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Zlá situácia je dobrá situácia 

MU SANG SUNIM 
  
 
Keď som cestoval so Zenovým majstrom Seung Sahnom po východnej Európe 
a Rusku minulú jar, neustále som bol svedkom jeho učenia: „ dobrá situácia je 
zlá situácia, zlá situácia je dobrá situácia.“ Tieto regióny boli práve v prevrate.  

Pre obyčajných ľudí môže byť dosiahnutie aj najjednoduchších vecí náročnou 
úlohou. A predsa som znova a znova stretával ľudí, ktorí sa neupínali k 
majetku a túžili po praktike a nájdení cesty pravdy. Veľakrát mi to 
pripomínalo Ameriku v 60. rokoch, keď sa mladí ľudia usilovali nájsť pravdu 
vo svete, ktorý nedáva zmysel.  

Príbehy z cestovania: 
Jedna žena a päť mužov prijalo stav mnícha-novica vo Varšavskom Zenovom 
centre, Poľsko. Všetci mali tesne po dovŕšení 20tich rokov. Nemrhajúc čas s 
úplnou dôverou v ich žiacky potenciál, im Zenový majster Seung Sahn povedal: 
„Každý Bódhisattva má špeciálnu úlohu. Každý z vás si musí vybrať nejaký 
spôsob praktiky, len choďte priamo, potom kompletne porozumiete svojej 
mysli, stanete sa Dži Do Poep Sa Nim a nakoniec Zenovým majstrom.”  

A opäť: do Varšavského Zenového centra prišla skupina mladých žiakov a 
požiadala ma, aby som ich naučil Soen Yu, dychové energetické cvičenie 
Zenového majstra Seung Sahna. Už roky som nevyučoval Soen Yu a už roky 
som ho necvičil (preľakol som sa). Čo mám teraz robiť? Pýtali sa, a tak som 
učil. Pomaly som si spomínal na cvičenia. Žiakom sa páčili. Na konci tréningu 
sme boli všetci spokojní. Ľudia mi dávajú všetky možné otázky - ich istota, 
otvorenosť a úplná dôvera ma očarili, dávali mi energiu. „Tak teraz si opäť 
majstrom Soen Yu,“ povedal Zenový majster Seung Sahn, napoly vážne, 
napoly žartujúc ako zvyčajne. Odvtedy som cvičil Soen Yu pravidelne.  

Zenový majster Seung Sahn mal reč Dharmy v Tibetskom centre v Leningrade. 
Centrum bola zatuchnutá miestnosť v opustenej budove udržiavanej 
squattermi, so zopár tibetskými obrazmi na stene. Miestnosť bola plná, bolo v 
nej asi 50 ľudí. Žiaci boli vospolok mladí s dlhými vlasmi a blaženými 
úsmevmi, presne ako naše deti kvetín zo 60. rokov. Zenový majster Seung 
Sahn povedal: „V tomto svete len málo ľudí rozumie svojej mysli. Dnes je 
väčšina ľudí úplne kontrolovaná svojou zvieracou mysľou. Majú len túžby. Tak 
sa tento svet stáva horším a horším - Kresťania to nazývajú koncom sveta, ale 
ja vravím, že je to začiatok nového sveta. Každé ovocie má spočiatku pekný 
vzhľad, peknú farbu, ale nechutí dobre. Neskôr keď dozrie, jeho tvar a farba 
nie sú až také pekné, ale chuť je výborná. Nakoniec ovocie začne hniť - ale vo 
vnútri sú dozreté semená. Môže sa zrodiť nový strom. Takto musíte vy všetci 
nájsť „semená - neviem“, a potom, bez ohľadu na okolnosti, nebudete mať 
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problém.“ Žiaci zízali na Zenového majstra Seung Sahna, s plnou pozornosťou 
a stále s úsmevom.  

Počas inej reči Dharmy, tentoraz v Moskve, sme sa stretli s iným druhom 
energie a to vyžadovalo mocnejšie učenie. Dvaja starší muži, nepochybne 
sympatizanti komunizmu, kládli väčšinu otázok. Jeden chcel vedieť, čo má Zen 
spoločné so sociálnou zodpovednosťou. Zenový majster Seung Sahn sa ho 
spýtal: „Kto si? Ak pochopíš svoju skutočnú podstatu, skončia všetky opozitá a 
oddelenosti. Potom sa ty a vesmír stanete jedným. Potom sa pomáhanie iným 
stane veľmi ľahkým, automatickým.“ Potom sa tento muž začal hádať. Zenový 
majster Seung Sahn zamával rukou- „Sadni si prosím!“  

Druhý muž sa začal hádať tým istým spôsobom. Uprostred reči prerušil zenový 
majster Seung Sahn tohto chlapíka stredného veku otázkou: „ Máš syna? Ak sa 
držíš svojho názoru, potom ty a tvoj syn nemôžete komunikovať, nemôžete sa 
stať jedným. Ale ak odložíš svoje názory, svoje podmienky a svoju situáciu, 
potom tvoj syn a ty budete mať veľmi dobrý vzťah.“ Dobre mu udrel na strunu 
- po zvyšok reči Dharmy muž sedel so sklonenou hlavou držiac si tvár rukami.  

Mali sme Yong Maeng Jong Džin v hlavnom meste Litvy. Každý sa obával 
nebezpečenstva, ktoré hrozilo v krajine, provokácií zo strany Červenej armády. 
Okolo 80 ľudí prišlo na ústranie z celého ZSSR. Do Am sunim, Dži Do Poep Sa 
Nim a hlava poľskej Sanghy, tu chodil už niekoľko mesiacov učiť a podporiť 
záujem o Zenovú praktiku. V januári sa spolu so svojimi žiakmi pripojil pred 
budovou Parlamentu ku veľkej skupine Litovcov vzdorujúc ruským vojakom. 
Litovskí študenti veľmi obdivovali Do Am Sunim za to, že tam bol s nimi a boli 
pripravení stretnúť sa so Zenovým Majstrom.  

Zenový majster Seung Sahn im povedal: „ Rozumiem vašej mysli. Pred 
dávnym časom, keď som bol mladý, Kórea bola pod kontrolou Japonska. V 
tom čase sme chceli vyhnať Japoncov. Vyhrať alebo prehrať, na tom nezáležalo 
- chceli sme len bojovať. Ale keď porozumiete vašej mysli, potom boj nebude 
potrebný. Potom si udržíte správnu situáciu a postoj. Prišli ste sem 
praktikovať. To je úžasné. Koľko ľudí v tomto svete chce porozumieť svojej 
mysli? Nie veľa. Tak vám vravím, ste výnimoční.“ 

Potom sme mali Prijímaciu ceremóniu: tridsaťtri ľudí prijalo päť sľubov, 
niektorí boli skutočne mladí, jeden nevyzeral staršie ako trinásť rokov, päť 
ľudí sa stalo Učiteľmi Dharmy. Uvažujem o Zenových centrách v Amerike, kde 
je v súčasnosti len málo mladých ľudí a čudujem sa ako to je možné, že tu 
ľudia tak ľahko veria Zenovému majstrovi Seung Sahnovi.  

Ekonomika tejto krajiny je v stave zmätku: zisťujeme, že ekonomický systém je 
v Sovietskom zväze rozdelený na dve časti: jedna platí pre ľudí s dolármi, 
druhá pre ľudí s rubľami. Často platí, že keď sa chcete ubytovať v dobrom 
hoteli alebo navštíviť reštauráciu s kvalitnými službami, musíte platiť dolármi 
- a platiť veľa. Sovietskym občanom často nie je dovolené vstúpiť, iba ak sú v 
doprovode "Západňárov". Na druhej strane, tam kde je tovar a služby za ruble, 
sú ceny podľa západných štandardov veľmi nízke. Luxusné raňajky v našom 
hoteli v Leningrade stáli okolo 30 centov. Ale to nebolo utešením pre 
sovietskych občanov, ktorých priemerný mesačný plat je okolo 10 dolárov! 
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Výsledok je, že bežní ľudia sa tu cítia byť vytlačení zo systému. Hľadajú zmenu 
- a ich otvorenosť k Zenu je jedným aspektom ich hľadania.  

V novo-kapitalistických krajinách východnej Európy je veľa novodobých 
milionárov - bývalých komunistov, ktorí kedysi okrádali štát. Iróniou je, že títo 
teraz výhodne prežili a v súčasnosti predstavujú skupinu prvotriednych 
kapitalistov. Je tu však viac príležitostí aj pre bežných ľudí. V Poľsku utvorili 
16 a 17 roční chlapci zoskupenie a spojili svoje úspory. Jeden z nich kúpil 
nákladiak, a na ňom zo západnej Európy doviezol banány, ktoré si rozdelili a 
predali na ulici. Potom spojili svoje zárobky a zopakovali to opäť. Všade 
môžete vidieť ľudí, ktorí predávajú hoc aj malé množstvá tovarov v pouličných 
stánkoch. V dnešnej dobe na rozdiel od minulosti, sa môžete stretnúť s 
tovarmi zo západu nielen v Poľsku, ale aj v Maďarsku či Československu. 
Väčšina ľudí ešte nemá dosť peňazí, aby si ich mohlo kúpiť, ale sú slobodní a 
tešia sa z toho. A všade sa snažia.  

Raz, keď sme išli prenajatým autobusom po Leningrade, Zenový majster 
Seung Sahn sa rozprával s našimi ruskými študentmi. Zistil, že ľudia si už 
môžu kúpiť vlastný dom. Podľa amerických štandardov sú tu domy veľmi 
lacné. „Kúp starý dom, oprav ho a založ v ňom Zenové centrum. Pomôžeme 
ti,” hovorí Zenový Majster Seung Sahn, ako vždy stále pohotový povzbudiť a 
podporiť svojich študentov. 

Ľudia veľa rozprávajú o nových podnikateľských možnostiach. Vláda začína 
dávať pôdu farmárom. „Skoro sa všetko zmení,“ hovorí Zenový majster Seung 
Sahn. „Bude veľa áut, cesty sa budú rozširovať, všetko sa bude otvárať 
politicky aj ekonomicky.“ Ruskí žiaci naň pozerali pochybovačne. „Musíte 
pochopiť,“ vraví Dorota, pokročilá študentka Zenu z Poľska, ktorá s nami 
cestovala, „ pred desiatimi rokmi, keď boli vodcovia Solidarity vo väzení, nám 
Zenový majster Seung Sahn povedal, že Solidarita zvíťazí. Všetci sme si mysleli, 
že je bláznivý. Ale stalo sa to, a teraz sa poľskí politici zmenili kompletne. 
Čoskoro sa to stane aj tu.“  

Pokračovali sme v ceste, obdivujúc široké ulice, majestátne rady starých budov 
na brehoch rieky Nevy - niektorí z nás videli duchov minulosti, iní sa pozerali 
hlboko do budúcnosti, ktorú vytvoríme my sami.  

Mu Sang Sunim je riaditeľ Zenového Centra v Los Angeles.  

  

 - Preložil Rasťo Beňko 
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Zen je veľmi jednoduchý 

ZENOVÝ MAJSTER SEUNG SAHN 
  
 
Zen je veľmi jednoduchý - Čo si ty?  

Každý na tomto svete hľadá šťastie navonok, ale nikto nerozumie svojej 
skutočnej podstate, ktorú má v sebe.  

Každý hovorí: „ Ja“ - „ja chcem toto, ja som taký...“ Ale nikto nerozumie tomu 
„Ja“. Predtým než ste sa narodili, odkiaľ ste prišli? Keď umriete, kam pôjdete? 
Ak sa budete úprimne pýtať: „Čo som?“ skôr, či neskôr pobežíte a narazíte do 
steny, kde sa pretne všetko myslenie. Nazývame to „Neviem“.  

Zen je udržiavanie takejto mysle „Neviem“ vždy a všade.  

Ak kráčate, stojíte, sedíte, 
ležíte, rozprávate, ste ticho, 

pohybujete sa alebo ste v pokoji. 
Vždy a všade bez prestania -  

Čo je to? 
Jedna myseľ sa rovná nekonečnu kálp.  

Zenová meditácia znamená udržiavanie mysle Neviem počas poklôn, spevov a 
sedenia v zene. To je formálna praktika. A ak niečo robíte, len to robte. Ak 
šoférujete, tak len šoférujte. Ak jete, tak len jedzte. Ak pracujete, tak len 
pracujte.  

Nakoniec sa vaša myseľ Neviem stane jasnou. Potom uvidíte oblohu, je len 
modrá. Uvidíte strom, je len zelený. Vaša myseľ bude ako čisté zrkadlo. Ak 
príde červená, zrkadlo bude červené, ak príde biela, bude biele. Príde za vami 
hladný človek, dáte mu najesť. Príde za vami smädný človek a dáte mu napiť. 
Netužím po ničom pre seba, len pre druhé bytosti. Takáto myseľ je už 
osvietená, nazývame to Veľká Láska, Veľký Súcit, to je cesta Bódhisattvu. Je to 
veľmi jednoduché, nič zložité!  

Buddha povedal, že všetky bytosti majú buddhovskú podstatu (podstatu 
osvietenia). Ale zenový majster Joju povedal, že pes nemá buddhovskú 
podstatu. Ktorý z nich má pravdu? Ktorý z nich sa mýli? Ak nájdete odpoveď, 
nájdete pravú cestu.  

 - Preložil Rasťo Beňko 

 
 
 
Copyright © Zenová škola Kwan Um 2010 
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Prečo praktizujeme spevy 

ZENOVÝ MAJSTER SEUNG SAHN 
  
 
V jeden nedeľný večer sa po reči dharmy v medzinárodnom zenovom centre v 
New Yorku opýtal jeden študent Seung Sahn Soen-sa: „Prečo spievame? Nie je 
sedenie v zazene postačujúce?  

Soen-sa povedal: „Je to veľmi dôležité. Spolu robíme poklony, spievame spolu, 
jeme spolu, sedíme spolu a spolu robíme mnoho ďalších veci v zenovom 
centre. Prečo praktikujeme spoločne?“  

Každý má rozdielnu karmu. Takže všetci ľudia majú rozdielne situácie, 
rozdielne podmienky a rozdielne názory. Jeden je mních, druhý je študent, iný 
zase pracuje v továrni, niekto si neustále udržuje myseľ čistú, iný je často 
nespokojný alebo neuspokojený, niekto podporuje ženské hnutia a niekto je 
proti. Ale každý si myslí: „Môj názor je správny!“ Ešte aj Zenoví Majstri sú takí. 
Desať zenových majstrov bude mať desať rozdielnych spôsobov učenia a každý 
zenový majster si bude myslieť, že jeho spôsob je najlepší. Američania majú 
americký názor, orientálci majú orientálny názor. Rozdielne názory vedú k 
rozdielnym činom, ktoré vytvoria rozdielnu karmu. Takže ak sa držíte svojich 
vlastných názorov, potom je veľmi náročné kontrolovať vašu vlastnú karmu a 
váš život ostane naďalej ťažký. Vaše nesprávne názory máte naďalej, a teda aj 
vaša zlá karma pokračuje. Ale v našich zenových centrách žijeme a 
praktikujeme spolu a všetci dodržiavame Chrámové Pravidlá. Ľudia k nám 
prichádzajú s množstvom silných mám rád, nemám rád a postupne ich všetky 
odstránia. Ráno 05:30 sa všetci klaniame spoločne 108 krát, všetci si spoločne 
sadáme, všetci spoločne jeme, všetci spoločne pracujeme. Niekedy sa vám 
nechce robiť poklony, ale je to pravidlo chrámu, tak ich robíte. Niekedy sa vám 
nechce spievať kvôli tomu, že ste ospalí, ale spievate. Niekedy ste unavení a 
chcete si oddýchnuť, ale viete, že ak by ste neprišli na sedenie, tak ľudia by sa 
čudovali prečo, a tak teda sedíte.  

Jeme rituálnym spôsobom so štyrmi nádobami, a po dojedení umývame 
nádoby s čajom a ukazovákom ich vyčistíme. Keď sme jedávali týmto 
spôsobom po prvýkrát, nikomu sa to nepáčilo. Jedna osoba z Cambridgeského 
zenového centra prišla ku mne veľmi rozladená: „Neviem zniesť tento spôsob 
jedenia! Čaj pomiešaný so zvyškami jedla! To nedokážem vypiť!“ Povedal som 
mu: „Poznáš Sútru srdca?“ „Áno.“ „Nehovorí, že veci nie sú ani čisté ani 
nečisté?“ „Áno.“ „Tak prečo nemôžeš vypiť ten čaj?“ „ Pretože je 
špinavý.“ (Smiech zo sály.) „ Prečo je špinavý? Tieto omrvinky sú z jedla, ktoré 
si už zjedol. Keď si myslíš, že ten čaj je špinavý, tak je špinavý. Ak si myslíš, že 
ten čaj je čistý, tak je čistý.“ Povedal: „Máš pravdu. Vypijem ten čaj“ (Smiech)  
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Takže žijeme spoločne a konáme spoločne. Spoločné činnosti znamenajú 
odstránenie, odrezanie vlastných názorov, podmienok i situácií. A potom sa 
staneme prázdnou mysľou. Vrátime sa k nepopísanému hárku papiera. A 
potom sa objavia naše skutočné názory, naše skutočné podmienky a naše 
skutočné situácie. Keď robíme poklony spoločne, spievame spoločne a jeme 
spoločne, naše mysle sa stávajú jednou mysľou. Je to ako na mori. Keď príde 
vietor, je veľa vĺn. Keď vietor zoslabne, vlny sa zmenšia. Keď sa vietor utíši 
úplne, voda sa stane zrkadlom, v ktorom sa odráža všetko - hory, stromy, 
mraky. Naša myseľ je rovnaká. Keď máme veľa túžob a veľa názorov, je tu veľa 
veľkých vĺn. Avšak keď určitý čas praktikujeme spoločné zenové sedenie a 
spoločné akcie, naše túžby a názory miznú. Vlny sa stávajú menšie a menšie. A 
potom je naša myseľ ako čisté zrkadlo. Všetko čo počujeme, voniame, 
chutnáme, vnímame dotykom alebo si myslíme, je pravda. A potom je veľmi 
ľahké porozumieť mysli ostatných ľudí. Ich mysle sa odrážajú v našej.  

Preto sú spevy tak isto veľmi dôležité. Najprv tomu nebudete rozumieť. Ale 
potom, ako budete spievať pravidelne, pochopíte: „Ach, spevy - aký dobrý 
pocit!“ To isté je to so 108 poklonami. Na začiatku ich ľudia nemajú radi. 
Prečo sa klaniame? Neklaniame sa Budhovi, klaniame sa sami sebe. Malé ja sa 
klania veľkému JA. Potom malé ja zmizne a stane sa veľkým JA. To sú 
skutočné poklony. Tak príď praktikovať s nami. Čoskoro pochopíš.“  

 - úryvok z knihy Odklepávanie popola na Buddhu  

  

 - Preložil Rasťo Beňko 

 
 
 
Copyright © 2009 Zenová škola Kwan Um 
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Hľadanie prvotného bodu 

ZENOVÝ MAJSTER SEUNG SAHN 
  
 
Reč dharmy, ktorú predniesol zenový majster Seung Sahn v zenovom centre 
v Providence večer pred ústraním v apríli 1977.  

Často rozprávam o prvotnom bode. Čo je tento prvotný bod? Ak máte váhu a 
nič na nej nevážite, ručička ukazuje na nulu. Niečo na ňu položíte a ručička sa 
pohne na jeden kilogram. Ak to vezmete z váhy preč, ručička sa vráti na nulu. 
To je prvotný bod. Keď nájdete svoj prvotný bod, objavia sa dobré i zlé pocity, 
vaša ručička sa bude pohybovať raz jedným, raz druhým smerom. Je to však 
jedno. Nekontrolujte to. Ak tento pocit pominie, ručička sa vráti na nulu.  

Ale ak ste nenašli svoj prvotný bod, je to ako keby ste zobrali z váhy ťažký 
predmet a ručička by stále ukazovala na desať kíl. Alebo sa ručička pohne len 
trochu a nevráti sa na nulu úplne. Potom máte problém. Vaša váha neváži 
správne. Možno ak na ňu položíte niečo ťažké, pokazí sa úplne.  

Preto najprv musíte nájsť svoj prvotný bod. Potom ho musíte veľmi usilovne 
udržovať.  

Taxík má slabé tlmiče a ak narazí hoc aj na malý hrboľ, poriadne ho to otrasie. 
Vlak má silné tlmiče, preto je veľmi stabilný. Ak budete udržiavať tento 
prvotný bod, vtedy aj vaša myseľ zosilnie. Narazíte na veľké problémy a vašou 
mysľou to bude hýbať stále menej a menej. Keď príde veľký problém, pohne to 
aj vašou mysľou, no táto sa rýchlo sa vráti do svojho pôvodného bodu. 
Nakoniec sa vaša myseľ stane veľmi silnou a bude schopná uniesť obrovský 
náklad. Potom budete môcť zachrániť všetky bytosti.  

