude opouštět svět tak, jak 
jsem to napsal, bude to odpovídat přirozenému chodu života. A tomu říkám pravé štěstí." 

 
Jeden žák se zeptal zenového mistra Philipa Kap-leaua: „Co mi zenový mistr může dát?" Kapleau odpověděl: 
„Nemůže ti dát nic, co už nemáš, ale může ti vzít mnohé, co je cizí tvé pravé přirozenosti." 

 
lenový mistr Bokudžú měl žáka jménem Wang, který byl vysokým vládním úředníkem. Jednoho dne se Wang 
opozdil a mistr se ho ptal, jaký k tomu měl důvod. Wang řekl: „Byl jsem na závodech." Mistr se zeptal: „Byli 
hráči unavení?" „Ano, mistře." Mistr se ptal dále: „Byli 
koně unavení?" „Ano, mistře." „Je i tady ten dřevěný rám unavený?" Wang nedokázal na tuto zcela nečekanou 
otázku dát odpověď. V noci Wang nemohl usnout, až k ránu našel odpověď. Spěchal k mistrovi a řekl, že po-
rozuměl. Mistr opakoval otázku: „Je i tento dřevěný rám unavený?" „Ano, mistře," odpověděl Wang. Bokudžú 
pokývl a usmál se. 



 
Mladý zenový mnich měl za úkol doručit do vlastních rukou důležitý dopis. Po cestě měl přejít přes most, tam 
však stál zkušený samuraj, který složil přísahu, že prvních sto mužů, kteří budou chtít přejít most, vyzve na 
souboj. Devadesát devět jich už zabil. Mnich prosil samuraje, aby ho nechal projít, protože musí doručit velice 
důležitý dopis: „Slibuji, že se vrátím a budu s vámi bojovat, jakmile dopis doručím." Samuraj nejprve váhal, pak 
však svolil a mnich mohl pokračovat v cestě. Když doručil dopis, vyhledal mnich, protože si byl jist, že bude 
brzy muset zemřít, svého mistra, aby se s ním rozloučil. „Musím bojovat s jedním velkým samurajem, a ještě 
nikdy jsem neměl v rukou meč. Určitě mě zabije." „Vskutku," odpověděl mistr, „zemřeš, protože nemáš šanci 
zvítězit. Naučím tě tedy, jaký je nejlepší způsob umírám: Zvedneš svůj meč nad hlavu, oči budeš mít zavřené a 
budeš čekat. Až se temena tvé hlavy dotkne něco chladného, bude to smrt. V tom okamžiku uvolníš paže a pustíš 
všechno, co si myslíš, že máš. To je všechno." Mnich se poklonil před 
svým mistrem a vydal se k mostu, kde na něho čekal samuraj. Oba se přihotovili k boji. Mnich dělal přesně to, 
co mu radil jeho mistr. Vzal meč do obou rukou, pozvedl jej nad hlavou, zavřel oči a nehnutě čekal. To samuraje 
nanejvýš překvapilo a zmátlo, poněvadž postoj jeho protivníka ani v nejmenším neprozrazoval strach. Zmocnila 
se ho nedůvěra, opatrně se přibližoval k mnichovi, který stál naprosto klidně, soustředěn pouze na temeno hlavy. 
Samuraj si myslel: Ten muž je očividně nesmírně silný. Měl odvahu se vrátit a bojovat se mnou. Mnich tu stále 
ještě nehnutě stál. Samuraj si stále méně věděl rady, a náhle došel k závěru: Tento muž je bezpochyby mimořád-
ný válečník. Od začátku zaujímá útočný postoj, a k tomu ještě zavírá oči! Mnich mezitím na samuraje úplně 
zapomněl, naprosto se soustředil na to, aby poslechl rady svého mistra a důstojně zemřel, stál tu oproštěn ode 
všech světských věcí a osvobozen. Samuraj si mezitím už byl zcela jist, že při sebemenším pohybu bude 
rozseknut vedví, a začal nakonec hovořit plačtivým hlasem: „Mějte se mnou prosím soucit a nezabíjejte mě. 
Myslel jsem, že jsem mistrem umění meče, ale nyní vím, že jsem se dnes setkal s pravým mistrem. Přijměte mě 
prosím jako svého žáka a vyučte mě v cestě umění meče." 

 
Zenový mistr Rikjú pozoroval svého syna Šoana, jak zametá zahradní cestičku a kropí ji vodou. „Není v po-
řádku," řekl Rikjú přísně, když syn dokončil práci, a uložil mu, aby to udělal ještě jednou. Po hodině únavné 
práce se syn obrátil na Rikjúa a řekl: „Otče, už se nic víc nedá udělat. Schůdky jsou umyté už potřetí, kamenné 
svítilny jsou vyčištěné, stromy zalité, mech pokropený, a všechno se svítí v čerstvé zeleni. Na zemi už neleží ani 
větvička, ani lísteček." „Mladý blázne," káral ho čajový mistr, „tak se přece zahradní cestička nezametá." Rikjú 
vyšel do zahrady, zatřásl stromem a posypal tak trávník a cestu zlatými a purpurovými listy. 

 
Když zenový mistr Bankei pořádal meditační týdny, přicházeli žáci ze všech částí Japonska, aby se jich 
zúčastnili. Během jednoho z'těchto setkání byl jeden žák přistižen, jak kradl. Přednesli věc Bankeiovi a žádali 
ho, aby byl pachatel odstraněn ze skupiny. Bankei celou událost ignoroval. O něco později byl žák opět přistižen 
při krádeži a zase Bankei záležitost přehlížel. To pohněvalo ostatní žáky, a tak napsali Bankeiovi žádost, v níž 
požadovali okamžité vyloučení zloděje, v opačném případě by prý všichni společně opustili klášter. Když si 
Bankei žádost přečetl, svolal všechny k sobě. „Jste chytří muži," řekl jim. „Víte, co je správné a co nesprávné. 
Chcete-li, můžete jít a studovat někde jinde, ale tento ubohý bratr rozlišovat mezi správným a nesprávným 
neumí. Kdo ho to naučí, když to neudělám já? Nechám si ho tu, i když vy ostatní odejdete." Když zloděj uslyšel 
tato slova, vytryskl mu z očí proud slzí a opustila ho veškerá žádostivost po krádežích. 

 



 
se jednou, že se jeden mnich zeptal zenového mistra Fukecu: „Mluvení kazí transcendenci skutečnosti, mlčení 
kazí manifestaci skutečnosti. Jak se dá sloučit mluvení s mlčením a přitom nezkazit skutečnost?" Mistr 
odpověděl: „Stále se vracím ke vzpomínce na jarní krajinu, kterou jsem kdysi viděl v Konánu. Koroptve se hlasi-
tě ozývaly zprostřed vonících květin." 

 
Zenový mistr Chuang-po zaujal své místo v hale a potom promluvil ke shromážděným mnichům: „Jste jako 
opilí. Vůbec nechápu, jak se v takovém rozpoložení udržíte na nohou. Každému musíte být k smíchu. Všechno je 
tak prosté. Proč musíme prožít den, jako je tento? Nedokážete pochopit, že v celé zemi nejsou učitelé zenu?" Tu 
ho přerušil jeden z mnichů: „Jak můžeš říci něco takového? Právě zde v tomto okamžiku přece sedíme proti tobě 
a ty jsi učitelem mnichů a učíš je pronikat do učení zenu." Mistr opáčil: „Neřekl jsem, že není zen, mluvil jsem 
jen o tom, že nejsou učitelé zenu." 

 
Při procházce s jedním ze svých žáků ukázal zenový mistr na lišku, která štvala králíka. „Stará bajka praví, že 
králík lišce uteče," řekl mistr. „Ne," odpověděl žák s určitostí, „liška je rychlejší než králík." „Přesto králík unik-
ne," trval na svém mistr. „Proč jste si tím tak jist?" ptal se žák. „Protože lišce jde o oběd, králíkovi však o život," 
odpověděl mistr. 

