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sútra
Velká Cesta je snadná,
pokud nièemu nedává pøednost.
Kdy není lásky ani nenávisti,
ve se stává jasným a nezastøeným.
Ale uèiò sebemení rozliení
a nebesa budou oddìlena od zemì
nekoneènou vzdáleností.
Touíli spatøit pravdu,
nestav se pro ani proti.
Stavìt milé proti nemilému,
to je nemoc mysli.
Neníli pochopen hluboký smysl vìcí,
je základní mír mysli zbyteènì ruen.
Cesta je dokonalá jako irý prostor,
kde nic nechybí ani nepøebývá.
Jen pro svou tendenci pøijímat èi odmítat
nevidíme pravou podstatu vìcí.
Neij ve spletitosti vnìjích jevù
ani ve vnitøním pocitu prázdnoty.
Buï klidný v jednotì vìcí
a podobné chybné postoje samy zmizí.
Kdy se pokouí vylouèit èinnost,
abys dosáhl neèinnosti,
tato snaha tì naplòuje èinností.
Dokud setrvává v jedné èi druhé krajnosti,
nikdy nepozná Jednotu.
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Kdo nesetrvává na jednoduché Cestì,
selhává v èinnosti i neèinnosti,
v potvrzení i popøení.
Popøít realitu vìcí
znamená opomenout jejich skuteènost.
Potvrdit prázdnotu vìcí
znamená opomenout jejich skuteènost.
Èím více o tom mluví a pøemýlí,
tím více se odchyluje od pravdy.
Pøestaò mluvit a pøemýlet
a nebude nic, co bys nebyl schopen poznat.
Vráti se ke koøenùm znamená nalézt smysl,
honit se za povrchními jevy znamená opomíjet zdroj.
V momentì vnitøního osvícení
dochází k pøekroèení jevù i prázdnoty.
Zmìny, které se zdají dít v prázdném svìtì,
nazýváme skuteènými jen z vlastní nevìdomosti.
Nehledej pravdu;
pouze pøestaò zastávat názory.
Nepøebývej ve stavu duality,
peèlivì se mu vyhni.
Pokud je zde by jen stopa
toho èi onoho, správného èi nesprávného,
podstata Mysli se ztrácí ve zmatku.
Pøestoe vechny protiklady vycházejí z Jediného,
nebuï pøipoután ani k tomuto Jedinému.
Kdy mysl pøetrvává neruena na Cestì,
nic na svìtì ji nemùe ohrozit.
A kdy vìci nejsou ji více hrozbou,
pøestávají existovat v pùvodním smyslu.
Kdy nevznikají ádné rozliující mylenky,
pøestává stará mysl existovat.
Kdy zmizí pøedmìt mylení,
zmizí i myslící subjekt.
Kdy mizí mysl, mizí i objekty.
Vìci jsou objekty, protoe je zde subjekt  mysl
a mysl je subjektem, protoe jsou zde objekty.
Pochop relativitu obojího
a základní skuteènost, jednotu prázdnoty.
V této prázdnotì jsou vìci nerozliitelné
a kadá v sobì obsahuje celý svìt.
Pokud nerozliuje mezi hrubým a jemným,
nebude pokouen pøedsudky a postoji.
ít na Velké cestì
není ani snadné, ani obtíné.
Ale ti, jejich rozhled je omezen
jsou ustraení a nerozhodní.
Èím rychleji se enou, tím pomaleji postupují.
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Lpìní nemùe být udreno v rozumných mezích,
dokonce i pøipoutanost k mylence osvícení
znamená zbloudìní.
Jen nech ve jít vlastní cestou
a pak nebude pøíchodu ani odchodu.
Buï posluný pøirozenosti vìcí
a bude kráèet volnì a neruenì.
Pokud je mylení spoutáno, je pravda skryta,
nebo ve je temné a nejasné.
Obtíná praxe odsuzování
pøináí jen mrzutost a únavu.
Jaký uitek mùe vzejít
z rozliování a rozdìlování?
Jestlie chce kráèet po Jediné cestì,
nemìj nic ani proti svìtu smyslù a mylenek.
Jejich plné pøijetí toti odpovídá
pravému osvícení.
Moudrý èlovìk se nesnaí dojít cíle,
ale hloupý se váe.
Je pouze jediná Dharma, ne mnoho;
rozliování pochází ze lpìní nevìdomých.
Hledat Mysl pomocí rozliující mysli,
je tou nejvìtí ze vech chyb.
Odpoèinek i únava vycházejí z iluze;
kde je osvícení, tam není libost ani nelibost.
Vechny podvojnosti pocházejí z nesprávného úsudku.
Jsou jako sny o kvìtinách v povìtøí;
jen hlupáci se je snaí chytit.
Zisk a ztráta, správné a chybné,
podobné mylenky musí být nakonec zrueny.
Kdy oko nikdy nespí,
vechny sny pøirozenì ustanou.
Kdy mysl neèiní ádných rozdílù,
pak je deset tisíc vìcí tak, jak jsou,
jediné podstaty.
Pochopit tajemství této jediné podstaty
znamená být vysvobozen ze vech nesnází.
Kdy jsou vìci vidìny jako sobì rovné,
je dosaeno bezèasé podstaty jáství.
ádná srovnání ani analogie nejsou moné,
v tomto bezpøíèinném, bezvztaném stavu.
Pomysli na pohyb v klidu,
pomysli na klid v pohybu
a pohyb i klid zmizí.
Kdy pøestanou podobné podvojnosti,
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nemùe existovat ani sama Jednota.
Na toto nejzazí
se nevztahuje ádný plán ani popis.
Pro sjednocenou mysl, která je ve shodì s Cestou,
pøestává vechno sobecké snaení.
Pochybnosti a nerozhodnost ustanou
a otevøe se monost ivota ve skuteèné víøe.
Jediným tahem jsme vysvobozeni ze zajetí,
nic na nás neulpívá a my se nièeho nedríme.
Ve je prázdné, jasné, sebeosvìtlující,
bez pouití síly mysli.
Zde nemají mylenky, pocity, znalosti
ani pøedstavy ádnou hodnotu.
V tomto svìtì takovosti
není ani já, ani cokoliv kromì já.
Abys mohl být v pøímé harmonii s touto skuteèností,
ve chvíli pochybností øekni prostì "Nic dvojího."
V tomto "nic dvojího" není nic oddìleno,
ani vylouèeno.
Bez ohledu na to, kdy nebo kde,
osvícení znamená vstoupit do této pravdy.
A tato pravda je mimo nárùst i úbytek
v èase èi prostoru;
jediná mylenka je v ní desetitisícem let.
Prázdnota tady, prázdnota tam,
ale nekoneèný vesmír stojí
stále pøed tvýma oèima.
Nekoneènì velký a nekoneènì malý:
v tom není ádný rozdíl, nebo definice zanikly
a nejsou vidìt ádné hranice.
Stejné je to i s bytím a nebytím.
Nemaø èas pochybnostmi a argumenty,
které s tímto nemají co dìlat.
Jediná vìc, vechny vìci:
pohybují se a vzájemnì se prolínají
bez rozdílu.
ít s tímto vìdomím
znamená být bez starostí o nedokonalost.
ít v této víøe je cesta k nedualitì,
protoe nedualistický je ten, kdo má dùvìøující mysl.
Slova!
Cesta jde za hranice jazyka,
protoe na ní není
ádné vèera,
ádné zítra,
ádné dnes.
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