  

 - Preložil Rasťo Beňko 

 
 
 
Copyright © 2009 Zenová škola Kwan Um 
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Už tento svet ti dáva prácu 

ZENOVÝ MAJSTER SEUNG SAHN 
 
 

Otázky a odpovede zo stretnutia v Cambridgeskom zenovom centre, 6. apríl 
1989  

Zenový majster Seung Sahn: Súcitná myseľ znamená pomáhať druhým 
ľuďom. Nemyslieť na seba - len pomáhať druhým. Táto voľba znamená veľký 
sľub, sľub, ktorý znie: „ Cítiacich bytostí je nespočetné množstvo, sľubujeme, 
že ich všetky zachránime.“ To je základná, pôvodná práca ľudských bytostí...  

Vaše otázky?  

Otázka: Prácou ľudských bytostí je zachrániť všetky bytosti. Ako sme dostali 
túto úlohu?  

ZMSS: Čo robíš práve teraz?  

O: Hrám sa s prstami.  

ZMSS: Hah, hrám sa s prstami. Áno. Sedím na vankúši, rozprávam sa s 
tebou. Správne? To je tvoja práca. Len ju rob! (smiech) Je to veľmi 
jednoduché. Nič nevytváraj. Z momentu na moment len to rob! Ak šoféruješ, 
tak len šoféruj. Nemysli na svoju priateľku, OK? Ak na ňu budeš myslieť, môžu 
ťa zastaviť policajti a máš problém. Dajú ti pokutu a ty prídeš o svoje peniaze.  

Takže ak niečo robíš, len to rob! Sekundu za sekundou a sekundou, stále len to 
rob, rob, rob! Robiť len to znamená, že neexistuje žiadny subjekt, žiadny 
objekt, ani vonkajšok či vnútro. Vonkajšok, vnútro - BOOM! Všetko sa stáva 
jedným. Len to robiť znamená, že ak je niekto hladný, dáš mu najesť. Niekto je 
smädný, dáš mu napiť, je to jasné? Len pomáhať druhým ľuďom. Nie je tu 
žiadne ja-moje-mne. V mysli “len-to-rob” to neexistuje. Tvoju prácu ti dá tento 
svet. Ak pracuješ v kancelárii, tak len pracuj v kancelárii. Máš manželku?  

O: Manželku? Áno mám.  

ZMSS: Ak máš manželku, tak ju miluj na sto percent. „Oh, milujem Ťa!“ 
Potom bude veľmi šťastná: „Môj muž ma miluje!“ (smiech) Nič nevytváraj, 
OK? Ak sa budeš držať svojich názorov, tvoja manželka ťa nebude mať tak 
rada. „Nepáči sa mi tvoj názor!“ Takto nastáva boj, nekonečný boj! Preto to 
odlož, akýkoľvek názor, situáciu a len miluj svoju manželku. Potom bude 
šťastná tvoja manželka a aj ty! Máš deti?  

O: Áno.  
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ZMSS: Dobre, potom ak si so svojimi deťmi, miluj ich na sto percent. To je 
stopercentná otcovská myseľ. Je to veľmi dôležité. Máš rodičov?  

O: Áno.  

ZMSS: Každý týždeň sa sústreď na to, čo majú tvoji rodičia radi. Možno majú 
radi nejaký nápoj, čokoládu alebo sušienky, tak ich kúp a choď ich navštíviť. 
„Milujem Vás! Moja mama a otec.“ Budú veľmi šťastní! (smiech) Toto je vaša 
práca, rozumiete? Musíte to pochopiť, je to veľmi jednoduché. Jedine ak sa 
objaví ja-moje-mne, nemôžete svoju prácu vykonať. Stopercentná otcovská 
myseľ, stopercentná manželská myseľ, stopertcentná synovská myseľ - musíte 
to urobiť! Je to vaša práca. Dobre? Skúste to.  

V poriadku, ďalšie otázky? Nech sa páči.  

Otázka: Mám otázku tykajúcu sa minulosti. Raz si spomenul, že si dosiahol 
majstrovstvo, keď si mal 22 rokov. Ako sa to stalo, bolo to vďaka meditácii, 
alebo kvôli čomu, ako realizácia bodu “Ja”? Môžeš mi to povedať?  

ZMSS: Niekto sa raz spýtal zenového majstra: „Čo sa stalo pred tým, než si 
dosiahol osvietenie? Čo bolo po tom, ako si ho dosiahol?“ Odpovedal: „Pred 
tým než som dosiahol osvietenie, obloha bola modrá. Po tom, ako som ho 
dosiahol, bola modrá tiež.“ (smiech) To je všetko. „Pred osvietením bola hora 
modrá. Po osvietení bola stále modrá.“ Nič viac. Len som začal veriť v moje 
skutočné Ja na sto percent.  

Takže udržujte otázku: „Kto som?“ Neviem. Neviem. Porozumeli ste svojmu 
„ja“? Neviem, áno? Musíte veriť vo svoje pravé Ja na sto percent, musíte 
dosiahnuť ´neviem´. To je všetko. Ak dosiahnete ´neviem´, znamená to, že ste 
dosiahli všetko. Pretože ´neviem´ je všetkým a všetko je ´neviem´. Ale neviem 
je neviem- vôbec nič.  

Máte viac otázok?  

Otázka: Psi nerozmýšľajú, to znamená, že sú osvietení?  

ZMSS: Samozrejme. Pes má psie osvietenie. smiech Čo je to psie osvietenie? 
Rozumiete tomu? Nerozumiete? Spýtaj sa ma ty, čo je psie osvietenie. Spýtaj 
sa ma...  

O: Čo je psie osvietenie?  

ZMSS: Hav, hav! (smiech) OK? Len to rob! OK? Psi to len robia, hav hav, to je 
všetko. Takže aká je práca ľudskej bytosti? Nerozumieš.  

O: Myslieť.  

ZMSS: Myslenie? Aký druh myslenia?  

O: Myslieť. To je to, čo by mali ľudia robiť.  
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ZMSS: Ale aký druh myslenia? To je ten problém. Len myslieť. Nedržať sa 
myslenia. Len myslieť. Akej farby je táto stena? Akú má farbu?  

O: Žltú.  

ZMSS: Žltú - správne. To je to “len myslenie”. Akej farby je obloha?  

O: Modrej.  

ZMSS: Správne! Veľmi dobre. Rozumieš. Už máš osvietenie.  

  

 - Preložil Rasťo Beňko 

 
 
 
Copyright © 2008 Zenová škola Kwan Um Zen  

 

 

Ako ti môžem pomôcť? 

ZENOVÝ MAJSTER SEUNG SAHN 
  
 

Obloha je modrá. Strom je zelený. Pes šteká „hav hav“. Cukor je sladký. Ak sa 
pozeráš, ak počúvaš, ak cítiš vôňu, ak chutnáš, ak sa dotýkaš, ak rozmýšľaš, 
tak všetko je už dokonalé. V tomto bode neexistuje subjekt a objekt. Všetko sa 
stáva jedným. Správna situácia, správny vzťah a správna funkcia sa v tomto 
momente stávajú jasné. Ak je niekto hladný, dáš mu najesť. Ak je niekto 
smädný, dáš sa mu napiť. Ak je tvoja myseľ čistá, je ľahké pomáhať druhým. 
To je Veľká Láska, Veľký Súcit, Veľká Cesta Bódhisattvu. Ak vidíme niekoho 
trpieť alebo počujeme, že niekto trpí, naša schopnosť súcitu ihneď reaguje a 
chce pomôcť. 

  

 - Preložil Rasťo Beňko 

 
 
 
Copyright © 2009 Zenová škola Kwan Um 
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Smrť 

ZENOVÝ MAJSTER SEUNG SAHN 
  
 
Otázky a odpovede zo stretnutia v Zenovom centre, Cambridge, 
 10. december 1995 

Otázka: Môžeš nám niečo porozprávať o smrti a umieraní? Čo je to smrť?  

DSSN: Čo je to smrť? Nemám s ňou žiadne skúsenosti! (silný smiech) Minulú 
noc som ležal a spal. Nemal som žiadne sny, žiadne vedomie, ani žiadne 
myslenie. Kde bolo moje vedomie?  

Niektoré náboženstva hovoria, že keď veríte v Boha, pôjdete do neba. Podľa 
japonského zenu, ak veríte v Buddhu, po smrti dosiahnete nirvánu. Je 
množstvo náboženstiev, ktoré vravia, že po smrti sa niekam dostanete.  

Je to tak, lebo máme vedomie. Vedomie neumiera. Toto je moje telo: toto je 
moja hlava, toto je moja ruka a toto je moje telo. Moje telo podlieha životu a 
smrti. Ale moje skutočné Ja nepozná život a smrť.  

Buddha sedel pod stromom bódhi šesť rokov. Potom v jedno ráno uvidel 
hviezdu. Boom! A dosiahol osvietenie. Dosiahol svoje pravé Ja.  

Takže kto ste? Každý vraví: „Ja som ja.“ Čo to je to „ja“?  

Nerozumiete, nechápate to.  

Príliš veľa chápania, rozumovania! Ľudské bytosti príliš veľa rozumujú. A veľa 
rozumovania znamená veľa problémov. Málo rozumovania, málo problémov. 
Ak neviete, nemáte problém! (smiech) To je ten bod. Ak neviete, nemáte 
problém. Takže myseľ Neviem je veľmi dôležitá.  

 Priveľa chápania znamená niekoho myšlienku - je to niekoho myšlienka, čo 
mi vyrába problém. Ak máte veľa túžob a nenaplníte ich, budete nahnevaní. 
Objaví sa nevedomosť, ktorá vyvolá nevedomé skutky - hlúpe skutky. A tak 
máte problém.  

Buddha nás učí, že musíme dosiahnuť svoje pravé Ja. Ak sa Vás opýtam: „Kto 
ste?“, čo odpoviete? Viete, čo mám na mysli? Ľudské bytosti majú príliš veľa 
chápania, ale nerozumejú ničomu!  

Ak šteká pes, Kórejčania hovoria: „Pes šteká meong-meong“. Američania 
tvrdia, že pes šteká „woof-woof“. V Poľsku pes šteká „hau-hau“. Sú to také 
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rozdielne zvuky, však? No Kórejčania hovoria „meong - meong“, Američania 
hovoria „woof - woof“, Poliaci „hau - hau“. Ktorý druh štekania je teda správny?  

Študent: Náš je správny, americký. (Veľký smiech)  

DSSN: Si pripútaný k americkému! Udriem ťa tridsaťkrát! (smiech)  

Takže „meong - meong“ je štekanie Kórejčanov, „woof - woof“ je štekanie 
Američanov a „hau - hau“ je štekanie Poliakov. Nie je to psie štekanie, je to 
ľudské štekanie. Musíte sa stať psom na 100 percent, potom sa objaví psie 
štekanie. Toto je naša praktika. Čiste rozumový prístup, chápanie, vám 
nepomôže. V dnešných dňoch príliš veľa chápeme len rozumom, a preto 
máme problémy...  

Musíte dosiahnuť svoje pravé Ja a pochopiť svoju správnu prácu. Každý má 
svoju prácu. Práca učiteľa alebo inžiniera, práca na sklade, akákoľvek. Každý 
ma svoju úlohu. Matka má svoju prácu, otec i dieťa majú svoju prácu, každý 
človek má svoju prácu.  

Ale aká je vaša pôvodná práca? Aká je pôvodná práca ľudských bytostí? Je to 
dokonalá práca.  

Zen teda znamená pochopiť prácu ľudských bytostí. Toto telo, moja hlava, 
moja ruka, moje telo jedného dňa zmiznú. Potom vedomie, ktoré kontroluje 
vaše oči, uši, nos, jazyk, telo, kontroluje mnoho vecí, čo sa s ním stane? 
Nerozumiem!  

  

 - Preložil Rasťo Beňko 

 
 
 
Copyright © 2009 Zenová škola Kwan Um 

 

 

Veľká pochybnosť 

ZENOVÝ MAJSTER SEUNG SAHN 
  
  
Ukážka z diskusie v kláštore Shin Won Sah, 9. Február 1990.  

Otázka: Čo to je veľká pochybnosť?  
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DSSN: Každý rozmýšľa o „veľkej pochybnosti“. Viete, je to myseľ neviem.  

V minulosti navštevoval zenové centrum v New Haven mladý učiteľ, ktorý učil 
hudbu na univerzite Yale. V jedno ráno počas YMJJ vraví: „Soen Sa Nim, mám 
problém.“  

„Aký problém?“  

„Učíš ma neviem, čo je veľmi, veľmi úžasné. Takže sa snažím udržať myseľ 
neviem v každej situácii. Ale keď vyučujem hudbu, objaví sa problém. Ak sa 
vtedy snažím udržať myseľ neviem, nedokážem vyučovať hudbu správne. 
Chcem učiť dobre a pri tom udržiavať myseľ neviem, ale je to nemožné. Ak sa 
myseľ neviem stane čistou, nemôžem učiť správne - ak sa snažím vyučovať 
správne, stratím myseľ neviem. Zmizne! Len hudba! Takže mám problém. 
Chcem učiť dobre a zároveň udržiavať myseľ neviem.“  

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

On udrel o podlahu.  

„Len toto?“  

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

„Správne. Ak učíš hudbu, tak len uč hudbu. To znamená neviem. Na 100 
percent vyučuj hudbu.“  

Rozmýšľate o veľkej pochybnosti. Čo je to veľká pochybnosť? Veľká 
pochybnosť sa volá „Neviem“. Neviem na 100 percent znamená veľkú 
pochybnosť. Ak sa veľká pochybnosť stane jasnou znamená to: Ak niečo robíš, 
tak to len rob. To je všetko! Ak vravíte: „Robím niečo a chcem pri tom 
udržiavať myseľ neviem“, potom máte problém. To znamená, že už niečo 
chcete: „Chcem niečo - čistú myseľ“, „chcem 100-percentnú myseľ neviem“ - 
toto je už nadbytočné. „Chcem si udržať myseľ neviem a skúšajúcu myseľ, 
myseľ priameho konania / myseľ len-to-rob.“  

Myseľ priameho konania / myseľ “len-to-rob”/ a myseľ neviem: ktorá z nich je 
správna? (smiech) Myseľ priameho konania je myseľ neviem, myseľ neviem je 
myseľ priameho konania. Nič zvláštne. Tak okamih za okamihom je to 
jasnejšie, znamená to: to je tá veľká pochybnosť, to je myseľ neviem.  

Otázka: ... takže si nikdy nemám myslieť, že veľká pochybnosť nie je potrebná?  

DSSN: Nevytváraj veľkú pochybnosť. Potom ti táto pochybnosť pomôže. 

 - Preložil Rasťo Beňko 

 
 
Copyright © 2009 Zenová škola Kwan Um 
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Rozbité vedomie 

ZENOVÝ MAJSTER SEUNG SAHN 
  
  
Ukážka z reči zenového majstra Seung Sahna v chráme Hwa Gye Sah v 
Seoule, Kórea, 9.jún 1997.  

Otázka: Pred dvadsiatimi rokmi som bol vojakom vo Vietname. V tom čase 
som zažíval nepríjemné skúsenosti. Tieto skúsenosti ovplyvňujú moje vedomie 
dodnes - moje vedomie je tak trochu rozbité/ nalomené. Ako ho môžem dať do 
poriadku?  

ZMSS: Do vojny vo Vietname sa vydalo mnoho mladých ľudí. Vojna je veľmi 
zlá situácia a táto vo Vietname bola o to horšia. Vojaci ani nevedeli kto je ich 
nepriateľ. Občas sa stávalo, že proti sebe bojovali vojaci aj z tej istej armády. 
Ich podpora z domova bola veľmi slabá. To spôsobilo, že títo ľudia zažili veľa 
zlého a mnohí z nich sa vrátili domov so zničeným vedomím/nervami. Ako je 
možné napraviť takéto vedomie? Rozbité vedomie má príčinu v karme. Nielen 
vojna: aj zlá rodinná situácia, prírodné katastrofy - ale aj mnohé iné zlé 
skúsenosti môžu mať pretrvávajúci vplyv na naše vedomie. Najdôležitejšie je: 
ako odstrániť svoju karmu?  

Jediný spôsob ako napraviť poškodené nervy/vedomie je silná praktika. 
Dôležité sú dva druhy praktiky: poklony a mantry. Najskôr robte každý deň 
poklony. Pomalé, pomalé poklony. Potom praktikujte mantru. Vyberte si 
jednu mantru - Kwan Seum Bosal alebo nejakú inú a praktikujte ju. Túto 
mantru len skúšajte, skúšajte a skúšajte. Tento problém znamená, že máte 
veľa myslenia a veľa názorov. Príčinou toho odkiaľ to vychádza je „ja“/Tieto 
vznikajú z “ja”. Robenie poklôn alebo spievanie mantry nemá v sebe „ja, moje, 
mne“. Vnútro a vonkajšok sa spoja - boom! Ak budete takto cvičiť, vaša karma 
sa pomaly vytratí. Len to robte, nakoniec sa vaše vedomie vyčistí a váš 
problém zanikne. Pomôže vám len praktika. Čítanie kníh a porozumenie vám 
nepomôže. OK? Len to robte!  

  

 - Preložil Rasťo Beňko 

 
 
 
Copyright © 2009 Zenová škola Kwan Um 
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Lepenie rozbitého hrnca 

ZENOVÝ MAJSTER SEUNG SAHN 
  
  
Na konci novembrového ústrania v Medzinárodnom zenovom centre v New 
Yorku vyrozprával zenový majster Seung Sahn nasledujúci príbeh:  

Na kórejskom vidieku sa zvyknú ľudia schádzať na veľkých trhoch, ktoré 
trvajú niekoľko dní. Raz sa jeden muž vydal na takýto trh predať zeleninu a 
kúpiť nejakú ryžu. Na trhu zbadal starého mnícha, ktorý len tak stál v tichosti 
na priamom slnku. Ten mních mal oblečené zimné šaty, vyzerali staro a 
otrhane. Bolo leto a slnko bolo veľmi horúce - Kórejčania nemajú radi takéto 
slnko, ale starý mních tam stál bez pohnutia päť minút.  

Mladý muž sledujúc mnícha začal rozmýšľať: „Je ten mních šialený? Stratil 
vedomie, že tam len tak stojí?“ Po chvíli, keď sa mních pohol, mladík vykročil 
k nemu a vraví: „Prepáčte, rád by som vedel prečo tu takto postávate.“  

Starý mních sa pozrel na obchodníka a povedal: „Čas obeda.“  

„Čas obeda? Kto obeduje?“  

Starý mních odkryl svoju róbu a ukázal na malé zvieratká, parazity. „Ak sa 
hýbem, nemôžu sa najesť, tak som chvíľu stál, aby sa najedli.“  

Mladého muža to očarilo a pomyslel si, akú musí mať ten mních úžasnú myseľ, 
keď dokáže byť taký láskavý k parazitom. Tak sa spýtal, či sa môže stať jeho 
žiakom.  

Mních sa pozrel do jeho tváre a povedal: „Nemožné.“  

„Prečo to nie je možné?“ opýtal sa mladík.  

„Prečo sa chceš stať mníchom?“  

„Nuž, nepáči sa mi môj život. Prajem si nájsť správnu cestu. Ty vravíš, že takto 
kŕmiš tieto malé tvory. Mám z toho veľmi silný pocit, že to je správna cesta. 
Páčiš sa mi a chcem byť tvojim žiakom.“  

„Možno,“ povedal mních, „Možno. Kde žiješ?“  

„Moji rodičia sú po smrti a ja bývam s mojim bratom. Nemám vlastný 
príbytok, rád by som šiel s tebou.“  
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„Dobre,“ povedal starý mních, „Poď.“  

Obaja kráčali hlboko do hôr, po dlhej ceste dorazili k malému domčeku z trávy.  

V Kórei sa nachádzajú kuchyne zvyčajne mimo obytného domu. V kuchyni 
býva veľký hrniec položený na ohni. Obvykle je vyrobený z veľmi ťažkej ocele a 
má dve časti. Jednu na vodu a druhú na ryžu.  

V tomto dome bol stojan na hrniec spolu s hrncom rozbitý. Opraviť hrniec 
znamená naliať doň vodu a upevniť ho tak, aby sa voda ustálila uprostred.  

Mních vraví mladému mužovi: „Musíš opraviť hrniec a aj jeho stojan.“  

Ako náhle to mladík vykonal, vraví: „Majster, opravil som hrniec.“  

Starý mních skontroloval hrniec: „Nie je to dobré! Znova!“ a vylial z neho vodu.  

Mladík si pomyslel: „Tento mních má veľmi bystré oči, asi našiel chybu.“ A tak 
sa pustil opäť do práce, veľmi pozorne kontroloval hladinu vody v hrnci. Keď 
skončil, povedal majstrovi: „Majster, opravil som hrniec.“  

„Dobre, idem sa pozrieť.“ Majster sa pozrel na hrniec a znova povedal: „Nie je 
to dobré! Ešte raz!“ a vylial z neho vodu.  