 
Když zenový mistr Teng-jin Feng pocítil, že se blíží jeho smrt, řekl lidem kolem sebe: „Viděl jsem mnichy, kteří 
zemřeli vsedě, a mnichy, kteří zemřeli vleže. Ale zemřel už někdy někdo vestoje?" „Ano, Č'-sing z Chu-ang-čchi 
zemřel vestoje," řekl jeden z přítomných. „Co kdybych tedy zemřel ve stoji na hlavě?" zeptal se Teng. O tom 
ještě nikdo nic neslyšel, a Teng zemřel ve stoji na hlavě. Šaty mu pevně přilnuly k tělu. Chtěli ho přenést na 
místo, kde se spalují mrtví, ale on zůstal stát na hlavě, ztuhlý jako strom. Lidé se tomu tuze divili. Náhodou byla 
nablízku i jeho mladší sestra, jeptiška. Začala nebožtíka hubovat: „Už když jsi byl ještě mezi živými, nestaral ses 
o zákon a mrav, a teď jsi mrtvý, ale pořád stejný trapič." Pak do svého bratra šťouchla prstem a ten s bouchnutím 
spadl na zem. Potom mrtvolu spálili. 

 
Mladý novic, který právě byl přijat do kláštera, řekl zenovému mistru Džóšúovi: „Jsem v klášteře nový, ukažte 
mi prosím cestu." Džóšú se zeptal: „Snídal jsi už?" Novic odpověděl: „Ano, už jsem se nasnídal." Džóšú řekl: 
„Tak běž a umyj si jídelní misky." 

 
Užóšú se cvičil v zenu u mistra Nansena až do jeho smrti. Jednoho dne se Džóšú Nansena zeptal: „Co je to 
cesta?" Nansen odpověděl: „Duch všedního dne je cesta." Džóšú se ptal: „Máme o ni usilovat?" Nansen odpo-
věděl: „Usiluješ-li o ni, už jsi ji propásl." Džóšú se ptal dál: „Jestliže o ni neusilujeme, jak pak můžeme vědět, 



zda jsme na cestě?" Nansen řekl: „Cesta nemá nic společného s /věděním' nebo ,nevěděním'. Vědění je jen slepé 
vnímání. Nevědění je mámení. Jestliže nakonec, bez usilování, cesty dosáhneš, je jako širý prostor nebe: jasná a 
prázdná. Nemůžeš si to vynutit ani tím, ani oním způsobem. Proč chceš násilím určovat, co je správné a co 
špatné?" V tom okamžení se Džóšúovi dostalo satori. 
/to.   Sítoví. _/Co, 

 
Když se psychiatr zeptal zenového mistra, jak zachází s neurotickými lidmi, dostal od něj tuto odpověď: 
„Chytám je!" „A jak je chytáte?" zeptal se psychoterapeut s velkým zájmem. „Dostanu je až tam," řekl mistr, 
„kde už nemohou klást otázky!" 

 
Jedna čínská alegorie vypráví o dlouhém putování mnicha, který chce nalézt Buddhu. Mnoho let hledá, až 
nakonec dospěje k široké řece, na jejímž druhém břehu leží země, v níž Buddha žije. Chce se dostat na druhou 
stranu a zatímco převozník se věnuje veslům, rozhlíží se kolem. Tu si všimne mrtvoly plující na hladině. Stále se 
přibližuje. Nakonec je mrtvola tak blízko, že se jí mnich může dotknout. Dívá se na mrtvolu a ke svému ohrome-
ní poznává, že je to jeho vlastní! Mnich se přestane ovládat a rozpláče se. Pluje tu po hladině, mrtvý. Nic po něm 
nezůstává. Všechno, čím kdy byl, co se naučil, co vlastnil, tu proplouvá kolem něj, tiše a bez života, v líném hně-
dém proudu řeky. Tu mnich poznává, že teprve nyní, v tomto okamžiku, udělal první krok poznání na cestě k 
vysvobození. 

 
Doko, buddhistický filozof a přívrženec vidžňapti-mátrá (vyučovací formy absolutního idealismu), se zvedl z 
množství mnichů a zeptal se zenového mistra: „Jaké musí být mé já, aby mohlo hledat pravdu?" Mistr odpo-
věděl: „Není žádné já, a tak ani nemůžeš způsobit, aby se dostalo do určitého stavu. A není žádná pravda, kterou 
bys mohl hledat." Doko řekl: „Jestliže není ani já, které se má vychovávat, ani pravda, která se má hledat, proč se 
tedy kolem tebe shromažďují všichni tito mniši a chtějí studovat zen?" Mistr se rozhlédl a řekl: „Nikoho nevi-
dím/' Doko se touto otázkou nenechal zmást a ptal se dále: „Co je učíš?" Mistr odvětil: „Nemám jazyk, jak bych 
mohl něco učit?" Nato Doko rozhněvaně zvolal: „Jak mi můžeš říci do tváře takovou lež?" „Nemám-li jazyk, 
abych jiné vyučoval, jak bych mohl vyslovit lež?" opáčil mistr jemně. Nato vykřikl Doko zoufale: „Nedokážu 
tvou řeč sledovat." Mistr řekl klidně: „Já sám sobě také pramálo rozumím." 

 
Jeden mnich se ptá zenového mistra Džóšúa: „Je ten, kdo je nad dobrým a špatným, vysvobozený, nebo 
nevysvobozený?" Džóšú odpovídá: „Není vysvobozený." Mnich se dál ptá: „Proč ne?" Džóšú odpoví: „Protože 
je uvnitř dobrého a zlého." 

 
Zenový mistr, u něhož žil už jen jeden mnich, choval koně. Jednoho dne utekl jeho nejcennější hřebec. Sousedé 
přišli, aby mu vyjádřili politování, ale zenový mistr jen řekl: „Odkud víte, že je to neštěstí?" Nazítří se hřebec 
vrátil a přivedl s sebou několik divokých koní. A sousedé zase přišli, tentokrát aby mu blahopřáli k tomu štěstí, 
ale zenový mistr jen řekl: „Odkud víte, že to je štěstí?" Nazítří se přihodilo, že když se mnich pokoušel jednoho z 
divokých koní zajíždět, spadl a zlomil si nohu. Zas přišli sousedé, aby dali najevo soucit, ale zenový mistr jen 
řekl: „Odkud víte, že je to neštěstí?" Krátce nato došlo k válce, ale mnich kvůli zranění nemohl být odveden k 



vojsku. Odkud ale víte, že je to štěstí? 

 
Zenový mistr Tokusan měl takový zvyk, že vždy když přicházel do haly vyučovat, výhružně zamával svou 
dlouhou holí a řekl: „Jestli řeknete slovíčko, dostanete ode mě třicet ran holí, a jestli neřeknete ani slovíčko, 
dostanete třicet ran holí taky." 

 
Zenový mistr Majoku Hótecu se právě ovíval vějířem, když se ho jeden mnich zeptal: „Je v přirozenosti větru, že 
je všudypřítomný, a není místa, které by nenaplňoval. Proč tedy používáš vějíř?" Majoku odpověděl: „Co ty víš, 
je jen teorie, podle níž je vítr rozšířen po celém světě." Mnich se dále ptal: „Co je tedy pravý význam rozšíření 
větru po celém světě?" Mistr se usmál a pokračoval v ovívání. S vděčností za toto poučení se mnich třikrát 
poklonil. 

 
Jeden muž slíbil své ženě, když umírala, že jí bude navěky věrný až za hrob. „Jestli ne, vrátím se jako duch a 
nedám ti pokoje," byla poslední slova ženy. Žena však byla sotva půl roku po smrti a už se muž zamiloval do 
mladé dívky a zasnoubil se s ní. A skutečně neměl od té 
chvíle klid. Každou noc se mu zjevoval duch jeho ženy, zahrnoval ho výčitkami a obíral ho o spánek. V zoufal-
ství se muž obrátil o radu k zenovému mistrovi. Líčil mu svou bezvýchodnou situaci: „A co je zvlášť zlé: Duch 
mé ženy ví prostě všechno. Je nemožné, abych ho ošálil." „Tvoje bývalá žena se tedy stala duchem a nedává ti 
pokoj," konstatoval mistr. „A k tomu ještě velmi chytrým duchem, který všechno ví. Příště, až se ti zjeví, uzavři 
s ním sázku: Duch tě musí provždy nechat na pokoji, jestliže se ti podaří položit mu takovou otázku, na kterou 
nedokáže odpovědět. Kdyby se ti to nepodařilo, zrušíš zasnoubení a navždy zůstaneš sám." „Jaká by to byla 
otázka, na kterou duch nedokáže odpovědět?" ptal se muž zvědavě. Zenový mistr řekl: „Dnes večer naplníš 
jednu svou kapsu u kalhot sójovými boby. Až se v noci zjeví duch, sáhneš do kapsy, vyndáš hrst a zeptáš se du-
cha, kolik bobů máš v ruce." Muž poděkoval za radu, a když se v noci zjevil duch, ujednali sázku. Když se však 
muž ducha zeptal, kolik bobů má v ruce, najednou tu žádný duch, který by mohl odpovědět na otázku, už prostě 
nebyl. 