Mladík bol z toho veľmi zmätený. „Kde som urobil chybu? Nerozumiem. 
Možno to nebude hrnci, ale v jeho stojane.“ Tento krát pripravil hrniec a 
skontroloval aj stojan a okolie, či je všetko čisté a upravené. Keď skončil 
zavolal majstra: „Majster, opravil som hrniec - vyzerá to veľmi dobre!“  

Majster vylial vodu a povedal: „Nie je to dobré.“  

Mladý muž nerozumel. „Možno hrniec je v poriadku a problém je v 
kuchyni,“ pomyslel si. Takže pripravil celú kuchyňu - strop, podlahu, všetko. 
Keď skončil, zavolal majstra: „Majster! Opravil som celú kuchyňu!“  

„Oh, skvelé! Idem sa pozrieť“, povedal majster. Prišiel k hrncu a opäť ho 
prevrátil.  

Celá situácia sa zopakovala štyrikrát, päťkrát, šesťkrát, sedemkrát, osemkrát. 
Zakaždým si mladík pomyslel: „Kde je chyba tento krát?“ a majster zakaždým 
vylial vodu a povedal: „Nie je to dobré!“ Po deviatykrát, keď to mladík išiel 
skúsiť už celý nahnevaný, pomyslel si: „Nepáči sa mi tento majster, je to 
poslednýkrát!“  

Len postavil hrniec na stojan a povedal: „Majster, skončil som.“  

„Úžasné, úžasné!“ povedal majster.  

Majster testoval mladíkovu myseľ. Zen nie je závislý na ničom. Musíte byť 
závislí na sebe, bez ohľadu na to, aký je váš štýl. Ale aký je váš štýl? Ak sa 
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budete držať svojich názorov, podmienok, situácie, váš správny štýl sa nebude 
môcť objaviť. Takže majster testoval jeho myseľ. Predtým vždy, keď mladý 
muž opravil hrniec, rozmýšľal: „Možno sa to tento krát podarí.“ Priveľa 
myslenia. Poslednýkrát, žiadne myslenie.  

Majster tiež skúšal jeho vytrvalosť. „Ten mladík si ma obľúbil, ale ako veľmi 
chce porozumieť svojmu skutočnému ja?“ Zvyčajne ľudia skúšajú štyri alebo 
päťkrát a potom povedia: „Teba nechcem!“ A odídu. Skúšať, skúšať a skúšať je 
veľmi dôležité a potom vám zrazu zenový majster povie: „Výborne!“  

Skúšať, skúšať a skúšať, takáto myseľ je veľmi dôležitá. Skúšať, skúšať, skúšať 
znamená vydržať. Takže len musíte ísť rovno. Skúšajte, skúšajte, skúšajte a 
dosiahnete svoju pravú cestu.  

  

 - Preložil Rasťo Beňko 

 
 
 
Copyright © 2009 Zenová škola Kwan Um 

 

 

 

Dodržiavanie veľkých sľubov 

ZENOVÝ MAJSTER SEUNG SAHN 
  
  
Počas minuloročnej jarnej návštevy v Európe zenový majster Seung Sahn 
viedol po každom rannom cvičení kong-anové rozhovory. Nasledujúci text je 
úryvok reči z návštevy v Londýne.  

Osvietenie je meno. Tento názov je len pomocné slovo. Pôvodne neexistuje 
žiadne osvietenie. Každý už má „každodenné“ osvietenie. Ak pijete kávu, je to 
kávové osvietenie, ak kráčate, je to osvietenie kráčania, ak sledujete televíziu, 
je to osvietenie pozerania televízie, ak šoférujte, je to osvietenie šoférovania. Z 
momentu na moment je tu len osvietenie, osvietenie a osvietenie. Osvietenie 
znamená jasnú myseľ. Jasná myseľ znamená, že neexistuje subjekt ani objekt, 
žiadne vnútro a vonkajšok. Vnútro a vonkajšok sa stávajú jedným. Ak 
dosiahnete túto jednotu, čo ešte chcete? Je to všetko! Stačí!  

Takže z momentu na moment udržujte jasnú myseľ, z momentu na moment 
dosahujte osvietenie. Nie je to nič zvláštne. Ak vytvárate zvláštne, ak vytvárate 
osvietenie a opak osvietenia, nemôžete ho dosiahnuť. Táto myseľ oddeľuje 
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osvietenie od ne-osvietenia, takto robí osvietenie niečím špeciálnym. Takže 
žiadne osvietenie. Sútra srdca hovorí: „Žiadne dosahovanie a nič k 
dosahovaniu.“ Musíte dosiahnuť „žiadne osvietenie.“ Nie je tu nič. Nič, ale tiež 
nie je správne. Ak pijete, tak len pite. Ak ste unavený, tak len spite. Ak je 
niekto hladný, dajte mu najesť. To je všetko. Je to veľmi jednoduché.  

Každý má priveľa porozumenia, takže sme komplikovaní. Bytím 
komplikovaný, chcú ľudia osvietenie, niečo vytvárajú. Ak chcete osvietenie, 
možno strávite celý život praktikovaním, a predsa ho nedosiahnete. Dokonca 
ak budete sedieť v zene nekonečne, nemusíte dosiahnuť osvietenie. Takže 
vravíme, odložte to všetko preč. Veľa ľudí niečo chce. Toto chcenie má korene 
v našej karme. Každý má karmu. Ak sa objaví karma, zanikne jasná myseľ. Ak 
sa objaví karma, stratíte sami seba. Takáto myseľ nie je jasná.  

Pred dávnym časom žili veľkí mnísi a učenci, ktorí mali veľa porozumenia. 
Rozumeli mnohým filozofiám - Taoizmu, Konfucionizmu, Budhizmu. Mali 
porozumenie a úplne ho strávili. Ak strávite všetko porozumenie, potom bude 
vaša myseľ veľmi jednoduchá. Ale ak porozumiete mnohým veciam, čítate 
veľa kníh, veľa rozprávate, zažívate veľa a nedokážete to stráviť, potom 
nebudete mať nič vlastné. Budete mať mnoho vecí, ktoré patria iným. Takáto 
myseľ je veľmi komplikovaná. Nedokáže sa rozhodovať. Znamená to, že vás 
kontroluje váš intelekt. Ak vložíte do svojej mysle iné myšlienky, musíte ich 
stráviť. Potom sa stanú vašimi. Toto je veľmi dôležité. Títo učenci prijali 
všetko a všetko strávili. Ich myseľ bola ničím. Je to ako počítač. Počítač dokáže 
vykonať mnoho operácií, ale ak odpočíva, je ničím! Stlačte gombík a objaví sa 
odpoveď. Je t o jednoduché. Všetko vložte do svojej mysle a strávte to, potom 
ak ju budete používať, vyberte z nej to správne. Objaví sa aj odpoveď.  

Porozumenie, reč a činy zenových majstrov a veľkých učencov sú vždy jedným. 
Dnešní ľudia nevedia tráviť, preto ich porozumenie ide jedným smerom a činy 
druhým.  

V jeden deň Mang Gong Sunim, môj praučiteľ, navštívil svojho učiteľa Kyeong 
Ho Sunima. Bol to deň Kyeong Ho Sunimových narodenín, tak mu Mang 
Gong Sunim priniesol nejaké jedlo, nápoj a ryžové chlebíky. Kyeong Ho Sunim 
bol veľmi šťastný, že vidí Mang Gong Sunima.  

„Si taký zaneprázdnený, ako to, že si si našiel čas a prišiel?“  

Mang Gong Sunim povedal: „Nie, nie majster. Nie som zaneprázdnený. Máš 
narodeniny, tak som ťa prišiel navštíviť. Ty už máš všetko, tak ti prinášam toto 
jedlo.“ Z batohu vybral mäso, alkohol a ryžové chlebíky.  

Kyeong Ho Sunim povedal: „Skvelé! Kde si to všetko zohnal?“  

Mang Gong Sunim povedal: „ Už nemám žiadne prekážky. Ak mi niekto dá 
víno, tak ho vypijem. Ak nie, nepijem. Ak mi dá niekto mäso, jem. Mäso a ryža 
sú to isté. Ak nedostanem nič, nejem. Ak dostanem ryžové chlebíky, jem 
ryžové chlebíky.“ Takto hovoril.  
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Kyeong Ho Sunim povedal: „Mang Gong Sunim, si úžasný. Ale moja myseľ je 
iná.“  

„Och? Aká je tvoja myseľ, majster?“  

„Nemôžem dosiahnuť slobodu. Niečo chcem. Možno chcem cesnak. V kláštore 
nemáme cesnak, tak idem do mesta a kúpim ho. Zasadím ho, z neho vyrastie 
veľa cesnaku, ktorý potom zjem.“  

Keď to Mang Gong Sunim počul, jeho myseľ dosiahla „Bum!“ Mang Gong 
Sunim hovorí: „Majster, prepáč. Predtým som nerozumel. Teraz už 
áno.“ Mang Gong Sunimova myseľ dosiahla prvotné osvietenie. Kyeong Ho 
Sunimova reč predstavovala konečné osvietenie. V prvotnom osvietení je 
všetko bez prekážok. Len videnie, len počúvanie je bez prekážok, všetko ako 
také je pravda. Takže neexistujú prekážky. Všetko je v poriadku. Cvičenie je 
OK aj necvičenie je OK.  

To je už minulý prvotný bod. Dosiahnutie prvotného bodu je začiatočné 
osvietenie. „Len ako toto“ je prvotné osvietenie. Konečné osvietenie znamená 
„nie len pre mňa.“ Chcem niečo pre všetkých ľudí. Znamená to, že musíte 
dodržiavať Veľký sľub a potom len ísť priamo.  

Nekontrolujte. Ak poviete: „Ak niečo príde, tak to zjem. Ak nie, tak nebudem 
jesť“, neexistuje žiaden sľub, žiadny Bódhisattva, žiadna Veľká láska, žiaden 
súcit. Prichádzanie je OK, odchádzanie je OK, utrpenie je OK, život bez 
utrpenia je OK. Takáto myseľ nie je dobrá. Musíte kráčať priamo, musíte tvrdo 
cvičiť pre ostatných ľudí. Toto je správne učenie. Takto skoro Mang Gong 
Sunim porozumel: „Och, prepáč.“  

Dúfam, že pôjdete priamo „neviem“, budete tvrdo cvičiť, dosiahnete osvietenie, 
Veľkú lásku, Veľký súcit a veľkú cestu Bódhisattvu, a zachránite všetky bytosti 
od utrpenia. Ďakujem.  

  

 - Preložil Rasťo Beňko 

 
 
 
Copyright © 2009 Zenová škola Kwan Um 
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Chcem byť ako ty 

ZENOVÝ MAJSTER SEUNG SAHN 
  
 
Úryvok z reči v zenovom centre Cambridge, dňa 10. December 1995.  

Otázka: Ak chcem byť ako ty, je to možné bez majstra? (hlasný smiech)  

DSSN: Už to máš. Každému sa páčila tvoja reč, tak sa každý smeje. Je to 
úžasné.  

Nevytváraj „majstra“, nevytváraj „ja“, v poriadku? Nevytváraj „ja“. Nevytváraj 
„majstra“. Z momentu na moment len to rob. Ak ješ, tak len jedz. Ak šoféruješ, 
tak len šoféruj. Ak budeš rozmýšľať o priateľke, o rodine, potom budeš mať 
nehodu! Odlož to. Počas šoférovania, len šoféruj. Ak rozprávaš, tak len 
rozprávaj. Ak sedíš, tak len seď. Ak kráčaš, tak len kráčaj. Každý moment, ak 
niečo robíš, tak to len rob!  

Potom ty a ja nebudeme nikdy oddelení. OK? Žiaden problém? Ha, ha, ha! 
Dobre! Skús to. Je to veľmi jednoduché. Nevytváraj komplikované, OK? 
Ľudské bytosti majú priveľa porozumenia, tak sa ho držia a komplikujú.  

Len udržuj myseľ neviem, je to veľmi jednoduché. „Čo som?“ Len neviem. Len 
neviem- šoférovanie, kráčanie, jedenie, neviem-všetko. Potom sa objaví veľmi 
jednoduchá myseľ. Jednoduchá myseľ je čistá ako priestor. Čistá ako priestor 
znamená, že môžete vykonať čokoľvek. Toto je naša pôvodná myseľ.  

Každý niečo vytvára, ak budete niečo držať vo svojej mysli, potom budete mať 
problém. Tak hovoríme: „Odlož to preč! Odlož to preč! Čo som? Len choď 
priamo- neviem!“ Udržuj myseľ neviem. Udržuj ju počas jedenia, šoférovania, 
kráčania, počas všetkého. Je to možné. OK? Len to skús.  

  

 - Preložil Rasťo Beňko 

 
 
 
Copyright © 2009 Zenová škola Kwan Um 
 
 

 

 22



 

Svetlo mysle a vietor karmy 

ZENOVÝ MAJSTER SEUNG SAHN 
  
 
Reč dharmy, zenové centrum Cambridge, 7. júl 1989.  

Zen znamená správnu meditáciu, čiže nehybnú myseľ, pri ktorej sa všetko 
stáva jasným. Ak sa myseľ prestane hýbať, objaví sa jej svetlo. Ak sa v mysli 
objaví toto svetlo, budete schopní správne pozerať a správne počúvať. Ale ak 
sa vaša myseľ pohybuje, nedokážete správne počúvať ani pozerať. Ak niekto 
zatrasie vaším telom, nebudete to vidieť správne.  

Východ slnka v horách na východe, všetko je osvetlené! Dokážete vidieť modré 
hory, modrú oblohu, biely svet, čiernu podlahu a všetko ostatné. Ak nemáte 
toto svetlo a vo vašich mysliach je tma, nedokážete oddeliť červené od bieleho. 
Jasnosť tohto svetla vám umožní vidieť správne akúkoľvek farbu, akúkoľvek 
formu alebo vec. Počujete a vidíte správne, a dokážete to správne použiť. 
Vtedy to je možné.  

Svetlo vašej mysle je veľmi dôležité. Vďaka nemu uvidíte svet správne. Uvidíte 
svoju cestu, pravdu a správny život.  

Teda aké jasné je svetlo vašej mysle? Zastavte svoju myseľ! Ak sa bude hýbať, 
objaví sa vietor, ktorý odfúkne svetlo vašej mysle. Nazývame ho vietor karmy. 
Ak sa vaša myseľ nehýbe, nehrozí ani vietor. Pohybujúca sa myseľ vyvoláva 
vietor, ktorý ničí svetlo mysle. Ak je myseľ nehybná, nevzniká karma, ak 
nevzniká karma, neobjavuje sa vietor karmy a neodfúkne svetlo mysle. Preto 
je svetlo vašej mysle nesmierne dôležité, preto o ňom hovorím.  

Dúfam, že pôjdete priamo, budete udržiavať myseľ ´neviem´ a svetlo vašej 
mysle všetko osvetlí. S takouto energiou bude svetlo vašej mysle jasné. Budete 
počuť i vidieť správne. Budete správne myslieť, nájdete správnu cestu, pravdu 
a správny život, dosiahnete osvietenie a zachránite všetkých ľudí od utrpenia.  

Ďakujem.  

  

 - Preložil Rasťo Beňko 

 
 
 
Copyright © 2009 Zenová škola Kwan Um 
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Myseľ prítomného okamihu  
   

ZENOVÝ MAJSTER SEUNG SAHN 
 

 
Odpovede na otázky - zo stretnutia v Zenovom centre v Cambridge, 6. apríla 
1989 
 
Tento svet je veľmi komplikovaný, no keď nič nevytváraš, nie je tento svet 
nikdy komplikovaný. Keď vytváraš niečo komplikované, je aj tento svet veľmi 
komplikovaný. Preto nevytváraj „komplikované“. Ako možno nevytvárať 
komplikované? Nerob nič. Iba z okamžiku nad okamžik, len to rob. Proste to 
rob. 
 
Táto myseľ prítomného okamžiku, momentu je veľmi dôležitá. Ak je tento 
moment jasný, minulosť je jasná, budúcnosť je jasná. No každý stráca tento 
moment a myslí na budúcnosť: možno zajtra urobím to či ono... a už tento 
moment stráca. Aj prehrabávanie sa v minulosti: včera som to a to, skúmam 
minulosť, tiež tento moment strácam. No keď je tento moment-za-momentom 
jasný, značí to, že v tomto momente máme nekonečný čas, nekonečný priestor. 
A tak keď je tento moment jasný, aj budúcnosť je jasná. Jasný prítomný 
moment značí jasnú minulosť. Teda minulosť, prítomnosť, budúcnosť, všetko 
je jasné v tomto momente. Myseľ okamžiku je veľmi dôležitá. 
 
Každý len dosahuje moment za momentom a ďalším momentom. Veľmi 
dôležité! Ako dosiahneš svoj moment? Na to je potrebná praktika. Ak nemáš 
silnú praktiku, strácaš tento moment, pretože spolujazdec na tvojom zadnom 
sedadle ťa stále kontroluje. „Choď tu, choď tam, tu, tam, tam...“ Vtedy už tento 
moment strácaš. 
 
Ty však musíš riadiť svoje požičané auto. Z momentu na moment: červená - 
stop! zelená - choď! Okey? Keď len myslíš, myslíš, myslíš, strácaš tento 
moment. To značí, že ťa vtedy ovláda spolujazdec na zadnom sedadle. Keď je 
moment tvojho centra (centrálny moment?) jasný, potom - aj keď ti tvoj 
spolujazdec našepkáva: „Choď tam,“ - mu povieš: „Buď ticho, toto je moje 
auto!“ A nemáš problém! (Smiech). 
 
Preto je praktika veľmi dôležitá. Každý deň, všetky druhy praktiky. Len to rob! 
 
Študent: Praktikovanie zazenu? 
 
ZMSS: Áno. Ak nemáš rád zazen, „Coca Cola“ nie je problém. Každý deň 
„Coca Cola, Coca Cola, Coca Cola.“ Potom „Coca Cola“ bude pre teba pracovať. 
Na to nezáleží. „Coca Cola“ je lepšie ako suché hovno na palici. Niekto sa 
opýtal Zenového majstra Un Muna, „Čo je Buddha?“ Odpovedal: „Suché 
hovno na palici.“ Coca Cola je lepšia ako suché hovno na palici. Prečo nie? 
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Iba udržiavať jednu myseľ, jeden bod, len to rob. Poklony alebo spevy alebo 
Kwan Seum Bosal - praktikovať každý deň, praktikovať, praktikovať. Potom 
bude tvoje centrum stále silnejšie a silnejšie a silnejšie. Nakoniec budeš ty sám 
kontrolovať svoje pocity, svoj stav, svoje podmienky. Potom budeš vidieť jasne, 
počuť jasne, všetko je jasné. Obloha je modrá, strom je zelený, stena je biela, 
pes breše, cukor je sladký - všetko to je pravdou. Stalo sa to tvojím. Potom už 
nič nie je problém.  
 
Každý sa však niečoho drží, každý je k niečomu pripútaný. Preto ľudia majú 
problémy. Nevytváraj si „myseľ“. Ak máš myseľ, odhoď ju do koša. Ak máš 
myseľ, problém - žiadna myseľ, žiadny problém. Okey? Len to rob, z momentu 
na moment. 
 
Dúfam, že keď sa všetci vrátite domov, bude iba neviem. Čo som? 
„Neviem.“ Keď nemáš rád „Neviem“, „Kwan Seum Bosal“ nie je problém. Keď 
sa ti nepáči „Kwan Seum Bosal“, potom je dobrá „Coca Cola“. Čo som? - „Coca 
Cola.“ Okey? Potom Coca Cola a ty sa nikdy nerozdelíte. Iba skúšaj, skúšaj, 
skúšaj, potom tvoje centrum zosilnie, bude silnejšie a silnejšie. Pretože keď je 
tvoje centrum silné, všetko je tvoje. A nielen Coca Cola či Seven Up budú tvoje, 
ale aj víno bude tvoje, koňak tiež bude tvoj, všetko bude tvoje. Celý svet sa 
stane tvojím. Potom nebude žiaden problém. Ty si tu ten pravý majster - 
univerzálny majster. A jeho meno je Majster Neviem. 
 
Takže ja dúfam, že pôjdete len priamo - neviem, a budete skúšať, skúšať, 
skúšať, čoskoro dosiahnete osvietenie a zachránite všetky bytosti od utrpenia. 
Ďakujem vám. 
 
 
 
 
Copyright © 2009 Zenová škola Kwan Um 
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Každá vec to už má 

ZENOVÝ MAJSTER SEUNG SAHN 
  
 
Úryvok z reči dharmy, Zenové centrum Cambridge, 19. december 1985.  

Ak je vaše centrum dosť silné, dokážete správne pozerať, počúvať, cítiť i 
myslieť. A vaše konanie bude bezchybné. Ak sa vaše centrum neustále hýbe, 
nedokážete to. Dúfam, že každý z vás voľne vdychuje a vydychuje... čistá myseľ, 
čistá myseľ, čistá myseľ. Všetci tu vnímate svoju myseľ (ukazuje na brucho). 
Nádych, výdych, “čistá myseľ, čistá myseľ,” alebo “Kwan Seum Bosal, Kwan 
Seum Bosal, Kwan Seum Bosal.” Ak vdychujete, vaše brucho sa zväčšuje, ak 
vydychujete, vaše brucho sa zmenšuje.  