 
Velký japonský zenový válečník jménem Nobunaga se rozhodl napadnout nepřátelské vojsko, ačkoliv měl jen 
desetinu počtu mužů, kterým velel protivník. Byl přesvědčen o vítězství, avšak jeho vojáci měli pochybnosti. Na 
cestě do bitvy nechal zastavit u šintoistického chrámu a řekl svým mužům: „Nyní navštívím chrám a pak hodím 
mincí. Padne-li hlava, zvítězíme; padne-li číslo, prohrajeme. Jsme všichni v rukou osudu." Nobunaga vstoupil do 
chrámu a soustředil se na tichou modlitbu. Pak vyšel ven a hodil mincí. Padla hlava. Vojáci jásali a byli tak 
žádostiví boje, že bitvu lehce vyhráli. „Nikdo nemůže nic podniknout proti osudu," řekl Nobuna-govi po bitvě 
služebník. „Zajisté, že ne," řekl Nobunaga a ukázal mu minci s hlavou na obou stranách. 

 
U velkého zástupu žáků se hlásí o slovo mladý muž: „Mistře, vysvětli nám prosím, co je to ta ,vyšší logika', o níž 
stále hovoříš a o níž jsi už mnohokrát prohlásil, že je nezbytné jí porozumět, chce-li někdo dosáhnout pokroku na 
duchovní cestě." Mistr se usmál. „Dobře, vysvětlím vám to na konkrétním příkladě: Dva muži spadnou do 
špinavého komína. Jeden zůstane čistý, druhý se zamaže od sazí. Kdo z těch dvou se umyje?" „Samozřejmě ten, 
který je plný sazí," odpoví žák. „Chyba lávky!" říká mistr. „Ten čistý se umyje. Vidí totiž, že druhý je zamazaný 



od sazí, a proto si myslí, že on je zamazaný také. Špinavý se naproti tomu považuje za čistého, protože vidí, že 
ten druhý je čistý. Tak dobře: Spadnou podruhé do komína. Který se umyje?" „Od teď vždy ten zamazaný," hrdě 
říká žák. „Chyba lávky!" opáčí mistr. „Kdo to kdy slyšel, aby dva spadli do jednoho komína plného 
sazí, a jeden se zamazal a druhý ne? Vidíte - to všechno prohlédnout, to je vyšší logika!" 

 
Jednoho dne prosil nějaký muž zenového mistra Ikkjúa: „Mistře, mohl byste mi prosím napsat několik zá-
kladních pravidel nejvyšší moudrosti?" Ikkjú okamžitě vzal kus papíru a štětec a psal: „Pozornost." „To je všech-
no?" zeptal se muž. „Nechcete ještě něco doplnit?" Ikkjú tedy napsal dvakrát po sobě: „Pozornost. Pozornost." 
„Nuže," řekl muž podrážděně, „opravdu nedokážu v tom, co jste napsal, rozeznat nic duchaplného." Nato Ikkjú 
třikrát po sobě napsal: „Pozornost. Pozornost. Pozornost." Nazlobeně se muž domáhal odpovědi: „Co to slovo 
,pozornost vlastně má znamenat?" Ikkjú jemně odpověděl: „Pozornost znamená pozornost." 

 
Toto je jedna z nejmilejších historek velkého japano-loga Wilhelma Gunderta: Japonský představený kláštera 
vidí svou ženu, jak pláče v čajové kuchyni. „Proč jsi tak smutná?" ptá se starostlivě. „Protože jsou všechny věci 
tak pomíjivé," odpoví žena. „To musíš být zkrátka tvrdší," poučuje ji zenový mistr, „a musíš si zvyknout na to, 
že všechno na tomto světě se ubírá cestou pomíjivosti." 
Tu najednou žena z rukávu kimona vytáhne hrst porcelánových střepů, dá je svému muži pod nos a řekne mu: 
„Tvůj oblíbený šálek na čaj právě vykročil na cestu pomíjivosti..." 

 
Jeden mnich se zeptal zenového mistra Tósu: „Co je to Buddha?" Tósu odpověděl: „Buddha." Mnich se ptal dál: 
„Co je to tao?" Tósu řekl: „Tao." Mnich se zeptal: „Co je to zen?" Tósu odpověděl: „Zen." 

 
Vždycky když se zenového mistra Guteie zeptali na něco o zenu, zvedl prst, aniž by pověděl něco dalšího. Měl 
jednou mladého žáka, kterého se zeptal jeden návštěvník: „Jaký zen učí tvůj mistr?" Tu i novic zvedl prst. Když 
se o tom Gutei doslechl, zavolal chlapce a uřízl mu prst nožem. Novic křičel bolestí a chtěl utéci z místnosti, 
když tu ho Gutei zavolal jménem. Chlapec se otočil a Gutei zvedl prst. Tehdy novice zasáhlo satori. Když Gutei 
umíral, řekl shromážděným mnichům: „Nabyl jsem 
,zenu jednoho prstu' od mistra Tenrjúa. Používal jsem jej po celý svůj život, nedokázal jsem jej však vyčerpat." 
To řekl, zvedl prst a zesnul. 

 
1.0té co jeden stejně netrpělivý jako nadmíru horlivý novic vyslechl příběh o novicovi, který prý dospěl k satori 
pomocí zlomené kosti (jeho zenový mistr totiž nenadále přirazil klášterní bránu), usekl si na každé ruce dva prsty 
v naději, že se přiblíží osvícení. Ne bez hrdosti na svou oběť se objevil u mistra a zeptal se ho, jak by se mohl 
ještě více osvícení přiblížit. Mistr řekl: „Nejrychlejší bude, když si rovnou usekneš hlavu." 

 
Když 
se zenový mistr Le-tchan Chuai-teng zeptal mnicha Ling-taa, proč Bódhidharma přišel ze západu (čili co je 
poslední pravda), tu se musel Ling-tao přiznat, že to neví. Tchán se zeptal: „Čím jsi byl, než ses stal mnichem?" 



„Byl jsem obyčejný pasák krav," odvětil Tao. „Jak ses o dobytek staral?" ptal se Tchán dále. „Časně ráno jsem se 
s ním vydal ven a vrátil jsem se domů, když se stmívalo," řekl Tao. „Jak skvostná je tvá nevědomost," 
poznamenal mistr. Při této poznámce se Ling-taovi dostalo satori. 
e: »»*^..i,a 

 
Jeden mnich se ptal zenového mistra Ma-cua: „Co si myslel Bódhidharma, když přišel ze západu?" Ma-cu se 
mnicha zeptal: „Co si v této chvíli myslíš ty?" 

 
mistr Mjóčó se skrýval před společností a žil mezi žebráky, aby prohloubil svou zenovou mysl. Když se císař 
doslechl o tom, že je Mjóčó vynikajícím zenovým mistrem, dal po něm pátrat, poněvadž chtěl Mjó-čóa požádat, 
aby se stal jeho učitelem. Protože bylo známo, že Mjóčó rád jedl mošusové melouny, dali rozhlásit, že každý 
žebrák má dostat meloun. Navršili velké množství mošusových melounů na místě u řeky, které si oblíbili 
žebráci, a pokaždé, když šel kolem žebrák, řekl mu císařův úředník: „Vezmi si meloun, ale ne rukou." Žebráky 
tato slova velice udivila, stejně však každý z nich dostal po melounu. Konečně přišel jeden „zvlášť" nenápadně 
vyhlížející žebrák, a úředník řekl: „Vezmi si meloun, ale ne rukou." Žebrák opáčil: „Dej mi meloun, ale ne 
rukou." Tu poznali Mjóčóa a prosili ho, aby přišel na císařův dvůr a stal se císařovým učitelem. 

 
mistr Cao-čan se ptal zkušeného mnicha jednoho dne uprostřed léta, kdy bylo téměř nesnesitelně horko: „Kam 
chceš jít v tom vedru, jak mu chceš uniknout?" Nato mnich odpověděl: „Uniknu do ohně, který hoří pod kotlem 
na vaření vody." Cao-čan se ptal dál: „A jak chceš zrovna v ohni, který hoří pod kotlem na vaření vody, uniknout 
vedru?" Tu mnich odvětil: „Tam se žádná strast prostě nedostane!" 

 
Zenový poustevník seděl na břehu řeky, když tu ho při zazenu vyrušil mladý muž. Mladý muž poklekl a řekl: 
„Mistře, chci se stát vaším žákem." „Proč?" zeptal se mistr. „Protože chci nalézt vysvobození." Mistr náhle 
vyskočil, popadl mladého muže vzadu za krk, dovlekl ho k řece a podržel mu hlavu pod vodou. Mladý muž se 
zmítal, ale mistr nepovolil. Po nějaké chvíli mladého muže konečně pustil. Muž zvracel vodu, kterou spolykal, a 
lapal po vzduchu. Po několika minutách se uklidnil. „Po čem jsi nejvíc toužil, když jsem ti držel hlavu pod 
vodou?" zeptal se mistr. „Po vzduchu," řekl mladý muž. „Dobrá," řekl mistr. „Vrať se tam, odkud jsi přišel, a 
přijď zase za mnou, až budeš toužit po vysvobození právě tak, jako jsi právě toužil po vzduchu." 

 
Jeden mnich položil zenovému mistru Džóšúovi tuto otázku: „Z jakého důvodu přišel Bódhidharma ze západu?" 
Džóšú odpověděl: „Cypřiš na dvoře." „Nepokoušíte se," řekl mnich, „znázornit to pomocí předmětného 
symbolického obrazu?" „V žádném případě!" opáčil mistr ostře. „Z jakého důvodu přišel Bódhidharma ze 
západu?" zeptal se mnich ještě jednou. Džóšú odpověděl: „Cypřiš na dvoře." 



 
Jeden dřevorubec slyšel o bájném zvířeti jménem satori a moc rád by je měl. Jednoho dne, když pracoval v lese, 
přišlo ho zvíře satori navštívit. Dřevorubec se k němu blížil a nemálo ho udivilo, když k němu zvíře promluvilo: 
„Nedostaneš mě, dokud mě chceš mít." A tak se dřevorubec vrátil ke své práci, a brzy na zvíře satori úplně 
zapomněl. Nemyslel na nic jiného než na svou sekyru. Tu přišlo zvíře samo od sebe až k němu a bylo usmrceno 
stromem, který právě porazil... 

 
Když se u zenového mistra Tadži ohlásila smrt, shromáždili se jeho nejbližší žáci kolem smrtelného lože. Jeden z 
nich, který si vzpomněl, že mistr vždy velmi rád jedl určitý druh sušenek, strávil půl dne tím, že obíhal tokijské 
cukrárny a sehnal sušenky, které nyní pyšně nabídl svému mistrovi. S unaveným úsměvem si Tadži vzal sušenku 
a začal ji pomalu žvýkat. Když bylo znát, že mistr ještě více zeslábl, zeptal se ho jeden z jeho žáků, zda pro ně 
nemá ještě nějaké poslední poselství. Mistr přikývl. Žádostivě se k němu žáci naklonili, aby jim ani slovíčko 
neuniklo: „Naposledy k nám prosím promluv!" Mistr Tadži řekl slabým hlasem: „Tyhle sušenky jsou prostě 
úžasné," a zesnul. 

 
l dnou se mniši východního křídla hádali s mnichy západního křídla o kočku, kterou jeden mnich našel na 
zahradě. Zenový mistr Nansen chvíli poslouchal hádku, potom zdvihl kočku do výšky a řekl: „Mniši, jestliže je-
den z vás nyní řekne správné slovo, kočku ušetřím. Jestliže ne, musím to zvíře usmrtit!" Žádný z mnichů nebyl s 
to něco říci. Nansen tedy kočku zabil. Když se k večeru vrátil Džóšú, vyprávěl mu Nansen, co se přihodilo, a ze-
ptal se ho, co by on býval řekl, kdyby byl přítomen. Tu si 
Džóšú zul sandál, položil si ho na hlavu a zamířil ke dveřím z místnosti. Nansen řekl: „Kdybys tu býval byl, byla 
by kočka zachráněna!" 

 
Ta-an přišel k zenovému mistrovi Paj-čangovi a řekl: „Už dlouho hledám Buddhu, nemohu ho však nikde najít. 
Kde mám hledat?" Mistr mu řekl: „Kde má člověk hledat vola, na kterém sedí?" Ta-an se ptal dále: „Co mám 
udělat, až ho najdu?" Paj-čang řekl: „Máš na svém volu jet domů!" Ještě jednou se Ta-an zeptal: „Musím jinak 
ještě na něco dbát?" Mistr řekl: „Musíš dávat pozor, tak jako pastýř dává pozor na svého vola. Někdy se stane, že 
ho udeří holí, aby se nepásl na cizím." 

 
Žák vejde do pokoje svého zenového mistra a ten okamžitě pozná, že žák dosáhl satori. Mistr ho podrobí 
poslední zkoušce. Když žák před ním poklekne, řekne mistr přátelsky: „Tak už to tedy máš!" A žák odpoví: 
„Ano, mistře, mám to." „Už nemáš nic!" zařve na něj mistr. „Kliď se odtud!" 

 
Čchen-lang se zeptal zenového mistra Š'-tchou: „Proč přišel Bódhidharma ze západu?" Š'-tchou odpověděl: 
„Zeptej se tamhle toho trámu." Čchen-lang odvětil: „Nerozumím." Š'-tchou řekl: „Já také ne." 



 
Zenový mistr Hógen žil sám v malém chrámu na venkově. Jednoho dne se objevili dva potulní mniši a ptali se, 
zda si na dvoře smějí rozdělat oheň a zahřát se a odpočinout si. Mistr Hógen svolil. Když se mniši posadili k 
ohni, slyšel mistr Hógen, jak spolu diskutují o subjektivitě a objektivitě. Přistoupil k nim a řekl: „Tam naproti 
leží velký kámen. Co myslíte, nalézá se mimo, nebo uvnitř naší mysli?" Jeden z mnichů odpověděl: „Viděno z 
buddhistického hlediska je všechno objektivací mysli, řekl bych tedy, že je ten kámen uvnitř mé mysli." Hógen 
se smál: „To tě ale musí tuze tížit hlava, když vláčíš tento kámen s sebou ve své mysli." Tu se dal to řeči i druhý 
mnich: „Nenech se napálit," řekl svému příteli. „Duch, Buddha, všichni živí tvorové a věci nakonec vůbec ne- 
existují. Ať je kámen velký, nebo malý, pravou přirozeností jevů je prázdno. V pravdě neexistuje nic. Ani sebe-
menší křemínek." Tu se mistr Hógen shýbl, zvedl malý křemínek a hodil ho mnichovi na hlavu. „Au," uklouzlo 
mnichovi. A mistr Hógen se smíchem vysvětloval: „Tento malý křemínek však očividně existuje." 

 
lenového mistra Džóšúa se jednou tázal jeden z jeho žáků jménem Sai, který byl vysokým úředníkem u dvora: 
„Je možné, aby duchovní mistr jako vy přišel do pekla?" Džóšú řekl: „Budu jeden z prvních, kdo tam přijdou." 
„Jak může svatý muž jako vy přijít do pekla?" zeptal se Sai podrážděně. „Kdybych tam nepřišel, nemohl bych 
vás tam uvítat!" smál se Džóšú. 