Pravidelným cvičením bude vaše centrum stále silnejšie a silnejšie. Potom 
budete schopní kontrolovať svoje dýchanie, svoje podmienky a situáciu. Takto 
budete môcť veriť svojmu skutočnému ja na sto percent. Budete jasne vidieť, 
počuť, cítiť, myslieť a jasne konať. Obloha je modrá, stena je biela, strom je 
zelený, pes šteká ´hav, hav´. Všetko ako toto je už pravda a stane sa to vašim. 
Celý svet sa stane vašim.  

Stena ja biela. Ako veľmi veríte, že stena je biela? Obloha je modrá. Ako veľmi 
veríte, že obloha je modrá? Len toto pochopenie ´obloha je modrá´ vám 
nemôže pomôcť. Nakoľko tomu veríte? Na desať percent? Dvadsať percent? 
Deväťdesiatdeväť percent? Dokonca ani deväťdesiatdeväť percent vám 
nepomôže a máte problém. Musíte veriť na sto percent.  

Jedine ak budete veriť vo svoje skutočné ja na sto percent, budete na sto 
percent veriť, že obloha je modrá. Takto to je možné!  

To znamená, že vaša myseľ je úplná. Slnko, mesiac, hviezdy a všetko ostatné je 
už úplné. Každá jedná vec to už má. Ak bude mať tento základ vaša myseľ, 
potom aj slnko, mesiac, hviezdy a každá iná vec to bude mať. Každá jedná vec 
už má tento základ. „Každá jedná vec je už úplná, každá jedná vec to už 
má.“ Tento základ, meno a forma sa stanú jedným. Tento základ sa takto 
objaví vo všetkých veciach. Obloha je modrá, strom je zelený, stena je biela. To 
všetko sa stane vašim.  

V tomto bode dokážete vykonať čokoľvek. Preto dúfam, že každý z vás bude 
skúšať len ´neviem´. Skúšajte to znovu a znovu, a vaše centrum bude stále 
silnejšie. Vtedy dokážete veriť svojmu skutočnému ja na sto percent a všetko 
bude jasné. Len choďte vpred, skúšajte a čoskoro dosiahnete osvietenie a 
zachránite všetky bytosti od utrpenia. Ďakujem  

 - Preložil Rasťo Beňko 

 
 
Copyright © 2009 Zenová škola Kwan Um 
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Otrávený šíp 

ZENOVÝ MAJSTER SEUNG SAHN 
  
Reč dharmy z južnej Afriky, r. 1989  

Mnoho ľudí v tomto svete chce len vysvetlenia, vysvetlenia a vysvetlenia. 
Choďte do univerzitnej knižnice a nájdete tam veľa kníh, ktoré sú založené na 
myslení. Raz som bol kvôli reči dharmy aj na Harvarde. Táto univerzita 
produkuje množstvo kníh. Ľudia čítajú tieto knihy a robia svet 
komplikovaným. Načo robiť svet komplikovaným? Harvard je 
najpopulárnejšia univerzita v celých spojených štátoch. Je nevyhnutné spáliť 
všetky tieto knihy a nebude žiaden problém! Ha ha ha! (všetci sa smejú)  

Priveľa porozumenia! Priveľa porozumenia pre vás znamená problém. 
Rozumiete?  

V Indii sa často používajú otrávené šípy. Ak by sem prišiel niekto zasiahnutý 
otráveným šípom, vybrať ho by bolo nevyhnutné. Ak by ten človek povedal: 
„Nevyberajte ho! Odkiaľ prišiel ten šíp? Kto ho vystrelil? Prečo ho 
vystrelil?“ tak by ten človek zomrel. Zabilo by ho to myslenie.  

Toto kontrolovanie nie je potrebné. Ak vyberiete šíp, zbavíte sa aj jedu. Veľmi 
veľa ľudí ten šíp nevyberá, namiesto toho kontrolujú: „Odkiaľ prišiel ten šíp? 
Prečo ho vystrelili? Kto ho vystrelil? Kedy ho vystrelil?“ Takýto človek je už 
mŕtvy.  

Také sú ľudské bytosti: „Prečo existuje utrpenie? Odkiaľ pochádza utrpenie? 
Prečo je ten svet taký komplikovaný?“ Samé kontrolovanie, kontrolovanie a 
kontrolovanie. Nikto sa nepýta: „Čo som? Neviem!“ Takto by kontrolujúca 
myseľ zanikla. Jedine myseľ ´neviem´ dokáže vytiahnuť tento šíp. Ak 
vytiahnete šíp, kontrolovanie už nebude problém. OK? Ak budem ten šíp len 
kontrolovať, potom umriem. Každý umrie.  

V celom svete žije okolo päť biliónov ľudí, ktorí len kontrolujú a kontrolujú, a 
nakoniec umrú. Nikdy sa nepýtajú: „Čo som?“ Robí to len zopár ľudí, tí sú 
výnimoční. „Čo som? Čo som?“ Nekontrolujte a len sa pýtajte: „Čo naozaj 
som?“ Takýmto spôsobom ste sa už zbavili jedu, šíp je už vytiahnutý a nemáte 
problém. Stačí udržiavať myseľ ´neviem´. Ako náhle stratíte túto myseľ, vo 
vašom tele sa objaví jed. Takže nekontrolujte a každý okamih sa len pýtajte, 
len to robte. Potom pre vás nič nebude problém.  

 - Preložil Rasťo Beňko 

 
 
Copyright © 2009 Zenová škola Kwan Um 
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Pre čo a pre koho? 

ZENOVÁ MAJSTERKA SOENG HYANG 
  
 
Reč dharmy zenovej majsterky Soeng Hyang: 

(Dvíha zenovú palicu nad hlavu.)  

Táto palica...  

(Udiera palicou o stôl.)  

... tento zvuk... a vaša myseľ. Sú rovnaké alebo odlišné?  

Pamätám si, že toto bol jeden z prvých kong-anov, ktoré mi položil zenový 
majster Seung Sahn. Zistila som, že na chodení na Doyle Avenue je jedinečná 
horlivosť a otvorenosť, nadšenie vyučovať, ktoré mi on poskytoval, ako magnet, 
príťažlivosť... príď, príď, príď. A ja som mala svoje pochybnosti, pretože táto 
tradícia nebola japonská a všetko, čo som čítala a čo ma priťahovalo, bolo 
japonské: veľmi jednoduchý oltár, šeď a trochu odtiene čiernej a zlatej, ale 
toto (ukazuje na oltár za sebou) je to, čo sme dostali.  

Jedno z najdôležitejších učení je, že forma je prázdnota a prázdnota je forma. 
Preto zenový majster Seung Sahn vždy od samotného začiatku učil tieto veľmi 
jednoduché veci: forma je prázdnota, prázdnota je forma, potom žiadna forma, 
žiadna prázdnota, potom forma je forma, prázdnota je prázdnota. A vy 
počúvate tie slová, snažíte sa pochopiť tie slová, ale opäť vás to vracia k 
cvičeniu a vnímaniu tých vecí. Tento veľmi jednoduchý kong-an - táto palica, 
tento zvuk a vaša myseľ, sú rovnaké alebo odlišné? - niektorí ľudia ten kong-
an vôbec nechápu.  

Možno na konci tejto reči odpoviem na tento kong-an, ale polovica ľudí v tejto 
miestnosti nebude vedieť, že som ho zodpovedala, pretože nechápu, a o tom je 
cvičenie. Niektorí ľudia budú vedieť, že som ho zodpovedala a pomyslia si: „Ja 
chápem tento kong-an.“ To je ono, také jednoduché, také skvelé. A predsa z 
nás, čo chápeme ten kong-an, väčšina z nás ho nedosiahla naozaj. My stále 
hovoríme o tom, že „pochopenie ti nepomôže“. Toto je všetko, čo som sa 
naučila od zenového majstra Seung Sahna. Za tých pár týždňov, čo sa trochu 
naučil po anglicky, sa naučil, ako s veľkým entuziazmom povedať tie veci.  

Michael Konstan poznamenal, že ak nakŕmite vysokoškoláka, zostane. Ja som 
nebola vysokoškoláčkou, bola som zdravotnou sestrou, ale tiež som zostala. 
Jedlo bolo naozaj dobré. Zenový majster Seung Sahn nám varieval domáce 
rezance. Vyvalcoval cesto, zobral nôž a nakrájal ho na veľké, ploché rezance, 
hodil ich do miso polievky, pridal tony masla, kimči, arašidové maslo, tofu a 
zemiaky. Vyzeralo to všelijako..., avšak chutilo to dobre. Ale pamätám si, ako 
som ho raz pozorovala pri varení, krájal cibuľu a šupky padali na podlahu a on 
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ich len odkopol pod sporák. Čítala som všetky tie knihy o japonskom štýle a 
japonskom varení a pomyslela som si: „Och môj bože, on odkopol šupky pod 
sporák, ako sa to dá ospravedlniť? To nie je správny zen, veru tak!“ A polievka 
bola delikátna. Začala som to chápať: pre čo a pre koho. Čo robíš, keď 
pripravuješ misku polievky? Dodala ti výživu? Čo urobíš s tou výživou? Až 
potom neskôr nájdeš správcu domu, aby upratal tú cibuľu. A ja som bola tým 
správcom.  

Už sa tu povedalo, že študenti prichádzajú a odchádzajú. Keď ma prvýkrát 
požiadali, aby som dala túto reč, pomyslela som si: ach nie, nehovorte, že to 
mám byť ja, že som najstaršia, že som ten človek, čo to robí tridsať rokov. 
Pomyslela som si, holka, kde sú všetci tí ľudia? Chýbajú mi. Niektorí ľudia 
odišli a keby sme konali takto, keby sme konali inak, keby zenový majster 
Seung Sahn konal tak či onak, dnes by tu bolo viacej ľudí. A to je to, čo 
nazývame kontrolovať. To je kontrolujúca myseľ. Najdôležitejšou vecou je byť 
tu, byť tu. Len (lúska prstami) byť tu a byť prebudený a byť živý práve teraz.  

O mojom učiteľovi existuje veľa príbehov. Jedného dňa som ho viezla domov z 
Cambridge. Bolo asi 22 hodín a obaja sme boli unavení. Bolo leto, takže na 
predných svetlách bolo veľa hmyzu. Jeden chrobák pristál na prednom skle. 
Ja som šoférovala a šla som asi 110 km/h. Chrobák sa rozpľaskol na okne, ale 
krídla sa mu stále hýbali. Narazil v rýchlosti 110 km/h a bol to len malý 
chrobák, takže moja logická myseľ si pomyslela: je mŕtvy. Ale on sa stále hýbal, 
akoby žil. Zenový majster Seung Sahn sa stále na neho pozeral zo sedadla 
spolujazdca, a náhle povedal: „Zastav!“ Tak som zastavila. Vyšiel von, vyliezol 
na kapotu a preskúmal chrobáka. Autá okolo fičali. Logicky vzaté, chrobák bol 
mŕtvy, len vyzeral byť živý. Tá malá šanca, že možno trpí, možno stále je šanca 
položiť ho do trávy bola stále v jeho vedomí. Je to lepšie ako ktorákoľvek reč 
dharmy, ktorú som kedy počula. Len to, žiť život „ako ti môžem pomôcť.“ Je 
niečo, čo ešte môžem urobiť, aj keď to vyzerá ako nemožné? Možno je niečo, 
možno niečo existuje.  

Práve teraz je veľmi chorý. Ja som zdravotná sestra a pracujem v útulku. 
Počúvam tie príbehy o ňom, ako je v nemocnici, že je napojený na respirátor a 
je na dialýze a na mnohých ďalších prístrojoch, ktoré pomáhajú fungovať jeho 
vnútorným orgánom a časť môjho ja si myslí: nechajte to tak, aký to má 
význam, ak sa vám zastavuje srdce, načo ho stále oživovať. To som ja. Nemám 
jeho telo. Nie som tam, nie som s ním, ľudia chcú, aby žil a on chce žiť pre ľudí. 
On miluje lieky. Každý, kto ho pozná... pilulky, fľašky... vždy mal vo svojej izbe 
a okolo seba veľa liekov a veľa, veľa lekárov. Samozrejme, že to robí. Používa 
svojich lekárov, svoje lieky, všetky tie moderné prístroje a robí to svojím 
vlastným spôsobom. Práve tak ako ten chrobák na prednom skle, možno tam 
stále je, možno stále žije, možno ďalšie dva, tri roky, možno sa dočká 
znovuzjednotenia Kórei, možno uvidí, že kórejská sangha v New Yorku sa 
presťahuje na Manhattan. My nevieme. Takže je tu tá myseľ neskončiť, 
neskončiť, neskončiť. Opäť, nie je to správne ani nesprávne, či sa na to 
vykašlete a zomriete sediac v pokoji v horskom chráme, či v nemocnici, na tom 
nezáleží. Ide, opäť, o to, pre čo, pre koho žijete a o to, čo som?  

Teraz poviem niekoľko svojich obľúbených príbehov z knihy Odklepávanie 
popola na Buddhu. To je veľmi, veľmi krásna kniha. Už dvakrát som robila 
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dlhé sólo ústrania a vždy som tú knihu mala pri sebe. Má v sebe 100 titulkov, 
takže každým dňom som prečítala z nej jednu kapitolu. Jedna z nich je o 
drahej dharme. Volá sa „Moja dharma je príliš drahá“. Je to len skvelý krátky 
príbeh, ale pripomína mi našu cestu sem.  

Študent stretne učiteľa a hovorí: „Prosím, uč ma. Daj mi svoju dharmu.“ A 
učiteľ hovorí: „Och, moja dharma je pre teba pridrahá. Čo máš?“ a študent 
vytiahne možno 75 centov, všetko, čo má a hovorí: „Toto je všetko, čo mám. 
Toto sú všetky moje peniaze. Dávam ti ich.“ A učiteľ hovorí: „ Aj keby si mal 
desať miliárd dolárov, nestačilo by to.“  

Takže študent ide preč, sadne si a čuduje sa, prečo je to tak? Čo je na nej drahé? 
Aha! Tak sa zasa vráti a hovorí: „Dám ti svoj život. Budem do konca života pre 
chrám zadarmo robiť. Urobím pre teba čokoľvek.“ A učiteľ hovorí: „Desať 
miliónov životov takých, ako je tvoj, je nič, to nestačí. Moja dharma je oveľa 
drahšia ako to.“ A študent zasa odíde a sedí a premýšľa o tom a čuduje sa... 
ach, teraz to mám. „Dám ti svoju myseľ,“ hovorí učiteľovi. Učiteľ odpovedá: 
„Tvoja myseľ je kopou smetia, nechcem ju. Moja dharma je oveľa 
drahšia.“ Študent opäť odchádza a sedí... čo to je? Naozaj chvíľu sedí a potom 
dosahuje (tleskne rukami) KATZ! Dosahuje prázdnotu, neviem, túto myseľ. 
Len to. Naozaj čisté, naozaj dobré. Učiteľ hovorí: „Och, moja dharma je oveľa 
drahšia. Žartuješ?“  

Takže študent je naozaj zmätený, naozaj zneistený. Čo je lepšie než prázdnota? 
Čo je lepšie ako jeden tichý okamih, kde nie je žiaden názor, žiadne nič? A 
potom, po šiestich mesiacoch či šiestich rokoch študent dosahuje to druhé 
osvietenie, o ktorom hovoríme a uteká za učiteľom a hovorí: „Teraz to 
mám.“ A učiteľ hovorí: „Čo?“ a študent hovorí: „Obloha je modrá, tráva je 
zelená.“ A učiteľ hovorí: „Och môj bože! To je hrozné. Čo si ty za študenta? To 
dokáže každý.“ A majster odchádza. A študent je naozaj zneistený, naozaj 
nahnevaný a hovorí: „Vieš, môžeš si tú svoju dharmu strčiť do riti!“ Učiteľ len 
ďalej odchádza, potom sa otáča a hovorí: „Ty!“ Študent sa otočí a učiteľ hovorí: 
„Nestrácaj moju dharmu.“ Takže to bolo geniálne, len: „strč si ju do 
zadku!“ Ale študent ju vlastnil. Vyšla z jeho brucha, len si dôveroval a veril si.  

Keď myslím na zenového majstra Seung Sahna,, spomínam si na totálne 
povzbudzovanie, aby som si verila, aby si každý z nás veril. Čo si? Čo som? Čo 
je toto? A to je všetko, čo vyučoval. Niekedy som počula, ako ľudia po tie roky 
hovoria: „Čo urobíme, keď zenový majster Seung Sahn zomrie? Čo sa 
stane?“ To nezomrie... to, že musíme byť schopní len pracovať na dôvere v 
seba samých, na poznaní kto sme, čo máme robiť. Vravieval mi: „Ty sa staneš 
mníškou.“ Povedala som: „Nuž, mne sa páči byť zdravotnou sestrou:“ „Och, sú 
tony zdravotných sestier. Zdravotnú sestru zoženieš vždy a všade. Ale koľko 
žien naozaj dosahuje dharmu a stáva sa veľkým učiteľom?“ Ja som to 
kontrolovala, kontrolovala, kontrolovala. A ďalej som len bola zdravotnou 
sestrou. Povedal, nech to nerobím, ale - a to je ešte lepšie - je to prejavom 
dôvery v seba samú. Vychádza to z tohto (ukazuje na svoje centrum). Čo si? 
Čo je toto?  

Raz som čítala, že znakom dobrého učiteľa je, keď sú jeho študenti jasnejší ako 
on sám. Veríš sebe samému a prestávaš počúvať učiteľa a hovoríš si: „Čo 
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som?“ a robíš to. Neprestávaš počúvať učenie, to je rozdiel. Takže dávaš pozor, 
v každej chvíli, čo som? To je ono. Som rada, že vás tu všetkých vidím a veľmi 
rada, že nekontrolujeme a sme schopní oceniť, že každý z nás prichádza a 
odchádza a snaží sa. Ďalší príbeh, ktorý som chcela povedať z Odklepávania 
popola na Buddhu, je o mníchovi s loďkou. Dvaja študenti boli žiaci zenového 
majstra, ktorý bol veľmi starý, zomieral a odovzdal im učenie. Jeden bol 
opísaný ako vysoký a silný, obdarený veľkým učením, veľkou technikou, 
veľkou dharmou. Prebral chrám, keď jeho učiteľ zomrel. Učil stovky mníchov, 
bol to skvelý, vynikajúci chlapík. A druhý mních bol menšej postavy a tichší a 
mal radšej samotu a mnoho ľudí si ho vôbec nevšimlo. Raz za čas povedal 
niečo, čo si ľudia pamätali, ale bol veľmi tichý.  

Tak sa rozhodol odísť a len prevážal ľudí loďkou cez rieku v inej provincii. 
Nechal si narásť vlasy a prestal byť mníchom, prestal nosiť mníšske šaty. 
Nikdy sa neoženil. Stále bol mníchom, ale navonok to tak nevyzeralo. Než 
odišiel z chrámu, povedal svojmu dharmovému bratovi: „Som iný ako ty, ale 
jedného dňa mi pošli žiaka, pošli mi niekoho, a tak naplním svoj záväzok voči 
učiteľovi.“  

Rok za rokom sa míňali a nakoniec mních, ktorý ostal a stal sa veľkým 
zenovým majstrom, našiel študenta pre tohto mnícha, ktorý len prevádzal ľudí 
z jedného brehu na druhý. Tento študent bol veľmi pripútaný k slovám, ale bol 
to veľmi jasný a skvelý človek. Tak len šiel a stretol mnícha s loďkou a pomaly 
sa plavili cez rieku. Mali malú dharmovú výmenu. Šlo o slová. Bol to dobré, ale 
mnohokrát je súboj dharmy len kopou slov. Nebolo to nič významné.  

Nakoniec mních zobral svoje veslo a zhodil ním študenta rovno do vody. A 
povedal: „Vieš, aj tá najskvelejšia reč na svete je ako uzda, ktorou priviažeš 
somára a ide len stále dookola a v skutočnosti neudrie cieľ.“ Študent sa snažil 
vyliezť späť do loďky, ale mních ho opäť zhodil do vody. A s tým druhým 
úderom sa myseľ študenta otvorila a on to dosiahol. Prestal byť zviazaný so 
slovami. Potom len sedeli spolu v loďke a strávili tak nejaký čas, len prepojení.  

Potom mních vysadil študenta na druhom brehu, odplavil sa do stredu rieky, 
prevrátil loďku a už sa nikdy nezjavil. Čo je učiteľ, čo je to zmiznutie? Nie je to 
zjavenie sa ani zmiznutie, je to len - môžete počuť, môžete sa prebudiť a zájsť 
za slová a (tlieska rukami) cítiť tleskot a potom robiť svoju prácu.  

Chcem ti veľmi poďakovať, zenový majster Seung Sahn. Viem, že by tu teraz 
rád bol, a on je tu. Chcem mu poďakovať za všetku tú prácu a nevzdávanie sa. 
A že sa dodnes nevzdal a nevzdá, kým to nedokončí. A dúfam, že každý z nás 
nájde svoju cestu, či je to sedieť vpredu v tiráku či čokoľvek, čo musíme robiť, 
ale robiť to celým srdcom a robiť to nie pre seba ale pre všetkých ľudí. Veľmi 
vám ďakujem.  