 
Když Ninakawa umíral, navštívil ho zenový mistr Ikkjú. „Mám tě vést?" zeptal se Ikkjú. Ninakawa odpověděl: 
„Přišel jsem sám a půjdu sám. Jak bys mi mohl být pomocí?" Ikkjú řekl: „Jestliže věříš, že opravdu přicházíš 
a odcházíš, je to iluze. Dovol, ať ti ukážu cestu, na níž není přicházení ani odcházení." Těmito slovy ukázal Ikkjú 
tu cestu tak jasně, že Ninakawa na ni přešel s úsměvem. 

 
Kdysi se jeden mnich zeptal svého zenového mistra: „Slyšel jsem, že jste řekl, že vesmír je zářivá perla. Jak 
mohu dospět k pochopení této věci?" Mistr řekl: „Celý vesmír je zářivá perla. Co je tady k chápání?" 

 
Změnový mistr odcestoval, a musel ho zastupovat mladý novic. V noci zaklepal na chrámovou bránu potulný 
mnich. Novic otevřel, přátelsky pozdravil a řekl mnichovi, který žádal, aby mohl zůstat přes noc: „Ukaž mi svou 
tvář, než se narodili tvoji rodiče!" Mnich si zul sandál a uhodil jím novice do obličeje. Novic se s námahou 
usmál a uvítal hosta. Poté co snědli prosté jídlo, zeptal se mnich, který též byl velice mladý, novice: „Znal jsi 
odpověď kóanu, který jsi mi řekl?" „Ne," musel se přiznat novic, „ale poznal jsem okamžitě, že tvá odpověď 
byla správná. Tvoje odpověď přišla spontánně a byla v souladu s tím, co jsem si doposud přečetl o zenu." Mnich 
mlčel a usrkával ze svého čaje. Ale měl ve tváři 
něco, co v novicovi vzbudilo podezření. „Bylo to přece správné řešení?" ujišťoval se. Tu se mnich rozesmál a 
řekl: „No, víš, i já jsem toho o zenu hodně přečetl." 

 



Na závěr seššinu (několika dnů intenzivního zazenu) seděli všichni v tiché meditaci. Doutnající tyčinky šířily 
sakrální vůni, bylo cítit, jak narůstá duchovní koncentrace. Tu vypustil zenový mistr větry. Na několik okamžiků 
byl téměř hmatatelně mezi mnichy znát určitý neklid. Když se ho posléze zeptali, zda mu to nedopatření bylo 
trapné, zenový mistr odpověděl: „Nebylo to žádné nedopatření, byl to záměr. Na okamžik naprosto zřetelně 
závisela rovnováha světa na mně." 

 
Mladý muž vyhledal zenového mistra: „Mistře, jak dlouho to bude trvat, než dosáhnu vysvobození?" „Možná 
deset let," odpověděl mistr. „A když vynaložím velkou námahu, jak dlouho to potom bude trvat?" ptal se žák. „V 
tom případě to může trvat dvacet let," řekl mistr. 
„Já se opravdu budu snažit být na sebe tvrdý. Chci dospět k cíli co nejrychleji," ujišťoval muž. „Pak," opáčil 
mistr, „to může trvat i čtyřicet let." 

 
Jednoho dne viděl zenový mistr Dešimaru, jak jeho učitel Kódó Sawaki ve svém pokoji pije rýžovou kořalku. 
„Nad hlavní branou chrámu stojí psáno," řekl Dešimaru přísně, „že touto branou nesmí projít žádný alkohol." „Já 
ho nenosím hlavní branou," odpověděl Sawaki s úsměvem, „já ho nosím zadním vchodem." 

 
lenový mistr šesti svým žákům uloží strávit den v absolutním mlčení. Sotva jsou mniši sami mezi sebou, řekne 
první: „Já nepromluvím." Druhý se na prvního osopí: „Neměli jsme přece promluvit ani slovo!" „Vy se ale 
neumíte ovládat," řekne třetí, „proč jste promluvili?" „Není to jen tak, po určitou dobu nepromluvit," poznamená 
čtvrtý. „Já jediný jsem nepromluvil," pochvaluje si pátý. Šestý potřese hlavou a zamumlá: „Neuvěřitelné." 



 

 
ý zenový mistr velice těžce onemocněl a jeho žáci byli přesvědčeni, že zemře. Seděli smutní a bledí jako stěny 
kolem jeho postele. Mistr vypadal vesele a v dobrém rozmaru. Nakonec se ho jeden z žáků zeptal: „Mistře, jak 
můžeš hledět vstříc smrti s takovým klidem?" Mistr se usmál: „To je přece jasné. Když vás tady tak vidím, můžu 
si být jist, že jestliže smrt skutečně přijde, splete se a vezme si někoho z vás bledých mládenců a mě tu ještě 
chvilku nechá." 

 
Jeden muž se ve svém zoufalství obrátil k zenovému mistru o radu. „Půjčil jsem jednomu příteli třicet zlaťáků, 
ale on už teď o tom nechce nic slyšet. Protože nemám svědky, nemám před soudem šanci." Mistr mu radil: 
„Pozvi svého přítele do čajovny a potom se tam před lidmi zmiň o tom, že bys od něj rád dostal zpět těch sto zla-
ťáků, které jsi mu půjčil." „Ale vždyť jich bylo jen třicet," zvolal muž. „No právě," vysvětloval mistr, „právě 
tohle vykřikne i tvůj přítel. Chtěl jsi přece mít svědky." 



 
Když se blížil konec starého zenového mistra, všiml si, že jeho žáci pro něho plánují skvostný pohřeb. Zavolal je 
k sobě, vysvětlil jim, že nechce, aby marnili čas takovým nesmyslem, a vyjádřil přání, aby ho nechali ne-
pohřbeného. „Položte mě někam na kraj lesa a nestavte žádný náhrobek; květiny a tráva, to je nejlepší náhrobek. 
Celé stvoření má mít účast na mém pohřbu. Chtěl bych zetlít co nejméně nápadně." Žáci protestovali: „Když tě 
nepohřbíme, sežere tě divoká lesní zvěř!" Mistr jim dal za pravdu, že když ho nechají nepohřbeného, nepochyb-
ně ho sežere divoká lesní zvěř. „Ale," pokračoval, „pohřbíte-li mě do země, určitě mě sežerou červi. Proč nadr-
žujete červům?" 

 
V klášteře se pečovalo i o duševně nemocné. Jeden návštěvník slyšel za dveřmi naříkat muže: „Ach, Joko, 
Joko..." „Jaký problém má ten muž?" zeptal se zenového mistra. „Nu, Joko byla žena, která nevyslyšela jeho lás-
ku," vysvětloval mistr. O málo později, za jinými dveřmi, slyšel návštěvník opět hlas nějakého muže: „Ó, Joko, 
Joko..." „Je ta Joko problémem i tohoto muže?" ptal se návštěvník. „Ano," odvětil mistr, „ ale jeho Joko vyslyše-
la a provdala se za něj." 

 
Mladý muž se odebral do zenového kláštera a vysvětloval mistrovi: „Hledám vysvobození, nemám však sílu a 
vytrvalost k tomu, abych něco dlouho vydržel. Nikdy bych nemohl snést léta meditace a přísné kázně. Je nějaká 
cesta k osvícení i pro lidi, jako jsem já?" „Je taková cesta," řekl mistr. „Nač ses ve svém dosavadním životě 
nejvíce soustředil?" Mladý muž přemýšlel. „Vlastně je jen jedna věc, která mě skutečně zajímala: šachy. Věno-
val jsem jim většinu času." „Dobrá," řekl mistr a dal zavolat starého zkušeného mnicha, který byl dobrý hráč ša-
chů. Mnich přišel s šachy pod paží a mistr ho požádal, aby rozestavil figury. Potom pravil s celou vahou své au-
tority, a vytáhl přitom meč: „Budete teď hrát partii šachů. Tomu, kdo prohraje, useknu hlavu." Muži cítili, že to 
mistr myslí vážně, a zahájili hru. Mladý muž pozoroval, jak mu na čele vystupuje pot a jak se mu šachovnice sto-
jící před ním stává celým světem. Byl zcela soustředěn na každý tah. Zpočátku to s ním nevypadalo dobře, 
potom však jeho protivník udělal ukvapený tah a on začal systematicky ničit jeho obrannou formaci. Když 
porážel jednu mnichovu figuru za druhou, mimoděk se mu podíval do tváře. Byla to tvář upřímného muže, 
projasněná léty meditace a úsilí o vysvobození. Tu si uvědomil svůj vlastní bezcenný život a jeho srdce zaplavil 
soucit. Úmyslně udělal chybu, pak ještě jednu. Tu se mistr náhle sehnul a překotil šachovnici i s figurami na zem 
a řekl mladíkovi: „Nikdy není jeden vítěz a jeden poražený. Dvě věci jsou potřebné na cestě k vysvobození: 
soustředění 
a soucit. Dnes ses obojímu naučil. Byl jsi naprosto soustředěn, a přece jsi pocítil i soucit. Zůstaň zde a cvič svou 
mysl v tomto postoji a i ty dosáhneš vysvobození." 

 
Poněkud prudký mladý novic nemístně obtěžoval zenového mistra: „Mistře, tak už mi prozradíte tajemství 
života!" „Umíš si nechat tajemství pro sebe?" zeptal se mistr. „Ale samozřejmě, že to umím," ujišťoval ho novic 
a nemohl se už dočkat. Mistr, který povstal k odchodu z místnosti, řekl: „Já také." 

 
Otec jezuita William Johnston píše o tom, že když se zdržoval v japonském zenovém klášteře, mistr se ho ptal na 
metodu, podle níž medituje. Johnston odpověděl, že tiše, beze slov, myšlenek, obrazů nebo idejí sedí v pří-
tomnosti Boží. Mistr se zeptal, zda je jeho Bůh všude, a když Johnston odpověděl kladně, zeptal se ho mistr, zda 
je „zcela zahalen do Boha". Johnston řekl, že ano. „A to prožíváte?" zeptal se mistr. Johnston řekl, že ano. 
„Výborně, výborně," řekl mistr, „jen tak dál. Časem zjistíte, že Bůh zmizí a zůstane jenom Johnston." Johnstona 
tato poznámka šokovala, protože mu zněla jako popření všeho toho, co mu bylo svaté. Proto mistrovi odporoval 
a řekl: „Bůh nezmizí. Ale možná Johnston, a potom zůstane už jenom Bůh." „Ano, ano," opáčil mistr usmívaje 
se. „To je totéž. Tak jsem to myslel." 



 
Dva zenoví mistři sedí pospolu a pijí čaj. Náhle, bez souvislosti, jeden z nich řekne: „Vesmír je beze zbytku 
přítomen v tvém šálku čaje." Tu ten druhý jeho šálek převrhne, vylije čaj a ptá se: „Kde je teď vesmír?" Nato on 
řekne: „Škoda toho dobrého čaje." Pak se tomu oba smějí. 

 
lenový mistr Seppó řekl svému nejpokročilejšímu žákovi Genšovi: „Když zemřel zenový mistr Dženso, přišel ke 
mně mnich a zeptal se mě: ,Kam asi odešel?' Řekl jsem: Je to, jako když se led rozpouští ve vodě/" Genša 
poznamenal: „Já bych to tak neřekl." „Co bys řekl?" zeptal se ho Seppó. Genša odpověděl: „Je to, jako když se 
voda vrací do vody." 

 
Několik hodnostářů města bylo v klášteře pozváno k jednoduchému jídlu. Chtěli udělat na zenového mistra 
dojem, a tak se bavili o velice duchovních tématech, o znovuzrození a karmě. Nakonec promluvil starosta: 
„Vážený mistře, zajímal by nás především váš názor na téma znovuzrození." Mistr vzhlédl od svého talíře a řekl: 
„Už jste ochutnali? Ta ředkev je výtečná." 

 
Zenového mistra vyhledala skupina mladých mužů, kteří se chtěli stát jeho žáky. Ukázal jim, kam si mají 
sednout, a řekl jim, aby dávali pozor, co se bude dít. Zakrátko přišel mistrův přítel, předal mu cenný kus plátna a 
dostal za něj od mistra rybu. Když návštěvník odešel, zeptal se mistr přítomných na význam toho, co se udalo. 
Trpělivě poslouchal jejich chytré a méně chytré interpretace, občas uznale pokýval hlavou, zamumlal něco 
pochvalného a vypadal, že je s výklady spokojen. Pak se zvedl a řekl ostrým hlasem: „A kdo z vás v té příhodě 
neviděl žádný smysl?" Váhavě zvedl ruku jediný mladý muž, který dosud nic neřekl. Mistr řekl: „Ty budeš mým 
žákem, ostatní mohou jít." 

 
Mnich, který sám sebe nazýval „mistrem mlčení," byl ve skutečnosti podvodník, který neměl pravé zenové 
porozumění. Aby se mu jeho pseudozen lépe prodával, stále ho doprovázeli dva výmluvní mniši, kteří zodpoví-
dali otázky, jež dostával. On sám nikdy neřekl ani slovo, a tak demonstroval své nevýstižné zenové vědění. Jed-
noho dne, když byl jednou výjimečně sám, zeptal se ho potulný mnich, který tamtudy procházel: „Mistře, co je 
Buddha?" Tázaný nevěděl, co má udělat nebo odpovědět, a podíval se ve svém zmatku zoufale do všech směrů - 
na východ a západ, sever a jih -jestli neuvidí, zda se nevracejí ti dva mniši, kteří jinak za něj mluvili. Potulný 
mnich se zdál touto „odpovědí" uspokojen a ptal se dál: „Co je to dharma (pravda stanovená Buddhou)?" Tázaný 
ani na to nedokázal dát odpověď, a tak napřed vzhlédl ke stropu a potom se podíval na podlahu, žádaje naléhavě 
o pomoc nebe a peklo. Nato mu mnich položil třetí otázku: „Co je to sangha (přívrženci žijící podle této 
pravdy)?" Nyní si už mistr mlčení nevěděl jiné rady než zavřít oči. Naposledy se mnich zeptal: „Co je to pože-
hnání?" Pln zoufalství falešný mistr rozpřáhl paže na znamení, že se vzdává. Zdálo se, že rozhovor v mnichovi 
zanechal hluboký dojem. Obřadně poděkoval a pokračoval v cestě. Zakrátko potkal ty dva pomocníky mistra 
mlčení a nadšeně jim vyprávěl, jak osvícenou bytostí jejich mistr je. „Zeptal jsem se ho, co je Buddha. Bezpro-
středně nato obrátil tvář na východ a pak na západ, čímž řekl, že lidé stále vyhlížejí Buddhu, zde i tam, na chvíli 
posečkal a podíval se na sever a na jih, a tím ukázal, že Buddhu nelze nalézt ani na východě ani na západě ani 
v jiném, směru. Potom jsem se ho zeptal, co je to dharma. V odpověď se podíval nahoru a pak dolů, což 
znamená, že pravda dharmy je celek a nezná rozdílu mezi vysokým a nízkým, čistým a nečistým. V odpověď na 



mou otázku, co je to sangha, zavřel oči. Tím poukázal na slavnou buddhistickou větu: ,Dokáže-li někdo zavřít 
oči a tvrdě spát v nížinách hor zahalených mraky, je to veliký mnich.' V odpověď na mou poslední otázku, co je 
to požehnání, rozpřáhl paže a ukázal obě svoje ruce. To znamená, že jeho pomáhající ruce požehnají všem živým 
tvorům a povedou je. Jak mimořádný mistr to je! Jak hluboce porozuměl učení!" 

 
synové se hádali o dědictví. Zenový mistr jim poradil: „Jeden syn ať rozdělí dědictví na dva díly, a druhý syn ať 
si pak vybere ten díl, který chce." 

 
Jeden muž se rozhodl, že založí květinovou zahradu. Zryl půdu a zasel semena mnoha krásných květin. Když 
však semena vzešla, naplnila se zahrada nejen květinami, ale i množstvím pampelišek. Ať dělal muž co dělal, 
všemi možnými radami se řídil, nepodařilo se mu pampelišky vyhubit. Nakonec se obrátil na zenového mistra, 
který byl zároveň mistrem zahradnického umění. Ten mu navrhl celou řadu opatření, ale muž to všechno už 
dávno vyzkoušel. Nějakou dobu oba muži mlčeli, a pak mistr řekl: „No tak ti navrhnu, aby ses naučil mít rád 
pampelišky." 