(Dvíha zenovú palicu nad hlavu.)  

Táto palica...  

(Udiera palicou o stôl.)  
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... tento zvuk ... a vaša myseľ. Sú rovnaké alebo odlišné?  

(Dvíha zenovú palicu nad hlavu a udiera palicou o stôl.)  

Ďakujem vám.  

  

 - Preložil Ľubor Košút 

 
 
 
Copyright © 2009 Zenová škola Kwan Um 
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Staň sa odborníkom, alebo sa staň Buddhom 

ZENOVÝ MAJSTER WU BONG 
  
 
Otázka: Niekedy sa cítim úplne a všetko je jasné, ale potom inokedy to 
strácam a už ďalej nechápem. Čo na to povieš?  

Zenový majster Wu Bong: Byť úplný nezávisí na tvojich pocitoch. Každý je 
úplný, vy všetci ste Buddha. Pomáha to vášmu životu? Máte všetko! Ja nemám 
nič, čo by ste vy nemali. Buddha nemá nič, čo vy nemáte. To, že to počujete, 
pomáha vášmu životu? Nie? Takže každé chápanie, hoci aj to najlepší 
chápanie, vám nepomáha. Už ste úplní ale kým si to neuvedomíte, kým sa s 
tým nestotožníte, kým to chápanie nestrávite až sa stane vaším, nemá silu, aby 
vám pomohlo.  

Možno niekedy to vytvorí dobrý pocit: “Už som úplný. Som Buddha. Achhh…” 
Ale pocity sa menia, takže zabudnete, že ste úplní. Pochopiť to a dosiahnuť to 
je veľký rozdiel. Preto je dôležité cvičiť.  

O: Ako niekto môže byť Buddha a nebyť Buddha?  

ZMWB: Pýtam sa ťa, čo je Buddha?  

O: Nemám poňatia.  

ZMWB: To je správne. To je Buddha.  

O: Ale čo ľudia, ktorí nevedia, že nevedia?  

ZMWB: Tí ľudia sú experti. V tomto živote máte voľbu, môžete sa stať 
expertom, alebo môžete nevedieť a stať sa Buddhom. To nás opäť vedie k 
cvičeniu. Nezáleží na tom, čo každý hovorí a nezáleží na tom, ako sa dá všetko 
dobre vysvetliť, nakoniec je to na vás. Skvelé na Buddhovom učení je, že 
Buddha nás učil neprijímať niečo len preto, že to povedal nejaký múdry človek 
Neakceptujte niečo len preto, že svätá kniha hovorí, že je to pravda alebo kvôli 
tradícii. Vy sami musíte objaviť pravdu. Každý má tú schopnosť. Prišli ste na 
reč dharmy, ale nezáleží na tom, ako dobre sú veci vysvetlené a aké je to pre 
vás vyzývavé, to samo nemá silu zmeniť vám život. Je veľká priepasť medzi 
chápaním toho, čo bolo povedané a skutočne byť schopný to urobiť. Preto je 
dôležité mať veľkú otázku. V buddhizme hovoríme o bódhičitte. Bódhičitta je 
sklon k bóddhi a osvieteniu. Každý to má. Tá otázka je vašou bódhičittou. To je 
sila, ktorá vás sem priviedla.  

Bódhičittu niektorí buddhistickí učenci nazývajú semenom osvietenia, takže 
vaše semienko už vyklíčilo. Musíte ho ďalej Musíte ho ďalej kultivovať - túto 
kultiváciu nazývame cvičenie. Ak sa o túto otázku staráte, potom môže rásť, 
rásť, rásť. Potom jedného dňa vykvitne kvet. Potom môžete povedať (tľapnúc 
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sa po kolenách): "Ahha." Toto "Ahha" nie je Buddhove, nie je zenového 
majstra Seung Sahna, zenového majstra Wu Bonga, celé je vaše. Takže každý 
na to musí prísť, pretože tento svet vás potrebuje.  

  

 - Preložil Ľubor Košút 
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Nechajte svoju myseľ samotnú 

ZENOVÝ MAJSTER WU BONG 
  
 
Úryvok z reči dharmy zo septembra 1991  

Otázka: Mám kamaráta, ktorý trpí stratou pamäti. Môžeš to vysvetliť z 
buddhistického pohľadu.  

ZMWB: V buddhistickej psychológii rozlišujeme osem typov vedomia. Prvých 
päť je zmyslových - pozeranie, cítenie vôní, počúvanie, dotyk a chuť. Šieste je 
vedomie mysle, ktoré kontroluje naše telo, siedme je „selektívne vedomie“, 
ktoré nám umožňuje rozoznávať biele a čierne alebo dobré a zlé. Posledné 
ôsme vedomie kontroluje pamäť.  

Občas sa posledné tri od seba oddelia a nefungujú spoločne. Výsledkom môže 
byť strata pamäti alebo rozdvojená osobnosť. V extrémnych prípadoch jedna 
osoba nevie o konaní druhej. Keď praktikujete, vraciate sa k mysli „pred 
myslením“. Pred myslením neexistuje prvé, druhé, tretie vedomie a ostatné. Je 
to pred vedomím. Ak udržujete toto „pred vedomím“, potom je možné vyliečiť 
stratu pamäti a iné vážne poruchy. Šieste, siedme a ôsme vedomie začnú 
pracovať spoločne. Praktikovať znamená nepoužívať vedomie, nechať ho 
odpočívať. Ak si poraníte ruku, nepoužívate ju a necháte si ju oddýchnuť. Inak 
jej môžete ublížiť viac a viac. Je to rovnaké s mysľou, ak ju necháte osamote, 
vylieči sa. Nechávať ju osamote znamená vrátiť sa k mysli „pred myslením“. To 
je účel zenovej meditácie.  

Otázka: Mám problém rozhodovať sa. Existuje spôsob ako si pomôcť?  
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ZMWB: Poznám tajnú techniku, ktorú vyučujem už niekoľko rokov. Vezmi 
mincu (smiech) a vyhoď ju do vzduchu. Počas toho ak ju chytáš, vieš presne 
ako by si chcel, aby dopadla. Nemusíš sa na ňu ani pozrieť. Len to spravíš!  

Zo správneho uhla pohľadu, väčšina rozhodnutí nie je tak dôležitá. Obe 
možnosti sú dobré. Najdôležitejšie je prečo robíte to, čo robíte - je to pre vás 
alebo pre druhých? Ak máte jasný smer, aj vaša voľba je jasná. Ale niekedy sa 
nemôžete rozhodnúť a vtedy vám pomôže hodiť si mincu. Je to v poriadku.  

Otázka: Moje túžby prichádzajú v dvoch formách: túžby nižšej triedy ako 
napr. „Chcem syrový koláč“ alebo „Chcem tú ženu v bikinách“, a túžby vyššej 
triedy, ako napr. „Chcem, aby bol vo svete mier“ alebo „Chcem, aby sa mojej 
rodine darilo“. Je to rozdiel, o ktorom hovoríš?  

ZMWB: Nie celkom. Hovoríme o túžbe verzus ašpirácii. Každé ráno v našom 
zenovom centre recitujeme: „Cítiacich bytostí je nespočetné množstvo, 
sľubujeme, že ich všetky zachránime.“ Tento sľub je usmernením pre druhých. 
To je ašpirácia.  

Túžba znamená „pre mňa.“ Povedal si napríklad: „nech sa darí mojej 
rodine.“ Prečo len „mojej rodine“? To je túžba mysle. Ale ak povieš: „Nech sa 
darí všetkým rodinám.“ Nie len ľudským rodinám, ale aj rodine stromov, 
mačacím rodinám, psím rodinám.. potom neexistuje žiadne ja, moje a mne. 
Alebo ak niekto povie: „Chcem osvietenie.“ To je zase túžba mysle.  

Ale predpokladajme, že niekto povie: „Nerozumiem svojmu skutočnému ja, čo 
to znamená ja?“ Tak takáto otázka odstraňuje myseľ túžob. Ak sa staráte o 
túžby, tak budú rásť. Ak sa staráte o Veľkú otázku, myslenie sa utíši a túžby 
zmiznú.  

Myslenie samo o sebe nie je problém, ale ak dovolíte, aby vás vaše túžby a 
myslenie kontrolovali, potom máte problém. Povedzme, že sa objavia pocity a 
myšlienky a vy viete, že nie je správne konať podľa nich. Ak praktikujete, 
naučíte sa nechať ísť to, čo sa vo vašej mysli objaví. Ak nepraktikujete, je 
náročné kontrolovať svoje činy. Dokonca aj keď viete, že niečo nie je správne, 
predsa to urobíte. Alebo viete, že by ste mali niečo spraviť, ale neurobíte to. 
Potom sa pýtate: „Prečo som to spravil?“ Ale nabudúce to nie je iné. Keď som 
bol študent na univerzite, pamätám si ako som si po každej skúške sľuboval, 
že sa nabudúce začnem pripravovať skôr. Nikdy som to nebol schopný vykonať, 
čo znamená, že moja lenivá myseľ bola celkom silná. Necvičil som dosť tvrdo, 
takže ma táto lenivá myseľ kontrolovala. Otázka: Povedal si: „nekontrolujte 
seba ani druhých.“ Čo to znamená? ZMWB: Ak praktikujete, často sa objavujú 
nepríjemné myšlienky a pocity. Sme zvyknutí utekať od týchto vecí. Keď 
sedíme na poduške a sme sami so sebou, snažíme sa uniknúť, napr. tým, že sa 
hodnotíme: „Och, nie som dobrý. Nemal by som myslieť. Som zlým zenovým 
študentom.“ Rozmýšľanie o rozmýšľaní je ako uložiť si ešte jednu hlavu na 
vrch tej jednej, čo už máme. Alebo sa snažíme uniknúť hodnotením druhých. 
Je to oveľa zábavnejšie ako zaoberať sa sebou.  
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Otázka: Videl som knihu, ktorá sa volala ´Ak stretneš Buddhu, zabi ho.´ Čo 
to znamená?  

ZMWB: Zen znamená stať sa nezávislým. To je učenie Buddhu. Mnoho ľudí 
sa stáva pripútaných k učiteľom, názorom a slovám. Je to ako choroba. Počul 
som príbeh a dvoch kamarátoch, ktorí kráčali ulicou. Jeden z nich spadol a 
druhý sa začal smiať. Tak ten jeden, čo ležal na zemi vraví: „ Nie je to od teba 
pekné. Biblia vraví, že dokonca ak aj tvoj nepriateľ upadne do nešťastia, nemal 
by si sa z toho smiať a radovať.“ Jeho kamarát na to reagoval: „Samozrejme, 
čítal som to v Biblii, ale nie je tam napísané, že nie je správne sa smiať ak 
niekto spadne na zem.“ Je to vtip, ale je smutné ako sa pripútavame k slovám, 
zvyčajne nám takto ujde ich skutočný zmysel.  

Byť nezávislým znamená, že vy sami objavíte pravdu. Neverte kohosi slovám 
bez ohľadu na to, aký slávny je to človek. Ak sa k niekomu pripútate, pripútate 
sa aj k jeho myšlienkam, hodnoteniu a názorom. Takže ak narazíte na Buddhu, 
zabite ho. Toto sú dobré slová! Dokonca je oveľa dôležitejšie, že ak narazíte na 
vlastné ja, moje, mne, aby ste ich zabili. Berte svoj život ako laboratórium. Ak 
počujete niečo dobré, neakceptujte to hneď. Najprv to vyskúšajte. Ak to 
skutočne funguje, uchovajte to a naučte to druhých. A ak nie, tak to zahoďte a 
zabite Buddhu, pretože vy ste najpodstatnejší. To znamená, že sa musíte stať 
Buddhom. To znamená, že vaša praktika je najdôležitejšia. Otázka: Myslíš tým 
praktiku, akú vykonávajú ľudia v tejto sále? ZMWB: Predtým ráno som sa ťa 
spýtal: „Kto si?“ Zasekol si sa a nevedel odpovedať. To je naša praktika. 
Formálna praktika, ktorú vykonávame dvakrát denne v tejto sále je len 
metóda, aj keď veľmi dôležitá. Je jednoduché rozprávať o udržovaní mysle 
´neviem´, ale nie je to vždy tak jednoduché to aj vykonať. Dokonca aj desať či 
pätnásť minút dennej formálnej praktiky nám pomôže vniesť túto praktiku aj 
do zvyšku nášho života.  

Ak robíte niečo vo svojom dennom živote, robte to na sto percent. Potom ste 
úplne prebudení. Ak snívate, zobuďte sa. Dobré či zlé sny, snívanie o minulosti, 
prítomnosti alebo budúcnosti, na tom nezáleží. Zobuďte sa! Staňte sa 
prebudenými, staňte sa Buddhom.  

  

 - Preložil Rasťo Beňko 
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Praktika je základ 

ZENOVÝ MAJSTER WU BONG 
 

Nedávno som si pozeral knihu jedného duchovného učiteľa. Vyzeralo to tak, že 
je hlavnou myšlienkou bolo, že všetky náboženské učenia a praktiky sú 
nepodstatné, pretože každá z nich „to“ už má.  

Je to ako zenové učenie až na to, že porozumenie samotné nikomu nepomôže. 
Je veľmi dôležité previesť toto porozumenie do života. Práve preto je kľúčová 
práve praktika. Naša praktika nie je ničím zvláštna, cvičiť znamená udržiavať 
jasnú myseľ a pomáhať druhým.  

Síce existuje mnoho spôsobov cvičenia, cvičenie so sanghou, ako spoločný čin 
je najsilnejšie. Núti nás konfrontovať sa s vlastnými obmedzeniami, čím nám 
pomáha túto obmedzenosť prekonať. V Sútre srdca sa hovorí: „Bódhisattva 
závisí na pradžňa paramite a jeho myseľ nie je prekážkou, bez prekážok 
neexistuje strach.“  

Toto „bez strachu“ je naším ľudským dedičstvom. Ak sa vám to páči, zahoďte 
všetko myslenie, zahoďte všetko mám rád a nemám rád, zahoďte aj to 
najhlbšie porozumenie.  

Aká je potom správna práca v tomto okamžiku?  

  

 - Preložil Rasťo Beňko 
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Porozumieť tomu a robiť to 

ZENOVÝ MAJSTER WU BONG 
 
 
Nedávno mi kamarát počas reči dharmy pripomenul jednu zaujímavú osobu z 
histórie zenu. Tento zenový majster bol známy nie len pre svoje jasné a 
jednoduché učenie, ale dokonca aj pre svoj nezvyčajný životný štýl. Bol známy 
ako „mních z vtáčieho hniezda“, žil na strome. So základnými životnými 
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nutnosťami mu pomáhali jeho nasledovníci. Raz ho prišiel navštíviť 
budhistickú učenec zo susednej provincie. Tento učenec bol osemdesiat ročný 
mních, ktorý bol vzdelaný vo všetkých hlavných písmach a výkladoch. Bol 
zvedavý a chcel stretnúť toho, kto tieto texty až tak neštudoval, ale predsa bol 
známejší ako on. Učenec sa spýtal zenového majstra na jeho učenie. Mních z 
vtáčieho hniezda odpovedal: „Nerob nič zlé, konaj dobro.“ Učenec pohŕdavo 
podotkol, že takému jednoduchému učeniu porozumie aj štvorročné dieťa. Na 
to zenový majster povedal, že aj keď je to učenie, ktorému rozumie štvorročné 
dieťa, nedokáže podľa neho konať ani osemdesiat ročný muž.  

Zenové učenie je veľmi jednoduché a jasné. Jedným zo spôsobov sa dá vyjadriť 
ako „nerob nič zlé, konaj dobro.“ Žiaľ len porozumenie tomuto princípu, alebo 
dokonca viera a usilovanie oň sami osebe nám nemôžu pomôcť uskutočniť ho 
v našom každodennom úsilí. Praktika je podstatná. Vojna v Perzskom zálive je 
toho dobrým príkladom. V televíznej interview pred začatím konfliktu obaja, 
náš prezident aj prezident Iraku, vyjadrili svoj strach z vojny a snahu podporiť 
mier. Rovnaké to bolo aj s opýtanými ľuďmi na ulici, ktorí vyjadrili svoju 
nádej pre vyhnutie sa konfliktu. Ale Američania i Iračania videli tento spor z 
rôznych uhlov. Pokým sa budeme držať svojich názorov a predstáv, budeme 
musieť čeliť dichotómii medzi našou vierou a našimi činmi. Správny pohľad sa 
môže objaviť len ak odložíme naše ja, moje, mne. To znamená ´pohľad 
Bódhisattvu´, ktorý je pre všetky bytosti, nie len pre moju rodinu, moju 
krajinu a dokonca nielen pre ľudí, ale aj pre zvieratá, stromy, vodu, vzduch a 
pre tento celý svet. Tiež to znamená, že bez ´ja, moje, mne´ neexistuje 
oddelenosť, žiadna deliaca stena medzi naším porozumením a konaním. 
Vzdanie sa nášho ´ja, moje, mne´ nás opäť prináša k praktike. Praktika je 
podstatná pri každej snahe, ktorou hľadáme nejaký druh dokonalosti. Nestačí 
len porozumieť, že opísaný stav bez ja je našou skutočnou prirodzenosťou a 
naším prirodzeným dedičstvom. Nestačí porozumieť, že každý je v podstate 
osvietenou bytosťou, Buddhom. Posledný dôležitý krok je nevyhnutný. 
Porozumenie musíme urobiť úplne naším, čo znamená, že ´to´ musíme 
dosiahnuť. Kvôli tomu sú zenové centrá, ústrania a učitelia dôležití. Kvôli 
tomu je rozvrh dennej formálnej praktiky dôležitým doplnkom našej 
každodennej praxe. Preto sú reči dharmy a články ako tento dôležité ako 
podpora praktiky.  

Takže, dáva to všetko nejaký zmysel? Potom to robte.  

Vytvorte si denný program. Snažte sa pravidelne praktikovať spoločne s 
ostatnými členmi sanghy. Pravidelne sa zúčastňujte na ústraniach. Snažte sa 
zúčastňovať rečí dharmy. Všetky tieto aktivity pomáhajú vašej praktike. Vaša 
účasť a vaša energia pomôže zase ostatným praktikujúcim.  

  

 - Preložil Rasťo Beňko 

 
 
Copyright © 2009 Zenová škola Kwan Um 
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Toto je jediný okamih, ktorý máme 

ZENOVÝ MAJSTER WU BONG 
 
 
Úryvok z úvodnej reči na ústraní, ktoré sa konalo 17. júna 1990.  

Jedna z vecí, ktorá nám nie je jasná v našom každodennom živote a 
uvedomíme si ju, keď sa na ňu pozrieme bližšie, ak o nej premýšľame, ak ju 
analyzujeme, že v našom živote nie je veľa „podstatných“ okamžikov - tých, 
ktoré majú veľkú dôležitosť a význam. Náš život, okamžik po okamžiku, sa 
skladá z veľmi všedných a malých vecí.  

Je to určitá ľudská nevedomosť, že neprikladáme dostatočnú pozornosť týmto 
malým veciam. Ale malé veci sú tiež veľmi dôležité.  

Rád by som vám povedal, ako vzniká lavína. Ak sa pokúsime zistiť, čo 
spôsobuje lavínu, pochopíme, že počiatočný impulz trvá len veľmi krátky 
okamžik. Možno niekto krikom uvoľní malý kameň a ten uvoľní väčšie atď. 
Len jedna malá navonok bezvýznamná vec môže prostredníctvom reťazovej 
reakcie viesť k významnému výsledku.  

Rovnaké je to s praktikou. Často podceňujeme silu praktiky. Jeden deň, jedno 
ústranie, len prídete tu v nedeľu ráno a robíte to, čo robíte. Aký to má význam? 
Teraz tomu nerozumieme.  

Zen nás učí nerozlišovať na dôležité a nedôležité. Je nevyhnutné, aby sme z 
momentu na moment boli pozorní, aby sme sa odovzdali každému okamžiku 
na sto percent. Nezáleží na tom, či to je významný okamžik alebo nie. Jediné 
čo je, je len tento moment.  

Zdôrazňujem, že v skutočnosti jediná pravdivá vec, ktorú sme kedy mali, je 
tento moment. Minulosti sa nemôžeme dotknúť, budúcnosť uchopiť a ak sa 
pokúsime uchytiť prítomnosť, je už preč.  

 - Preložil Rasťo Beňko 
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„Nemám rád kong-any“ 

ZENOVÝ MAJSTER WU BONG 
 
 
Nasledujúci rozhovor sa uskutočnil počas interview na februárovom ústraní 
v Nórsku.  

Študent: Nemám rád kong-any. Preto sa len občas zúčastňujem rozhovorov. 
Môžeš sa k tomu vyjadriť?  

Zenový majster Wu Bong: Iste. Nemáš rád kong-any, potom musíš 
zomrieť.  