 
Jednou seděl zenový mistr Jakusan v hluboké meditaci a tu k němu přistoupil mnich a řekl: „Na co myslíš, když 
sedíš pevně jako skála?" Mistr odpověděl: „Myslím na něco, co je naprosto nemyslitelné." Mnich se ptal dále: 
„Jak můžeš myslet na něco, co je naprosto nemyslitelné?" Jakusan odpověděl: „Na základě nemyslícího 
myšlení." 

 
Přišel žák k zenovému mistrovi Bódhidharmovi a řekl: „Mistře, uložil jsi mi, abych se stal prázdným. Nyní jsem 
prázdný. Co mi teď ještě můžeš říci?" Bódhidharma popadl hůl, uhodil s ní žáka do hlavy a řekl: „Teď to 
prázdno odhodí" 

 
Starosta nabídl odměnu padesáti zlatých každému, kdo přijde s návrhem, jak vesnici ušetřit peníze. Zenový mistr 
té vesnice starostovi navrhl: „Škrtněte odměnu!" 

 
Mladý muž přišel do vesnice, aby se tam usadil jako duchovní učitel, ale všichni obyvatelé vesnice chodili k 
místnímu zenovému mistrovi, kdykoli potřebovali radu. To se mladému muži nelíbilo a vymyslel plán, jak 
zenového mistra kompromitovat. Když příště zenový mistr hovořil k vesničanům, muž se zvedl - držel v pravé 
ruce malého ptáčka - a řekl: „Když jsi tak moudrý, pověz nám, je ptáček, kterého mám v ruce, mrtvý, nebo 
živý?" Měl v plánu otevřít pěst a ukázat živého ptáčka, jestliže zenový mistr řekne „mrtvý". Jestliže však mistr 
řekne „živý," chtěl ptáčka v ruce rozmačkat a ukázat ho všem mrtvého. Napjatě čekal, co mistr odpoví. Zenový 
mistr se na něj podíval s nesmírným soucitem a řekl: „Zda je ptáček živý, nebo mrtvý, příteli, to záleží jen a jen 
na tobě." 



 
V Koreji byl během občanské války jeden mimořádně krutý generál, který bez výběru vraždil lidi, a před jeho 
vojskem všichni prchali. Jen jeden zenový mistr se neměl k útěku, když se generál se svými muži zmocnil 
vesnice. Generál šel do kláštera, vytasil před mistrem meč a hrozil mu: „Nevíš, kdo já jsem? Mohu tě zabít a 
nehnout ani brvou." Zenový mistr jemně odvětil: „A ty nevíš, kdo jsem já? Jsem člověk, kterého je možno zabít, 
a nehne ani brvou." Tu se generál poklonil a zapověděl svým mužům rabování ve vesnici. 

 
„.Hlavním důvodem strádání mnoha lidí je to, že je jejich strádání uspokojuje," řekl mistr a znázornil to pomocí 
příkladu: Nedávno jsem jel spacím vozem. Pode mnou ležel muž, který celou dobu sténal: „Ach bože, mám 
žízeň, mám takovou žízeň..." A tak to šlo pořád. Nakonec jsem vstal, donesl z jídelního vozu sklenici vody a 
podal ji muži, který ji vděčně přijal a vyprázdnil jedním douškem. Sotva jsem se vrátil do postele, už ho slyším 
naříkat zas: „Ach bože, měl jsem hroznou žízeň, ach, to byla žízeň..." 

 
Zenového mistra pozvali k jídlu prostí lidé z vesnice. Paní domu to myslela dobře - domnívala se, že se jídlo 
zvlášť dobře podaří, když bude během vaření číst šutry. Když nesla jídlo na stůl, omlouvala se za to, že je při-
pálené. Přiznala se, že si při vaření četla šutry, protože doufala, že se jídlo zvlášť dobře podaří. Mistr řekl s 
úsměvem: „To je dobře, že si čteš šutry. Ale v kuchyni si raději vezmi na čtení kuchařku." 

 
Byl čas, kdy měl zenový mistr Siian-ša vyučovat, ale mistr seděl před shromážděnými mnichy a neřekl ani slovo. 
Asi po dvaceti minutách si mniši mysleli, že dnes asi vyučování nebude, a začali odcházet. Tu zazněl mistrův 
ostrý hlas: „Jak vidím, jste všichni vyřezaní ze stejného dřeva. Ani jeden z vás nemá bystrozrak potřebný k tomu, 
aby jasně viděl. Přišli jste, abyste viděli, jak otevřu ústa a breptám slova, která byste si osvojili ve víře, že 
obsahují nějaké pravdy. Je to bída, že žádný z vás nepozná, oč skutečně jde. Kdybyste zůstali takoví, byla by to 
tragédie." 

 
Když se zenový mistr dozvěděl, že jeho nejstarší syn přišel o život, hořce plakal. Jeden z jeho nejbližších žáků se 
k němu obrátí: „Proč pláčete, mistře? Učíte přece, že je všechno iluze." Mistr odvětil: „Ano, máš pravdu. 
Skutečně je všechno iluze a smrt dítěte je největší iluzí." 

 
Mladý zenový mnich se svého mistra chytrácky vyptával: „Mistře, není to tak, že člověk musí nejprve zabloudit, 
má-li najít cíl, k němuž směřuje?" Mistr odvětil: „Od té doby, co nemám žádný cíl; už nebloudím!" 

 



Žáci byli ponořeni do vzrušené debaty, když k nim přistoupil mistr. „O čem jste diskutovali?" zeptal se. „Mluvili 
jsme právě o tom, jak velice trpíme tím, že nás pronásledují škodlivé žádosti." Mistr se zasmál: „Tak daleko ještě 
nejste. Zatím je to tak, že žádosti pronásledujete vy." 

 
Mniši se shromáždili v hale, aby před obědem naslouchali vyučování zenového mistra Hógena ze Seirjo. Hógen 
upozornil na stažené žaluzie z bambusu. Tu přistoupili dva mniši k žaluziím a vytáhli je nahoru, oba stejným 
způsobem. Hogen řekl: „Jeden to má, druhý 
nemá. 

 
Když Pchu-chua zestárl, požádal jednoho dne místo o pokrm o přiměřený oděv. Mnozí mu pak nabízeli všechny 
možné kusy oděvu, ale Pchu-chua všechny odmítal. Když se o Pchu-chuově prosbě dozvěděl zenový mistr 
Rinzai, objednal rakev a daroval ji Pchu-chuovi s těmito slovy: „Nechal jsem pro tebe zhotovit přiměřený oděv, 
učiň s ním, co chceš." Pchu-chua byl přešťastný, uvázal si rakev na záda, tančil s ní ulicemi za zpěvu písně 
oslavující mistra Rinzaie a vyhlašoval, že zítra u východní brány města dojde k jeho přeměně. Nazítří se všichni 
obyvatelé města seběhli u východní brány, ale Pchu-chua prohlásil: „Dnes se mi to nehodí, přijďte zítra k jižní 
bráně." Nazítří Pchu-chua vyhlásil, že všichni mají druhý den přijít k západní bráně. Když však potom davu 
lidí sliboval, že si přijdou na své až zítra u severní brány, lidem se už běhání za ním omrzelo. Byl tedy příští den 
Pchu-chua u severní brány sám. Uložil se do rakve a požádal náhodného kolemjdoucího, aby přitloukl víko. A 
tak vešel Pchu-chua v přeměnění. 