Študent: Hmmm? Nerozumiem.  

ZMWB: Kong-an nie je nič špeciálne. Každá z tvojich každodenných situácií 
je tiež kong-anom. Ak nemáš rád kong-any, nemáš rád život. To znamená, že 
musíš umrieť. Toto chceš?  

Študent: (smiech) Nie. Ešte by som chcel chvíľu žiť.  

ZMWB: Dobre. Potom odlož mám a nemám rád. Keď sa objaví kong-an, 
potom len reaguj. Ak sa neobjaví správna odpoveď, zmeň to len na 
„neviem.“ Ak je tvoj každodenný život taký istý. Ak akákoľvek situácia nie je 
jasná, zmeň ju len na „neviem.“  

Študent: Rozumiem. Ďakujem veľmi pekne.  

  

 - Preložil Rasťo Beňko 
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Reč predania Dharmy 

 
ZENOVÁ MAJSTERKA BON YO 

 
 
(Udrie zenovou palicou o stôl). 
Prichádzať s holými rukami, 
(Udrie zenovou palicou o stôl). 
Odchádzať s holými rukami, 
(Udrie zenovou palicou o stôl).  
To je ľudské. 
 
Čo to znamená? 
 
KAAATZ! 
 
Novorodenec plače: ÉÉÉééé! ÉÉÉééééé!! 
 
V minulom storočí navštívil jeden mladý Američan slávneho rabína v Poľsku. 
Keď vstúpil do rabínovho bytu, bol prekvapený ako jednoducho je zariadený. 
Bola tam len jedna polička s knihami, lavica a stôl. Poobzeral sa a hovorí: 
„Rabbi, kde máte nábytok?“  
Rabín sa spýtal: „A kde je váš?“  
Mladík povedal: „Môj? ... Ale veď ja som tu len na návšteve!“  
„Ja tak isto,“ odpovedal rabín. 
 
Od chvíle, keď sme sa narodili, len hromadíme. Prvou vecou, ktorú sme 
dostali, bolo telo od našej matky a otca. Deň za dňom, rok za rokom, 
hromadíme stále viac a viac: veci, myšlienky, vlastníctvo, náboženstvo, tituly. 
A väčšina z nás, väčšina ľudských bytostí, sa s týmito vecami stotožňuje: „Som 
žena...“ alebo „Som muž...“, „Som vysoký,“ „Som umelec, ... doktor“, „Som 
bohatý,“ Som chudobný“, „Ja“ a „Ja“, a „toto“ a „tamto“. 
 
Môže byť pravé „Ja“ bohaté alebo chudobné, vysoké alebo nízke, chudé či 
tučné? Môže byť pravé „Ja“ mužom alebo ženou, Ázijcom či Západniarom 
alebo mať akúkoľvek takúto totožnosť? 
 
Tento svet a tento vesmír nám už dali všetko. Všetko je už naše. Budha 
povedal: „Všetko má buddhovskú podstatu.“ A tak je buddhovská podstata už 
naša. 
 
Tento svet je v dnešnej dobe dosť smutný a ja si veľmi cením predanie slzy od 
zenového majstra Dae Kwanga. Je to smutné a pravdivé. 
 
Kto vytvára taký svet, aký je teraz a kto ho môže zmeniť? (Ukazuje na 
publikum.) Ty... a ty a ty a ty... Je to všetko v našich rukách. 
 
A toto je dôvod, prečo vám rozpoviem jeden príbeh - príbeh, ktorý bol 
v posledných rokoch mojím sprievodcom. Je to príbeh o kazateľovi, ktorý 
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cestoval od mesta k mestu. V každom meste sa niekoľko dní zdržal a vyučoval. 
V jednej dedine sa zastavil na hlavnej ulici a začal kázať, a veľa, veľa ľudí si ho 
prišlo vypočuť. Predniesol veľmi precítené učenie. S veľkým očakávaním 
prišiel ďalší deň na to isté miesto a tak isto predniesol reč ako najlepšie vedel.  
 
Druhý deň ho počúvalo už menej ľudí a na tretí deň ešte menej. Ďalší deň 
tento trend pokračoval a prišla ešte menšia skupinka. Koncom týždňa tam už 
stál úplne sám, nikto nepočúval jeho učenie, ale on pokračoval v prednáške. 
Jeden okoloidúci videl ako tam ten muž stojí, vyučuje a hovorí sám k sebe, 
a preto sa spýtal: „Prečo tu stojíte a hovoríte? Nikto vás nepočúva. Prečo to 
robíte?“ 
 
Učiteľ odpovedal: „Keď som začal prvýkrát, dúfal som, že zmením svet. Teraz 
pokračujem vo svojej reči, aby som nenechal svet zmeniť mňa.“ 
 
(Udrie zenovou palicou o stôl). 
Žiadne prichádzanie. 
(Udrie zenovou palicou o stôl). 
Žiadne odchádzanie. 
(Udrie zenovou palicou o stôl). 
To je buddhovská podstata. 
 
Čo to znamená? 
 
KAAATZ! 
 
Slnko vychádza na Východe a zapadá na Západe. 
 
Veľmi pekne vám ďakujem. 
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To, čo tu je, naozaj stačí 

ZENOVÁ MAJSTERKA BON SHIM 
 
 
Časť reči prednesenej 20. Augusta 2008 počas letného Kyol Če v zenovom 
centre vo Varšave.  

Raz žil jeden chorý človek, ktorý navštívil mnoho doktorov, ale žiaden mu 
nedokázal pomôcť. Každý len bezmocne rozhodil rukami. Nakoniec sa mu 
podarilo nájsť človeka, ktorého môžeme nazvať starým múdrym mužom. Bol 
to bylinkár. Povedal: „Môžem ti pomôcť. Nie ďaleko odtiaľ rastie v horách 
liečivá rastlina. Ak ju budeš hľadať podľa mojich inštrukcií - trpezlivo a 
pozorne - určite ju nájdeš a uzdravíš sa.“  

Chorý človek, celý šťastný, sa vydal bylinku hľadať. Spočiatku hľadal veľmi 
trpezlivo a pozorne. Ako čas plynul, jeho pozornosť slabla - videl veľa 
zaujímavých kríkov, skál a kameňov a postupne pomaly zabúdal na radu 
bylinkára. Nakoniec si nevedel ani spomenúť, prečo sa vydal do lesa.  

Je to podobné aj s ľuďmi, ktorý praktikujú a meditujú. Veľká otázka po čase 
zoslabne. Myseľ začiatočníka sa premení na myseľ odborníka a naša praktika 
uviazne na mŕtvom bode.  

Keď som končila kurz autoškoly, poďakovala som sa svojmu inštruktorovi a 
povedala mu, že dúfam, že mu nespôsobím hanbu nejakou nehodou. 
Odpovedal: „Nič sa neboj! Štatisticky sú nehody zapríčinené začiatočníkmi len 
zriedkavé. Väčšinu nehôd spôsobujú dlhoroční vodiči, ktorí stratili pozornosť a 
ostražitosť a myslia si, že už všetko poznajú. Ale aj tak by si mala byť opatrná.“  

V jednom kong-ane prichádza jeden majster k inému a pýta sa: „Kong-an Mu 
má v sebe desať chorôb. Ako môžeš ostať zdravý?“ Druhý majster odpovedá: 
„Kráčam po ostrí meča.“ To je skutočná bdelosť! Ak kráčate po ostrí meča, 
musíte byť veľmi opatrní. Ak si nedáte pozor, môžete sa poraniť. Takže čím 
viac cvičíte, tým viac musíte byť opatrní.  

Existuje jedno učenie, ktoré sme v tejto škole veľmi nezdôrazňovali. Snáď sa 
mi podarí ho dobre rozviesť. Dae Soen Sa Nim často hovorieval: „Nechajte to 
všetko byť.“ Je to podobné učeniu majstra Dogena: „Nechajte byť svoje telo a 
myseľ,“ čo ale neznamená tieto veci opustiť. Neznamená to odmietať svoju 
myseľ a telo. Znamená to: „Prežívajte svoju myseľ a telo.“ Zažite tento 
prítomný okamih, všetko čo sa deje vášmu telu a mysli...“  

Dogen ďalej hovorí: „Ubytujte svoj život/usaďte sa v dome Budhu.“ Budhov 
domov nie je nirvána, ktorú možno zažijete po tvrdom cvičení. Budhov domov 
je práve tento moment. Ak niekto povie: „Práve tento okamih, práve toto“ - 
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môžete sa na to pozrieť z dvoch pohľadov. Prvá alternatíva je: „Len toto? O 
tom je celá praktika?“ Alebo k tomu môžete pristupovať úplne inak.  

Je o tom jeden kong-an. Muž uteká pred tigrom. Uteká a má tigra v pätách, 
zrazu sa pred ním objaví priepasť. V poslednú chvíľu sa zachytí za konár a visí 
nad priepasťou. Pozrie sa hore a vidí sklamaného tigra, ktorý ďalej čaká na 
príležitosť chytiť ho. Pozrie sa dole a vidí druhého tigra s dokorán otvorenou 
papuľou.  

Je to okamžik, kedy čelíme životu a smrti. V tú chvíľu nie je možnosť úniku. Je 
tam len „neviem“. Zrazu ten muž zbadá krásnu červenú jahodu. Natiahne sa 
po nej so svojou mysľou „neviem“ a - nirvána!  

Na tento kong-an môžete reagovať: „Len toto?“ alebo ho môžete prežiť úplne. 
A to je možné lev vtedy, ak prežijete ten okamih taký aký je, a nie to, čo si o 
ňom myslíte. Taký prístup je v živote veľmi užitočný. Ak skutočne prežijete 
život týmto spôsobom, nebudete mrhať všetkou svojou energiou na vytváranie 
čohokoľvek, vytváranie seba atď., potom dokážete vnímať situácie presne také 
aké sú a budete vedieť na nich reagovať.  

Teraz sa musíte vzdať schém ako: „Po niekoľkých týždňoch Kyol Če, by som už 
nemal toľko rozmýšľať“ (smiech) alebo „Po rokoch praxe by mal byť môj život 
lepší.“ Takéto stereotypy bez váhania zahoďte. Ak sa nebudete podľa nich 
riadiť, budete schopní zažiť všetko úplne. Nestratíte žiadnu energiu na boj - na 
boj, pretože vy neprijímate túto skúsenosť, nechcete ju. Chcete inú skúsenosť, 
pretože “malo by to byť iné”.  

Dogen povedal, že až do okamihu smrti nebudeme vedieť, aké to je úplne 
podľahnúť. Len vtedy pochopíme, čo to znamená, že nie je možnosť úniku. Nie 
je potreba bojovať. Je to veľmi dôležitá skúsenosť - niet inej cesty. Skúsenosť 
Kyol Če - niet cesty von. V živote je to presne také isté. A potom sa objaví 
jahoda. (smiech) Vždy existuje jahoda! Ak sa otvoríte takýmto skúsenostiam, 
budete schopní cítiť nirvánu... V určitý moment zažijete toto: to, čo máte, už 
úplne stačí.  

  

 - Preložil Rasťo Beňko 

 
 
 
Copyright © 2009 Zenová škola Kwan Um 
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Hora je zelená a rieka plynie 

ZENOVÝ MAJSTER JI KWANG 
(MUKYONG DDPSN) 

 
 
Raz si jeden starší muž sadol oproti mne, dosť zvláštne zapáchal. Niektorí 
cestujúci vedľa mňa si presadli, ale ja som ostal sedieť. Z fľaše pil 
vysokopercentný alkohol a občas ma ponúkal. Priateľsky som odmietol. Bolo 
jasné, že ten muž je osamotený a hľadá kontakt. Z jeho rozprávania som sa 
dozvedel, že nemá žiadny domov. Ale predtým mal prácu a ženu, ktorú miloval. 
Jeho deti žijú niekde v meste, ale už ich dlho nevidel. Pretože veci sa zvrtli a 
zrazu bolo všetko ináč... Počúval som ho, občas položil otázku a vyjadril súhlas. 
S rukami a prstami mi nešikovne predvádzal kúzelnícke triky. Dodal, že to 
bývalo jeho hoby. „Je dôležité, aby mal človek hoby!“ kričal na každého, kto 
nastúpil do električky. Chcel sa dostať do mestskej časti Schönefeld, ale vraj to 
bolo aj tak jedno. Cestoval so mnou až ku zastávke, kde som vystúpil. Ale 
predtým sme sa priateľsky rozlúčili. Zistil som, že ho kvôli jeho ľahostajnosti 
obdivujem. Je človekom ako my, so svojou minulosťou, túžbami a plánmi, so 
smiechom a plačom.  

Čo to znamená byť človekom? Všetci hovoríme „Ja“. Ale rozumieme tomuto Ja? 
V prírode má všetko a všetci svoju úlohu. Tiger, had, kvet… každý rozumie 
svojej úlohe. Len človek zdá sa, že nevie, prečo prišiel na svet - a tak stále 
hľadáme. Hľadáme seba, svoje určenie alebo naplnenie, všeobecné pravidlá a 
normy, dôvody, možnosti a počiatky, a neustále zmysel života a smrti, 
vysvetlenia, cit a lásku. Každý to hľadá po svojom. Niektorí z nás chcú zmeniť 
svet, iní sa usilujú o potešenie a konzum. Niektorí ľudia sa uspokoja s peknými 
slovami alebo vedeckými teóriami. Niektorí sa zamilujú do hľadania a 
ostávajú hľadajúcimi. Iní zase zabudnú na to, čo ich viedlo k hľadaniu a čo 
chceli nájsť. A niektorí nechcú vôbec nič. Keby tu neboli objekty, ku ktorým sa 
dá tak ľahko priľnúť ako je napr. spánok, jedlo, peniaze, sláva a sex, ktoré nás 
zamotávajú do života. Týkajú sa nás všetkých. Čím začína pýtanie sa a 
hľadanie... Jeden múdry človek raz povedal: „Hora je hora a rieka je rieka.“ Je 
to nesporné. Jasné odzrkadlenie pravdy. Ale ako sa to deje? Ako to funguje a 
čo znamená prežiť túto pravdu každodenným konaním?  

Stačí povedať: „Melón je melón“? Keď chceme vedieť čo melón je, musíme 
zobrať nožík, odkrojiť si kúsok a zjesť ho: „Aaah skvelé - toto je teda melón.“  

Ochutnať, počúvať, jednoducho vykonať čo je potrebné! Musíme dosiahnuť 
seba, svoje skutočné Ja v tomto konkrétnom momente. To sa môže podariť iba 
vtedy, ak nič neostane uprostred, ak nevytvárame “dobré” a “zlé”, žiadne mám 
rád a nemám rád. Potom je hora horou a rieka riekou. V okamihu, keď sa 
vrátime k svojmu skutočnému ja, rozpoznáme: „Všetko je neustále dokonalé. 
Čo by tu mohlo chýbať? Keď je tento moment jasný a ten ďalší tiež a potom 
ten ďalší znova...potom bude náš život jasný: situácia, naše vzťahy k situácii a 
naše konanie. Život a konanie sa dostanú do súzvuku s realitou. Vnútro a 
vonkajšok sa stanú jedným. Potom hora nie je len horou a rieka nie je len 
riekou, ale jasným odzrkadlením pravdy v nás s stave prežitím pravdy v nás: 
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hora je zelená a rieka tečie. A potom, keď stretneme človeka, ktorý je v núdzi, 
snažíme sa mu pomôcť. V zene to voláme Veľký súcit alebo Veľká cesta 
Bódhisattvu.  

„S obnaženou hruďou, bosý prichádza medzi ľudí. Špinavo oblečený, 
zamazaný popolom, smejúc sa od ucha k uchu. Bez pomoci mystických síl 
privádza vyschnuté stromy ku kvitnutiu.“ Mať medzi ľuďmi otvorenú náruč a 
robiť to čo je potrebné znamená pomáhať tam kde to je potrebné. Bódhisattva 
zoskočil z veľkého Nie do veľkého Áno, takto prekonal všetky prekážky. V bytí 
Bódhisattvu sa všetko spojilo a všetko stalo živým.  

Skutočnosť veľkého súcitu nenachádzame len v Buddhovom životopise, 
Ježišovom, Gándhiho alebo Matky Terezy či mnohých iných, ktorých mená tu 
nie je možné uviesť, ale potenciálne v každom jednom z nás. Môžeme vytvoriť 
situácie, ktoré nám umožnia postaviť sa tvárou v tvár Vám bezo strachu, 
otvorene a empaticky: prijmeme svet s otvorenou náručou.  

Aby sme oslobodili svoj potenciál, venujeme naše zenové cvičenia hľadaniu, 
utrpeniu a nádeji pre všetky živé bytosti, a stále možnej a všade imanentnej 
skúsenosti pravdy, že všetko, tak ako je, stačí. Cítiacich bytostí je nespočetné 
množstvo a sľubujeme, že ich všetky zachránime. Sebaklamy sú ustavičné, 
sľubujeme, že ich všetky prekonáme. Učenia sú nekonečné, sľubujeme, že ich 
všetky spoznáme. Buddhova cesta je nepochopiteľná, sľubujeme, že ju 
dosiahneme. Je to nový výklad zážitku pravdy, ktorá presvitá spoza hľadania, 
zanechaním všetkého a navrátením sa naspäť do života, kde nepretržite a od 
počiatku bola a je každodennou realitou: hora je zelená a rieka tečie. 

Jedného dňa bol v kláštore veľký nepokoj. Mnísi východného krídla sa hádali s 
mníchmi západného krídla o mačku: „To je naša mačka!“ „Nie, je naša, veď ju 
predsa každý deň kŕmime!“ A takto to pokračovalo stále dookola, až kým sa do 
toho nevmiešal majster Nan-chüan. Vzal mačku a držal ju vysoko nad hlavou. 
Vo svojej druhej ruke mal nôž. Zvolal: „Vy mnísi! Povedzte mi slovo a 
zachráňte túto mačku!“ Mnísi nemohli nič odpovedať a tak ju zabil. (14. 
prípad Wu-Men-Kuana)  

Ako by ste vy mohli zachrániť mačku?  

Zenová skúsenosť sa musí spájať s múdrosťou, aby sa na poli konania prejavila. 
Potom môžeme zachrániť mačku, ktorú majster Nan-chüan do dnešného dňa 
drží v ruke a vraví: „Dajte mi jediné slovo!“  

  

 - Preložili Rasťo Beňko a Adka Hromádková 

 
 
Copyright © 2009 Zenová škola Kwan Um 
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Vlna spoločnej akcie 
 

ANDRZEJ PIOTROWSKI DDPSN 
 

 
Vybrané z reči dharmy počas Letného Kyol Če vo Varšavskom Zenovom 
Centre 23. Júla 2008. 
 
Študent: Aký je rozdiel medzi našou spoločnou praktikou a našou 
individuálnou praktikou doma? 
 
PSN: Tento čas spoločnej praktiky je niečo výnimočné, niečo mimoriadne. Dá 
sa povedať, že je to ako keď sa zemiaky trú o seba vo vode. Každý, kto 
praktikuje v tejto škole, pozná toto učenie o zemiakoch. My všetci sme ako 
zemiaky v hrnci. Keď praktikujeme, je to ako tyč miešajúca zemiaky a potom 
zemiaky začnú pracovať jeden na druhom, a čistenie prebieha rýchlejšie. 
Takže keď sme tu, učíme sa jeden od druhého. Individuálna praktika nestačí. 
Sme príliš mladí (neskúsení - pozn. prekl.) pre individuálnu praktiku - 
samozrejme, trochu žartujem, pretože individuálna praktika je tiež dôležitá. 
No keď praktikujeme iba individuálne, ťažko môžeme vidieť svoje limity, 
hranice, a svoju karmu, karmu svojej mysle. Sangha je ako zrkadlo, v ktorom 
môžete ľahko vidieť svoje obmedzenia, hranice svojho konania a názorov.  
 
Aby sme mohli prebudiť svoju pôvodnú myseľ, musíme zájsť za svoje „mám 
rád“ a „nemám rád“, pretože naša myseľ stále hľadá a snorí po tom, čo má 
a nemá rada. Avšak veci, ktoré máme radi, nemusia byť nevyhnutne pre nás 
dobré, a zas veci, ktoré radi nemáme, nemusia byť pre nás zlé. Keď ste tu, 
nemáte na výber - vtedy sa objaví vaša myseľ „mám rád“ a „nemám rád“. 
Dobre to vidno - mnoho ľudí má s tým problém. (Smiech). Som si istý, že ste 
tu našli veľa vecí, ktoré nemáte radi. Vstávate radi o pol piatej?  
 
Študent: Rád vstávam skoro ráno, pretože sa tu neviem pokojne vyspať!  
(Veľký smiech). 
 
PSN: Nemáš rád tunajšie podmienky na spanie - takže už máš jedno „nemám 
rád“. „Rád vstávam skoro ráno, pretože nemám rád tieto podmienky na 
spanie.“ Toto je „mám rád“ a „nemám rád“. Takže ich tu máš obe, ale máš aj 
tretiu vec - nemáš na výber. Či sa ti to páči alebo nie, nemáš na výber. 
 
Spoločná akcia je ako vlna, ktorá ťa unáša a ty jej nemôžeš odolať. Tvoje malé 
ja, tvoje ego, je príliš slabé na to, aby odolalo takej vlne. Vlna spoločnej akcie je 
vlnou tvojej pravej mysle, tvojho pravého ja. Volá sa - Len To Rob! (Udrie 
o podlahu). Nemáš na výber, a preto je táto vlna spoločnej praktiky taká 
významná. Keď sa z času na čas ponoríš do tejto vlny, tvoja individuálna 
praktika zosilnie a vo svojom dennom živote uvidíš jasnejšie myseľ „Len To 
Rob“. Je to intuitívna myseľ pradžňa, naša prvotná múdrosť. Namiesto 
strácania sa v tom, čo máš rád a nemáš rád, proste vidíš situáciu, necháš ju 
odrážať sa vo svojej mysli, vidíš svoj vzťah k danej situácii a potom môžeš 
reagovať správne. 
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To pochádza z oblasti pred myslením, spred oblasti kontrolovanej našimi 
„mám rád“ a nemám rád“. Dae Soen Sa Nim to nazýval: „sledovanie veľkej 
situácie“. Povedal, že v živote máme dva druhy situácií: veľkú situáciu a malú 
situáciu. Malá situácia je váš život kontrolovaný tým, čo máš rád a nemáš rád. 
Nasledovanie veľkej situácie je nasledovanie Cesty Bódhisattvu, nasledovanie 
našej pravej mysle, cesty slobody a osvietenia.  
 
Takže tu je sangha vaším veľkým učiteľom. Nie je to nevyhnutne učiteľ na 
kong-anových rozhovoroch, aj keď aj toto by mohlo trochu pomôcť, vidíte ho 
však iba raz za niekoľko dní. Vaším skutočným učiteľom je sangha a spoločná 
akcia - to je vlna, ktorej nedokážete odolať, pretože koniec koncov naše pravé 
ja sú všetky ostatné bytosti a naše malé ja nemôže vydržať tento tlak. 
Každučký z nás je sám sebou, ale súčasne sme my všetci jedno. Zenový Majster 
Huang Po nás porovnával ku ortuti. Ak rozbijete jednu kvapku ortuti (udrie na 
dlážku), vznikne mnoho kvapiek a každá z nich je samostatná a individuálna. 
Zdá sa, akoby každá z nich mala svoje vlastné bytie, a predsa sú to prvky 
jednej veľkej kvapky ortuti. Ak tomu neveríš, skús ich dať znovu dokopy - 
spoja sa a vytvoria jednu kvapku. 
 
Takto sme my všetci jedno, pričom každý individuálne je úplný a to je 
tajomstvo našej praktiky.  
 
Študent: No keď odídeme domov a staneme sa malou osamelou kvapkou 
ortuti bez vlny, čo potom? 
 
PSN: Nuž, musíš sa vrátiť. Áno, musíš sa vrátiť viackrát. 
 
Študent: To značí, že som sa stal od toho závislým. 
 
PSN: Áno, existuje závislosť, ktorá je patologická a potom existuje závislosť, 
ktorá je skutočným vzťahom. My všetci sme prepojení a máme vzťah jeden 
k druhému. V budhizme bola kedysi táto metafora vylíčená ako Indrova sieť. 
Boh Indra chcel dať Budhovi krásny dar. A tak utkal sieť, ktorá bola 
nekonečná v čase a priestore, a obsahovala v sebe všetky možné svety, a do 
každého priesečníka tejto siete dal malý drahokam. Účinok bol ohromujúci. 
Všetky drahokamy sa odrážali v každom jednom z nich (vo všetkých) a každý 
z týchto drahokamov sa odrážal v ostatných (všetkých). Toto je skutočná 
závislosť a skutočné vzájomné vzťahy, a my sme tými drahokamami. 
 
Z pohľadu Ja-moje-mne, sloboda znamená „Môžem si robiť čo chcem“. To je 
sloboda ja. No skutočná sloboda, ako ju chápe Budha dharma, je oslobodenie 
od ja - od ja, ktoré chce slobodu pre seba, pretože ja je väzením... Raz sa ktosi 
opýtal Dae Soen Sa Nima, ako sa dá získať múdrosť. Dae Soen Sa Nim 
odpovedal: „Iba spoločnou akciou.“ 
 
„ - ale Soen Sa Nim, veď v horách je mnoho pustovníkov, ktorí praktikujú veľa 
rokov a majú veľmi jasnú myseľ.“ 
 
„Áno, jasnú myseľ, ale nie múdrosť.“ (Smiech) 
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Všetko sa stane /sa stáva/ Buddhom 

MUČAK DDPSN 
 
 
Z reči dharmy počas letného Kyol Če v zenovom centre vo Varšave, 3. 
September 2008.  

Ako ste počuli, moje meno je Mučak. Keď som prijal päť sľubov, dostal som 
toto meno, ktoré znamená mu, “žiadne”, čak “pripútanie”. Bol som na svoje 
meno veľmi hrdý. V tom čase som veľmi veľa kontroloval, kontroloval som 
seba a kontroloval som druhých. Jeden učiteľ ma nazval „kontrolujúca žena“. 
Stále som sa kontroloval.  

Nie som veľmi pripútaný k peniazom, a ani nie som veľmi pripútaný k spánku, 
sexu ani sláve. Skontroloval som sa a pomyslel si: „Nemám až tak veľa 
pripútania.“ Myslel som si, že sa dokážem vzdať čohokoľvek takto jednoducho 
(lúskol prstami). Toto meno sa mi naozaj hodí, pomyslel som si.  

A potom som raz odišiel do Kórei, kde som stretol veľmi silnú buddhistku. 
Opýtala sa ma: „Aké je tvoje budhistické meno?“ Odpovedal som: 
„Mučak,“ ihneď vedela, čo to znamená. „Tvoj majster musel mať určite dôvod, 
že ti dal toto meno,“ povedala. Nikdy som predtým o tom takto neuvažoval. 
Dotklo sa to môjho ega.  

Po chvíli som pochopil svoju chybu. Bolo v tom tak veľa „ja“. „Ja dokážem toto, 
ja viem toto, všetko bolo len ja, ja a ja. Jedno veľké ja. Dokonca aj keď sa 
vzdáme svojho života alebo aj celého sveta, ale držíme sa svojho ja - nič sa 
nestane. 

Budha raz povedal, že ak sa pozorne pozrieme na príčinu a korene utrpenia, 
zistíme že to všetko pochádza z toho „ja“. Vytvárame niečo, čo by sme mohli 
ochraňovať, starať sa o to alebo velebiť. Z tohto pochádza päť druhov jedu: 
pýcha, žiarlivosť, túžba, nenávisť a nevedomosť.  

Ale čo je to „ja“? Kto som? Aby sme to zistili, prišli sme sem. Raz počas 
letného ústrania v Providence som sa stratil v obrovskom množstve 
spomienok. Tiež to poznáte, máte množstvo spomienok: poznal som veľa ľudí, 
ktorých som miloval a nenávidel, s ktorým som bojoval. Miesta, na ktorých 
som bol, nádherné zážitky aj zlé zážitky, a podobné veci.  

Nakoniec sa mi nejako podarilo vrátiť pozornosť späť do tohto momentu, kde 
som sedel. Pozrel som sa na podlahu a zrazu sa objavila otázka: „Tá osoba, tá 
osoba v mojich spomienkach, som to stále ja? Som to stále ja, kto miloval tú 
osobu a nemal rád túto, kto to vytvoril?“ A musel som odpovedať: „Nie“. Už 
som viac nebol tým človekom. Nemohol som povedať: „Toto som ja.“  
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Takýmto spôsobom som pochopil, že táto osoba, ktorá sa pýtala tú otázku, či 
už som to bol ja alebo nie, čoskoro už ja byť nebudem. Zachytila ma panika. 
Potom “ Čo som? Kde je to ja?“ Zúfalo som sa snažil nájsť odpoveď... Nenašiel 
som žiadnu.  

V ten deň sa konali rozhovory. Učiteľ zazvonil na zvonec a ja som vošiel do 
miestnosti, kde sa rozhovory konali. Hneď ako som sa poklonil a posadil sa, 
Dae Kwang Soen Sa Nim (v tom čase Do An Dži Do Poep Sa Nim) sa ma spýtal: 
„KTO SI?!“  

Náhle som začal plakať, pochytil ma silný plač. Nebol spôsob, ako sa to dalo 
zistiť. Po chvíli Dae Kwang Sunim povedal: „pšššš“ a dodal: „počúvaj!“ Práve 
vtedy bolo zvonku počuť vtáčí spev. Bol som taký šťastný! Bol som taký 
smutný a vtedy Dae Kwang povedal: „Počúvaj!“, a potom povedal, „To je 
všetko.“  

Zvyšok ústrania som strávil počúvaním. Každý zvuk, každý zvuk, ktorý som 
počul bol úžasný. Vietor, vtáci, neustále búchajúce dvere. Bol tam len ten zvuk, 
len tento úžasný zvuk. Nie je to len počúvanie. Keď sme naozaj bezradné, keď 
nevieme, ak máme to „Neviem“ úplne, vtedy čokoľvek, čo počujeme, čo vidíme, 
čoho sa dotkneme, všetko sa stáva Budhom. Všetko je také, aké je. Nedá sa k 
tomu nič pridať, ani nič odobrať. Všetko je OK.  

Preto sedíme. Mnoho z vás sedelo celé ústranie, niektorí sedeli len niekoľko 
týždňov. Sedíme, pozeráme sa a vnímame myšlienky ako prichádzajú, 
odchádzajú, prichádzajú a odchádzajú. Je to vlastne všetko, čo robíme. Naša 
práca počas sedenia je sedieť a sledovať myšlienky, ako prichádzajú a 
odchádzajú. A nedotýkať sa toho, potom aj myšlienka sama je Budhom.  

Neexistuje dobré myslenie ani zlé myslenie. Sú len myšlienky. Nevítame ich, 
ale ani ich neodmietame. A takto sedíme, vystretí, ale uvoľnení. Prirodzene - 
bez manipulácie, len uvoľnení - iba sledujeme. Ale myslenie, zvuky, ktoré 
vnímame, tak isto nie sú tak dôležité. Tieto veci sa v našej mysli len odrážajú, 
prichádzajú a odchádzajú.  

Ale je tu ešte jedna vec: sme len pozorní, vedomí si, čo prichádza, čo vzniká. A 
nechávame to tak. Toto uvedomenie si/precitnutie/ z momentu na moment je 
veľmi dôležité. Takýmto spôsobom môžeme byť pánmi nášho domu. 
Nebudeme ovplyvnení druhými, alebo našou mysľou...  

Takže sa nemusíme stále pýtať: „Ako ti môžem pomôcť?, sú to len hlúposti. Je 
to len reč. Ak sme z momentu na moment pozorní a vedomí si toho, čo 
prichádza, to už je veľká pomoc. Takže dúfam, že budeme udržiavať jasnú 
myseľ každý moment, zachránime najprv seba od utrpenia a v tú istú chvíľu aj 
druhých. Ďakujem.  

 - Preložil Rasťo Beňko 

 
Copyright © 2009 Zenová škola Kwan Um 
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Výcvik učiteľov Dharmy 
 

ZENOVÝ MAJSTER DAE BONG 
 
 

 
 
Tu na tejto páske sú niektoré dôležité poznámky Dae Soen Sa Nima a učenie 
našej Zenovej Školy Kwan Um. Po prvé, kto je učiteľ dharmy? Dharma 
znamená pravdu, dosiahnutie pravdy. Pravda je pred rečou a slovami. Preto 
pri našej praktike musíme najprv dosiahnuť tento bod, ktorý je pred rečou 
a slovami. Potom môžeme dosiahnuť pravdu a správny život ľudskej bytosti. 
To je jeden z významov dharmy. Učiteľ je niekto, kto pomáha druhým. Ľudské 
bytosti sú neobyčajné tým, že majú učiteľov. Niektoré zvieratá sa tiež trochu 
navzájom učia, no väčšina zvierat, väčšina vecí vo svete, má svoj program 
zabudovaný už v sebe. No my, ľudské bytosti, sa učíme jedna od druhej, 
a preto sú pre nás učitelia veľmi dôležití. Učiteľ dharmy je niekto, kto učí 
pravdu. Čokoľvek robíme vo svojom živote, stáva sa určitým druhom učenia, 
učením druhých. Keď sa snažíme žiť podľa pravdy, potom učíme druhých 
pravdu. 
 
Pre učiteľa dharmy je úprimná praktika veľmi dôležitá. Úprimná myseľ je už 
sama o sebe veľkým učením. A ďalej, je veľmi dôležité dokázať uvidieť svoju 
karmu a snažiť sa ju napraviť. Šiesty Patriarcha povedal: „Je ľahké vidieť zrnko 
prachu v oku druhého, ale brvno vo svojom vlastnom oku nevidíme.“ To 
znamená, že je veľmi ľahké vidieť karmu druhých ľudí, ale je ťažké vidieť našu 
vlastnú karmu. No najdôležitejšie je vidieť svoju karmu, kontrolovať svoju 
karmu, nechať svoju karmu zmiznúť, dosiahnuť svoju karmu, a potom karmu 
správne používať. 

 
Hovorí sa, že v buddhizme poznáme štyri cesty ako pomáhať druhým, štyri 
druhy akcií bódhisattvu. Hovoril o nich Buddha. Prvým druhom pomoci je 
dávať ľuďom veci, ktoré potrebujú alebo chcú. Niekto potrebuje jedlo, niekto 
šaty, iný zase lieky, ďalší potrebuje naozaj veľmi súrne niečo iné. Ak tieto veci 
ľuďom dáme, ich myseľ sa uvoľní.  
 
Druhým druhom pomoci je dávanie povzbudzujúcej reči. Je to reč, ktorá 
pomôže ľuďom veriť samým sebe. Napríklad, také trojročné dieťa niečo 
nakreslí. Vyzerá to ako čmáranica, no keď sa spýtame dieťaťa, čo to je, odpovie, 
že je to slon. Keď mu odpoviete: „Och, teda toto určite nie je slon, je to hrozné, 
vyzerá to ako čmáranica“, vtedy môže mať z toho dieťa veľmi zlý pocit a už sa 
nebude viac o nič snažiť. No ak poviete: „Ach, to je krásne! Aký veľký slon! 
Nakresli ešte jedného, prosím ťa!“, vtedy ľudia dostanú povzbudenú myseľ, 
začnú si veriť a chcú sa ďalej snažiť. Takáto dobrá, povzbudzujúca reč ľuďom 
naozaj pomáha. 

 
Tretím druhom akcie bódhisattvu je učenie pravdy, rozprávanie o podstate 
tohto sveta. Keď robíš dobré veci, získaš dobré výsledky. Keď robíš zlé veci, 
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získaš zlé výsledky, získaš utrpenie. Čo z toho si želáš? Takýto druh 
rozprávania, učenia dharmy, učenia pravdy druhých, tiež ľuďom veľmi 
pomáha. Niekedy však ľuďom ani tieto tri spôsoby nedokážu pomôcť. Naďalej 
trpia a držia sa svojich túžob, hnevu a nevedomosti. 
 
A tak je tu štvrtý druh akcie bódhisattvu, ktorú nazývame spoločná akcia. 
Buddha ju niekedy nazýval aj akciou splynutia/stotožňovania. Znamená to len 
mať spoločnú akciu s inými. Ak radi tancujú, tak len tancuj spolu s nimi. Keď 
radi jedia, jedz s nimi. Ak radi kradnú, kradni spolu s nimi. Možno máš 
priateľa, ktorý je zlodejom, a ty by si mu naozaj chcel veľmi pomôcť. No on ťa 
nepočúva. Nech sa akokoľvek snažíš, nepočúva ťa. Možno sa napokon 
rozhodneš, „Dobre, urobíme niečo spolu.“ A začneš kradnúť spolu s ním. 
Potom sa mu budeš páčiť, bude ti veriť. Jedného dňa vás chytia a dajú do 
väzenia. Zrazu bude váš priateľ naozaj trpieť. Vy však trpieť nebudete, pretože 
vy ste len chceli pomôcť svojmu priateľovi. Dobrá situácia, zlá situácia, na tom 
vám nezáleží. Keď váš priateľ uvidí, že vy netrpíte, až potom vás začne 
konečne počúvať. 

 
Spoločná akcia je však druh učenia veľmi vysokej triedy. Keď nemáte 
dostatočne silné centrum, nie je takáto spoločná akcia možná. Ak sa o ňu 
pokúsite, budete trpieť aj vy, a ani svojmu priateľovi nebudete vedieť pomôcť. 
Preto je potrebná veľmi silná praktika, potom je možné použiť ktorúkoľvek 
z týchto štyroch druhov akcií bódhisattvu na pomoc druhým. 
 
Buddha povedal, že v živote existujú tri druhy dávania. Dávanie je veľkou 
cnosťou, štedrosť je prvá zo šiestich „paramít“ (ciest). Prvým je dávanie vecí, 
ktoré ľudia potrebujú, materiálnych vecí, peňazí, podobných vecí. Je to úžasné 
a prináša to veľmi dobré výsledky. A tiež pomáha druhým. 
 
Ďalším, vyšším druhom dávania je dávať svoj život. To robia vojaci alebo 
požiarnici, či policajti, niekedy aj doktori a vôbec ľudia, ktorí v určitých 
situáciách jednajú bez ohľadu na svoj vlastný život, len aby pomohli druhým. 
To je veľmi vysoká forma dávania. 
 
Tretím druhom, najvyšším, je dávanie dharmy. To znamená, že ak sa učíme 
správne praktikovať a skutočne dosahujeme svoju pravú podstatu, pravdu 
a správnu funkciu, potom môžeme druhým dávať dharmu. Toto je najvyššia 
forma dávania. 
 
Zenový majster Seung Sahn hovoril stále o štyroch problémov našej mysle: 
chceme niečo, pripútavame sa k niečomu, kontrolujeme niečoho, držíme sa 
niečoho. Tieto štyri veci spôsobujú utrpenie nám samým aj druhým. Preto 
stále hovoríme: nič nechci, nebuď pripútaný, nekontroluj, ničoho sa nedrž.  Ak 
niečo chceš, nepripútavaj sa k tomu. Potom nemáš problém.  Ak si už 
k niečomu pripútaný, nekontroluj to - potom nemáš problém.  Ak niečo 
kontroluješ, nedrž sa toho. Potom nemáš problém.  Ak sa toho držíš, potom 
máš veľký problém.  Veľmi dôležité je uvedomiť si svoje chcenie, pripútanosť, 
kontrolovanie, držanie mysle a odstrániť to. 
 
Byť učiteľom dharmy znamená snažiť sa pochopiť našu skutočnú podstatu 
a zachrániť všetky bytosti od utrpenia. To je smerovanie nášho života, to je 
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práca učiteľa dharmy. Nezáleží na situácii, v akej sa učiteľ dharmy ocitne, 
smerovanie zostáva to isté. Či ste laický prívrženec, mních alebo mníška - na 
tom nezáleží. Snažíte sa pochopiť svoje pravé ja a chcete zachrániť všetky 
bytosti od utrpenia. To je skutočný učiteľ dharmy. 
 
Pod číslo dva: čo je meditácia? V tomto svete máme veľa druhov meditácií: 
kresťanskú meditáciu, meditáciu na božské svetlo, jogínsku meditáciu, 
meditáciu na zrelaxovanie nášho tela, meditáciu na lietanie, meditáciu 
zameranú na získanie psychických síl. Aj v buddhizme máme veľa druhov 
meditácií, tibetský štýl, theravádový štýl -ešte aj v zene máme rôzne druhy 
meditácií. 
 
V zene hovoríme: meditácia znamená „keď niečo robíš, jednoducho to rob“. 
Ak riadiš auto, len ho riaď. Je to meditácia o riadení auta. Keď hráš tenis, len 
hraj tenis „pong!“, nemysli pritom na to: „Ako vyzerám?“ Keď ješ, len jedz. 
Keď rozprávaš, len rozprávaj. Keď umývaš riad, len umývaj riad. Keď niečo 
robíš, len to rob na sto percent, a potom tvoja myseľ a tvoje telo a situácia sa 
stanú jedným. To sa volá meditácia. Je to nehybná myseľ. Myseľ a situácia sa 
úplne zjednotia. Toto sa nazýva meditácia. 
 
V zenovom štýle je veľmi dôležité, aby naša meditácia nebola špeciálna a 
nebola oddelená od každodenného života. Keď niečo robíš, len to rob. Pre ľudí 
je to ale veľmi ťažké, a preto máme niektoré veľmi jednoduché formy 
formálnej meditácie: sedenie, poklony a spevy. Potom tieto jednoduché formy 
používame, aby sme odstránili našu karmu, až nakoniec dosiahneme situáciu, 
že keď niečo robíme, len to robíme. Potom naša meditácia, náš každodenný 
život nie sú oddelené. Celý náš život sa stane duchovnou praktikou. V tomto 
svete mnoho ľudí pozná slovo meditácia, no myslia si, že to musí byť niečo 
špeciálne a nechápu pravú a správnu meditáciu. Preto je naše zenové učenie 
také úžasné, také veľmi jasné. 
 