 
Jeden zvlášť horlivý novic se dnem i nocí cvičil v zazenu, snad ani nespal a jedl pramálo. Mistr si ho povolal k 
sobě a radil mu, aby omezil své usilování a bral větší ohled na své zdraví. „Ale já hledám vysvobození a nechci 
ztrácet čas," vysvětloval novic. „A odkud víš," zeptal se ho mistr, „že osvícení běží před tebou a ty musíš za ním 
utíkat? Třeba je za tebou, pospíchá za tebou, a jen tě při tvém tempu nedokáže dohonit." 

 
lenového mistra Bokadžu se jednou jeden mnich zeptal: „Musíme se každý den oblékat a jíst; jak by se tomu 
všemu dalo uniknout?" Bokadžu odpověděl: „Oblékneme se a najíme se." Mnich řekl: „Tomu nerozumím." Tu 
Bokadžu řekl: „Jestliže nerozumíš, obleč si šaty a najez se jídla." 

 
lenový mistr se vydal s jedním žákem do města. Když procházeli kolem slepého žebráka, řekl mistr žákovi: „Dej 
tomu muži almužnu!" A žák hodil muži do klobouku minci. „Teď mu poděkuj úklonou," řekl mistr. Žák to 
neochotně udělal a o něco později řekl: „Proč jsem se měl uklonit, ten muž byl přece slepý?" Mistr odvětil: „To 
není důležité, uklonil ses kvůli sobě, a ne kvůli němu. A kdoví," doložil, „třeba ten muž švindloval." 

 
Jeden mnich se jednou zeptal zenového mistra Džó-šúa: „Co je správné slovo?" Džóšú řekl: „Ano." Mnich, který 
v tom nedokázal rozeznat smysl, se zeptal podruhé: „Co je správné slovo?" Džóšú zakřičel: „Nejsem hluchý." Za 



nějakou dobu se jiný mnich zeptal na správné slovo. Džóšú zakašlal. Mnich se zeptal: „Je to ono?" Tu Džóšú 
zakřičel: „To už starý člověk ani nemůže zakašlat?" O hodný čas později se Džóšúa zase jeden mnich zeptal: 
„Co je správné slovo?" Džóšú se zeptal: „Co jsi říkal?" „Co je správné slovo?" opakoval mnich svou otázku. 
Džóšú řekl: „Proč z něho děláš dvě?" 

 
Učenec se zeptal zenového mistra Gudóa: „Co se stane s osvíceným člověkem po jeho smrti?" Gudó odvětil 
příkře: „Jak to mám vědět?" Učenec řekl: „Proč? Protože jsi mistr." Nato Gudó poznamenal: „Ano, ale ne 
mrtvý." 

 
Když zenový mistr Pchan-šan cítil, že se přibližuje jeho přeměna, řekl ke svým shromážděným mnichům: „Je 
mezi vámi někdo, kdo dokáže rozeznat mou pravou podobu?" Nato všichni žáci nakreslili obrázek svého mistra a 
položili ho před něj. Mistr však jen huboval a s žádným obrázkem nebyl spokojen. Tu předstoupil Pchu-chua a 
řekl: „Mohl bych znázornit váš vzdálený obraz." Pchan-šan řekl: „Ukaž mi ho." Tu se Pchu-chua zasmál, udělal 
před mistrem kotrmelec a velkou halu opustil. Pchan-šan řekl spokojeně: „Tenhle chlapík se svými způsoby 
moudrého blázna bude jednou přivádět lidi k vysvobození." 

 
Zenový mistr Genša kdysi ukázal na lucernu se slovy: „Říkám tomu lucerna. Jak bys tomu řekl ty?" Žák od-
pověděl: „I já tomu říkám lucerna, mistře." Nato Genša prohlásil: „V této velké říši nikdo nerozumí zenu." 

 
Mnich se zeptal zenového mistra: „Která otázka je ze všech nejdůležitější?" Mistr odvětil: „Je to ta, kterou 
položíš se zavřenými ústy." 

 
Jeden mnich se zeptal starého zenového mistra: „Hluboko v horách mezi strmými srázy, kde nenajdeme ani 
živáčka, je i tam ještě Buddhův zákon, nebo ne?" Mistr odvětil: „Ano, ovšemže je." Mnich se zeptal: „A co 
je tam Buddhovým zákonem?" Mistr řekl: „Že velké skály tam jsou velké a malé jsou malé." 

 
Mistra, který se věnoval malování tuší, požádal přítel, aby namaloval bambusový les. Namaloval ho jako 
obvykle štětcem a tuší, ale tuš byla červená. Přítel reptal. „No tak, jakou barvu bys chtěl raději?" zeptal se malíř. 
„Samozřejmě černou," zněla odpověď. „A kdo kdy viděl černý bambusový les?" zeptal se malíř. 



 
Jednoho dne mnich, který vedl klášter, navštívil zenového mistra Rinzaie a zeptal se ho: „Co je nakonec celým 
smyslem Buddhova zákona?" Mistr Rinzai vyskočil ze svého místa, popadl představeného kláštera jednou rukou 
za límec, druhou ho udeřil a pak ho od sebe odstrčil. Představený tu stál jako zasažený bleskem. Mnich, který 
seděl za ním, mu řekl: „Proč se neukloníte a nepoděkujete?" Představený kláštera se uklonil, poděkoval a 
najednou, zčistajasna, se mu dostalo satori. 

 
Jeden poutník přišel k zenovému mistru Džóšú a řekl: „Mistře! Chci se vydat na pouť do klášterů a chrámů na 
jihu, abych nalezl pravdu. Můžete mi poradit, čeho si mám na cestě všímat?" Džóšú odvětil: „Na pouti, která má 
posloužit pravdě, musí člověk rychle projít kolem míst, kde není Buddha, a nesmí se zastavovat tam, kde Buddha 
je." 

 
lung-šan navštívil starého zenového mistra a zeptal se ho: „Jak si stojí věci?" Mistr odpověděl: „Přesně tak, jaké 
jsou." 

 
Mladý zenový mnich se ustaraně ptal svého mistra: „Mistře, až jednou budu umírat, jak to mám správně udělat?" 
Mistr klidně odvětil: „Až budeš umírat, tak prostě umři." 

 
Jednoho dne jeden mnich vyprávěl zenovému mistru Džóšú: „Všechno jsem už odhodil. V mé mysli už nic 
nezůstalo. Co k tomu řekneš?" Džóšú odpověděl: „Odhoď ještě i to!" Mnich řekl důrazně: „Přece jsem ti právě 
pověděl, že ve mně nic nezůstalo. Co mám ještě odhodit?" Tu Džóšú řekl: „V tom případě to musíš nést dál." 

 
Mnich Majoku přišel k mistrovi Šokei, třikrát mistra obešel, udeřil svou holí o zem, až to zařinčelo, a postavil se 
před něj se vztyčenou hlavou. (Zvonění kovových kroužků na holi velikosti muže, kterou používají buddhističtí 
mniši na cestách, má nejen udržovat v uctivé vzdálenosti hady a psy, ale také ohlašovat už zdaleka, že se blíží 
mnich a je možno pro něj přichystat almužnu. Síla, s níž mnich svou holí udeří o zem, je znamením jeho 
rozhodnosti.) Šokei řekl: „Ano, to je dobře." O málo později přišel Majoku k mistru Nansenovi, obešel mistra 
třikrát, udeřil svou holí o zem, až to zařinčelo, a postavil se před něj se vztyčenou hlavou. Nansen řekl: „Ne, to 
není dobře." Tu si Majoku mistru Nansenovi postěžoval: „Mistr Šokei mi řekl, že to je dobře. Proč vy říkáte 
opak?" 
Mistr Nansen opáčil: „Šokei má pravdu, ty pravdu nemáš. Jsou to jen poryvy větru, které se nakonec rozplynou v 
nic." 

 



Mnich potká na návsi poustevníka, kterému vyhořelo jeho skromné obydlí, a vyjadřuje mu upřímnou soustrast. 
Poustevník opáčí: „Není to tak zlé. Od té doby, co mi vyhořela chýše, nic už mi v noci nepřekáží v pohledu na 
měsíc." 
Slovo na závěr. 

 
Roku 1828 bylo severní pobřeží Japonska stiženo živelními katastrofami. Nejprve to byly záplavy a pak silné 
zemětřesení, jemuž padlo za oběť více než tisíc lidí. Tehdy složil zenový mistr Rjókah tyto verše: 
Potká-li tě neštěstí, 
je dobré potkávat neštěstí. 
Umíráš-li, 
je dobré umírat. 
Je to podivuhodný způsob, 
jak neštěstí uniknout. 