Tretím bodom je formálna meditácia: poklony, sedenie, spevy, chôdza. 
Praktika s poklonami spôsobuje, že naše telo a naša myseľ sa veľmi rýchle 
stáva jedným. Taktiež je to veľmi dobrý spôsob na odstránenie 
lenivej, roztúženej ako aj nahnevanej mysle. Keď spíte, vaše telo leží v posteli, 
no vaša myseľ lieta po rôznych miestach. Raz do Las Vegas alebo ku oceánu 
alebo do New Yorku, alebo vás naháňa dáke strašidlo. Vaše telo je stále 
v posteli, no vaše vedomie kdesi odišlo. Mnohokrát sa preto stáva, že keď sa 
zobudíte, vaše telo a vaše vedomie sa nevedia rýchlo spojiť. Vtedy chodíme po 
dome, pijeme kávu a narážame do predmetov. Pomaly, pomaly sa vaše 
vedomie a vaše telo spájajú. A preto prvou vecou, čo ráno robíme je sto osem 
poklôn. Pomocou týchto poklôn sa naše telo a naše vedomie veľmi rýchlo 
zjednotia. Naša myseľ sa tým vyčistí a my môžeme fungovať jasne. 
 
Stále robíme sto osem poklôn. Číslo 108 je prevzaté z hinduizmu a buddhizmu. 
Znamená, že v mysli je sto osem nečistôt, niekedy tiež, že myseľ má sto osem 
častí. Každá poklona odoberie jedno znečistenie, vyčistí jednu časť mysle. 
Praktizovanie poklôn je potom ako ceremónia pokánia vykoná každé ráno. Cez 
deň, počas spánku, naše vedomie lieta kade-tade. Tiež vo svojom vedomí niečo 
robíme, robíme v ňom veľa vecí. Potom urobíme pokánie! Preto robíme sto 
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osem poklôn, je to vyjadrenie ľútosti nad naším bláznivým myslením, 
odstránenie nášho bláznivého myslenia. 
 
Stáva sa tiež, že niektorí ľudia nedokážu praktikovať sedenie. Možno je ich 
myseľ trochu bláznivá alebo myslia príliš veľa - a tak keď si sadnú, nedokážu 
kontrolovať svoje vedomie. Vtedy sú poklony veľmi vhodné. Je veľmi dôležité 
nejako používať naše telo. Aj smerovanie, pre ktoré robíme poklony, je veľmi 
dôležité. Chcem zanechať, opustiť svoje malé ja, pochopiť svoju skutočnú 
podstatu a pomôcť všetkým bytostiam. Takže každý druh cvičenia môže 
pomôcť vášmu telu a mysli zjednotiť sa, no iba samotné cvičenie často ešte 
neurobí vaše smerovanie jasným. Niekedy je to pre moje zdravie, niekedy je to 
pre môj dobrý vzhľad, niekedy túžba vyhrať súťaž. V buddhizme však každé 
smerovanie vedie do toho istého bodu - ako pochopiť svoju vlastnú podstatu 
a zachrániť všetky bytosti od utrpenia. Naše poklony majú preto smer 
vziať/odstrániť našu karmickú, mysliacu myseľ a vrátiť sa k tomuto momentu 
veľmi jasne, chcieť nájsť svoju skutočnú podstatu a zachrániť všetky bytosti od 
utrpenia. Preto sú poklony veľmi dôležitou praktikou. Ak má niekto v sebe 
veľa hnevu alebo veľa túžby, alebo má lenivú myseľ, potom by mal každý deň 
urobiť 300, 500 alebo 1000 poklôn. Každý deň. Jeho centrum sa veľmi zosilní, 
dokáže potom kontrolovať svoju karmu, odstrániť ju a stať sa jasným. Poklony 
sú preto veľmi dôležitou praktikou. 
 
Ďalšie je sedenie. Sedenie pozostáva z troch vecí: tela, dychu a mysle. Ako prvá 
je pozícia tela. Najdôležitejšie je, aby naša chrbtica bola rovná. Obvykle sedíme 
na podlahe na vankúši. Vtedy môžeme usporiadať svoje nohy do rôznych 
polôh. Najlepšia je symetrická pozícia. Barmský štýl sedenia s oboma lýtkami 
na zemi je O.K., jedno lýtko na druhom je O.K., položenie jedného lýtka na 
stehno do polovičného lotosa je O.K., obe chodidlá na stehnách v úplnom 
lotose je O.K. Tak isto aj kľačanie na lavičke „seiza“ alebo s vankúšom medzi 
nohami - tieto všetky pozície sú dobré. Nie až také dobré je položenie jednej 
nohy pred druhú, keď je druhá vykrútená doboka, čo spôsobí, že aj vaše boky 
a chrbtica budú vykrútené, a zotrvávať v takejto pozícii po dlhšiu dobu nie je 
pre vás dobré. Preto opäť: najdôležitejšia je pozícia nôh, najlepšie symetrická 
pozícia. A keď nemôžete sedieť na zemi, aj sedenie na stoličke je v poriadku, 
vtedy je potrebné mať nohy pevne na zemi a sedieť vzpriamene, s rovnou 
chrbticou. Potom je aj sedenie na stoličke dobrou pozíciou. 
 
Ďalšou vecou je váš chrbát: predstavte si, že na vrchu hlavy máte priviazaný 
motúz a ten je upevnený na strope. Vtedy bude vaša chrbtica rovná. Uvoľnite 
sa pritom, aby ste neboli príliš napätí. Potom zasuňte jemne bradu - to 
vyrovná váš chrbát, aj zadnú časť krku. Potom je tu pozícia rúk: v zene obvykle 
používame pozíciu „maha mudra“. V tejto pozícii sú prsty ľavej ruky navrchu 
pravých prstov, pričom sa palce mierne dotýkajú a vytvárajú akýsi ovál. Túto 
mudru rúk držíme pri tele s palcami približne vo výške pupka, takže centrum 
mudry máme v bode „dan džun“, alebo „tantien“, ktorý je asi 1-2 palce pod 
vaším pupkom. Význam tejto mudry je, že držíme vesmír vo vlastných rukách, 
a tiež že do nás vchádza všetka vesmírna energia. 
 
Ďalej: pozícia rúk. Nedržte lakte príliš ďaleko od tela, ani ich nepritláčajte 
tesne k telu. Môžete si predstaviť, že v oboch podpazušných jamkách máte 
čerstvé vajíčka. Chcete udržať vajíčko bez toho, aby ste ho rozpučili alebo aby 
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vypadlo. Takáto pozícia umožní to, že váš dych v hrudníku i v brušnej oblasti 
bude plynúť veľmi, veľmi uvoľnene. Váš pohľad je sklopený mierne nadol, asi 
v 45° uhle, a oči sú mierne otvorené. Všimnite si, že každá socha Buddhu má 
oči mierne otvorené. V zenovej praxi hovoríme „majte oči trochu otvorené, len 
hľadiac na podlahu“. Často zdôrazňujeme, že sa máte zľahka dívať na zem, nie 
uprieť silne zrak na jeden bod, len sa prirodzene dívajte na dlážku. Môj učiteľ 
vždy hovoril: „Keď udržuješ oči otvorené, si prítomný aspoň na 50 percent“. 
Zen znamená zobudiť sa, a teda aj keď zavrieť oči je niekedy veľmi príjemné, 
ľahko môžeme prejsť do fantázie a snenia. Zenové sedenie znamená stále 
sedieť s očami mierne otvorenými. To je naša pozícia tela. 
 
Potom je tu dýchanie. Jediná vec, ktorú robíme po celý svoj život, je dýchanie. 
Preto počas meditácie používame dýchanie na to, aby nám pomohlo ostať 
v prítomnosti a mať jasnú myseľ. Keď chcete uvoľniť svoje telo, najlepším 
spôsobom ako to urobiť je použiť na to svoj dych. Náš dych nám tak isto 
pomáha udržať si jasnú myseľ. Je veľa spôsobov ako pracovať s dychom, náš 
zenový štýl voláme „dan džun ho“. „Dan džun“, alebo „tantien“ po čínsky 
znamená záhradu energie a nachádza asi 1-2 palce pod pupkom. Toto miesto 
nazývame energetickým centrom nášho tela. 
 
Preto keď vdychujete, vypučte mierne spodnú časť svojho brucha. Pri výdychu 
ho mierne stiahnite. Vtedy toto centrum objavíte. Predstavte si ako sa všetka 
vaša energia vracia do vášho centra, do vášho „dan džunu“. Pomaly sa 
nadychujte. A pomaly, pomaly vydychujte. Výdych nech je asi dvakrát taký 
dlhý ako nádych. Napríklad tri sekundy nádych a sedem sekúnd výdych. Alebo 
päť sekúnd nádych, desať sekúnd výdych. Alebo desať sekúnd nádych 
a dvadsať sekúnd výdych. Vydychujte pomaly - vtedy sa dych stáva veľmi 
hlbokým a ľahkým. Nebuďte upätí, nebuďte strnulí. Nesústreďujte sa iba na 
hodinky a čas. Skúšajte pomaly uvoľniť svoj dych, pozorovať ho. Podľa mňa je 
najlepšie upriamiť svoju pozornosť na výdych, vydychovať trochu dlhšie, 
potom sa nádych stáva prirodzene hladký. Keď to vyskúšate, uvidíte, že si 
niekedy dokážete udržať veľmi hladké a hlboké dýchanie, zatiaľ čo inokedy nie. 
Len pozorujte svoje dýchanie a jemne sa snažte o jeho predĺženie. No nerobte 
to nasilu. Keď to budete robiť silou, váš dych bude proti vám a bude to pre vás 
nepríjemné. Takže to by bolo o dýchaní. 

 
Ďalším krokom je ako udržať svoju myseľ. Buddha mal veľkú otázku: Čo je 
život, čo je smrť? Čo je ľudská bytosť? Čo som ja? Potom nasledovalo iba 
neviem... Išiel na to priamo, šesť rokov iba Neviem... Správne praktizujúca 
myseľ má v sebe túto veľkú otázku: Kto som?, Kto som?, Neviem... No udržať 
si túto otázku vo svojej mysli je niekedy veľmi ťažké. Hlboko v našej mysli 
určite máme takúto otázku, udržiavať ju slovami však nie je potrebné. Máme 
veľa druhov cvičenia s mysľou. Správne cvičenie s mysľou znamená ísť iba 
priamo, neviem..., mať veľkú otázku, chcieť pochopiť svoju skutočnú podstatu 
a chcieť zachrániť všetky bytosti. 

 
Niekedy však na to, aby sme dokázali upriamiť svoju pozornosť na myseľ 
a spoznali, kedy začne odbiehať a myslieť, sú potrebné aj nejaké techniky. 
Preto učíme začiatočníkov, aby si pri nádychu povedali trikrát za sebou „jasná 
myseľ, jasná myseľ, jasná myseľ“ a pri výdychu jedno dlhé „neeevieeemmm“. 
A opäť nádych: jasná myseľ, jasná myseľ, jasná myseľ - výdych: 

 55



neeevieeemmm. Zakaždým, keď zistíte že vaše cvičenie sa stratilo a vy začínate 
myslieť, vráťte sa k tejto praktike. Vráťte sa, jemne sa vráťte, opäť sa vráťte. 
Potom táto myseľ, ktorá je schopná venovať pozornosť práve tomuto 
okamžiku sa stáva silnejšou, silnejšou a silnejšou. To je naša základná praktika 
pri sedení: telo, dych a myseľ. 
 
Ďalšie sú spevy. Spevy sú veľmi dôležité a sú pritom aj veľmi pekným cvičením. 
Ak udržujete svoju energiu v hlave, výsledkom je množstvo myslenia, túžob 
a utrpenia. Ak udržujete svoju energiu v hrudi, potom máte príliš veľa emócií 
a vzniká tým tzv. „nesprávne myslenie“. „Mám rád toto, nemám rád tamto, 
toto je dobré, tamto je zlé“. Takéto myslenie potom dominuje vo vašom živote 
a vo vašich činoch. Keď vrátite svoju energiu do spodnej časti brucha, vtedy sa 
vaša hlava veľmi ľahko vyčistí a objaví sa múdrosť. Preto, keď majú ľudia 
v sebe príliš veľa emócií, alebo veľa pocitov typu mám rád - nemám rád, je 
praktika spevu pre nich veľmi dobrou pomocou. 
 
Existujú tri druhy mysle: blúdiaca myseľ, jedna myseľ a čistá myseľ. Pri 
praktikovaní spevov tieto mysle veľmi ľahko spoznáme. Roztržitá, zmätená, 
poblúdená myseľ je vtedy, keď robíte jednu vec, no myslíte na niečo iné. 
Napríklad, pri spevoch vaše ústa spievajú, ale vo vašej mysli je spústa vecí, 
ktoré máte dnes urobiť, alebo myslíte na rozhovor, ktorý ste mali, alebo na 
niečo čo by ste chceli. To voláme poblúdenou, zmätenou, roztržitou mysľou. 
Keď spievate, dajte všetku svoju energiu do zvuku. Keď vznikne myslenie, 
pocity, alebo čokoľvek, vezmite túto energiu a len ju dajte do spevu. Takto sa 
nakoniec vaša myseľ stane jednou mysľou, zjednotí sa, stane sa iba zvukom - 
„ma-ha ban-ja ba-ra mil-ta“ - iba jediný zvuk. Takúto myseľ nazývame jednou, 
zjednotenou mysľou. Nie je vtedy žiadne myslenie, iba zvuk. Nazývame to aj 
samádhi a je to veľmi dobrý pocit. Je však veľmi dôležité nepripútavať sa 
k tejto mysli samádhi. Je potrebné urobiť ešte jeden krok: načúvať svojmu 
hlasu, hlasom druhých - a toto voláme jasnou, čistou mysľou. 
 
V skutočnosti sú spevy z viac ako päťdesiat percent počúvanie. Musíte pri 
speve otvoriť svoje uši. Takže po prvé, všetka moja energia ide do vytvárania 
zvuku, teda počúvam svoj zvuk, počúvam zvuky všetkých ostatných ľudí, vtedy 
je to správna praktika spevu, praktika jasnej mysle. Stane sa, že niekedy máte 
príliš veľa emócií, príliš veľa myslenia, príliš veľa zlej karmy - vtedy cvičenia 
spevu skutočne pomôžu poblúdenej mysli sa zjednotiť, a potom sa táto 
zjednotená myseľ vyčistí. Preto je praktika spevov veľmi dôležitá. 
 
O meditácii v chôdzi sa nezvykne veľa hovoriť a je často nesprávne chápaná 
ako prestávka, únik od praktiky sedenia. Počas chôdze je veľmi dôležité vrátiť 
svoju energiu do „dan džunu“ - spodnej časti brucha a vnímať ako sa chodidlá 
dotýkajú dlážky. Pri našom štýle chôdze máme ruky spojené, prsty prepletené. 
Sú niektoré štýly chôdze, pri ktorých spočíva ľavá ruka vo vnútri pravej, a pri 
iných zase pravá ruke v ľavej. Dae Soen Sa Nim raz povedal, „Áno, je to 
správne, no môže sa stať, že pravá alebo ľavá ruka - jedna z nich, bude mať z 
toho zlý pocit.“ Preto my ruky pri chôdzi spájame, prsty prepletieme - vtedy sú 
obe ruky rovnocenné, obe ruky sú šťastné. Ruky držíme nad oblasťou „dan 
džunu“ a kráčame bežným rytmom kroku, ani nie príliš pomaly, ani nie rýchlo. 
Takto je náš typ meditácie v chôdzi vhodný aj ako praktika v bežnom živote, 
nie je to nič špeciálne. 
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Poklony, sedenie, spevy, chôdza - to sú štýly formálnej meditácie. Ak ich 
robíme každý deň, každý deň, každý deň, potom sa objaví centrum. Objaví sa 
centrum pred-myslením. Vtedy môžeme zažívať meditačnú myseľ a naše 
denné životné aktivity v každodennom živote budú tou správnou meditáciou. 
Potom naša duchovná prax a múdrosť budú skutočne rásť. 
 
Číslo štyri, podstata, pravda a funkcia. V našom učení je veľmi dôležité aby 
podstata, pravda a funkcia boli veľmi jasné, je potrebné vyjasniť si ich. Je to 
jedna z aktivít našej správnej kong-anovej praktiky. Podstata znamená našu 
základnú vlastnosť pred myslením. Niekedy to voláme aj prvotný bod. Nedá sa 
vyjadriť slovami ani rečou, pretože je ešte pred myslením. Zenový majster 
Gudži preto stále zdvihol prst, Lin Či stále zareval „Katz!“, zenový majster Duk 
Sahn stále udrel ľudí palicou, a v našej škole na udrieme palicou o podlahu. 
Najprv sa vráťte ku svojej podstate pred myslením, a potom, keď správne 
dosiahnete svoju pôvodnú podstatu, môžete uvidieť jasne, počuť jasne, cítiť 
vône jasne, pociťovať chuť jasne, budete mať jasné pocity, všetko bude čisté a 
jasné. Obloha je modrá, strom je zelený, pes šteká „hav-hav“, cukor je sladký. 
Všetko sa len odráža vo vašej mysli. Vravíme, že keď si udržíte tento bod 
bum!, potom je vaša myseľ jasná ako vesmír. Jasná a čistá ako vesmír 
znamená jasná ako zrkadlo. Zrkadlo iba odráža. V ňom je červená len červená. 
Biela je biela. Keď uvidíte oblohu, je len modrá. Keď uvidíte strom, je len 
zelený. Keď počujete štekať psa, len „hav, hav“. 
 
Čo je pravda? Všetko v tomto vesmíre je pravdou, je tak ako je, nezávisle na 
našom myslení či na našich názoroch. Preto dosiahnite pravdu. Potom je 
potrebný ešte jeden krok. Ako môžeme s poznaním pravdy správne fungovať, 
aby bol náš život správny? Hovoríme, pomáhaj druhým. To znamená, keď si 
hladný, najedz sa, keď si unavený, choď spať. Keď je niekto hladný, daj mu 
najesť, keď je niekto smädný, daj sa mu na piť. Keď niekto trpí, pomôž mu. 
Nazývame to správnou situáciou, správnym činom, správnym vzťahom. 
V buddhizme sa to nazýva veľká láska, veľký súcit, veľká cesta bódhisattvu. To 
je naša praktika. To je správny život. To je zen. Tak sa podstata, pravda 
a funkcia stanú veľmi jasnými a čistými. 
 
Číslo päť: Dae Soen Sa Nim niekedy hovorieval, že v praktike sú veľmi dôležité 
dve veci, správne smerovanie a skúšajúca myseľ. Správny smer značí chcieť 
nájsť svoju skutočnú podstatu a zachrániť všetky bytosti od utrpenia. 
Skúšajúca myseľ značí len to skúšaj. Urob to, len to skús. Jedného dňa nám 
povedal, „Keď máte skúšajúcu myseľ a správny smer, potom máte aj správnu 
praktiku. Jedného dňa si uvedomíte, že skúšajúca myseľ a správny smer je 
osvietenie.“ Správny smer môžeme získať od svojich učiteľov dharmy, môže 
nám ho ukázať náš zenový majster. Ale skúšajúcu myseľ si môžeme dať len my 
sami. Preto je pre každého také dôležité, aby stále skúšal. 
 
Bod šesť: reč dharmy. Hlavnou úlohou reči dharmy je vysvetliť ľuďom, čo je to 
praktika, čo je dharma, ukázať dharmu a počas toho ich skúsiť aj povzbudiť ku 
praktike. Prvou vecou, čo musíme brať do úvahy pri reči dharmy je uvedomiť 
si, komu ju dávame a potom ju prispôsobiť poslucháčom. Ďalej: to čo je 
najdôležitejšie pre vás vo vašej terajšej praktike, alebo čo je veľmi dôležité pre 
vás vo vašej terajšej praktike. Dobrou pomôckou pri reči dharmy môže byť tiež 
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vypichnutie toho, čo je pre vás skutočne živé vo vašej terajšej praktike a použiť 
to v nejakej podobe ako hlavnú tému. 
 
Dae Soen Sa Nim dal aj niekoľko nápadov ako zostaviť takú reč. Pri obecnej 
reči pre verejnosť necháme zvyčajne hovoriť jedného zo študentov asi dvadsať 
minút formou úvodnej reči, a po nej je priestor pre učiteľa, aby odpovedal na 
otázky. No môžu sa vyskytnúť aj iné situácie, podľa miesta kde ste pozvaní. 
Takže forma reči môže byť rôzna. Máme niekoľko dobrých nápadov ako 
zostaviť reč dharmy. 
 
Jedným zo spôsobov je začať najprv s nejakou starou historkou, niektorým 
z buddhistických príbehov, ktorý sa vám zdá zaujímavý či vhodný pre danú 
situáciu. Potom môžete povedať nejaký moderný príbeh alebo zážitok, nejaký 
príbeh, skúsenosť z vašej praktiky, alebo nejakú historku o niektorom 
z praktizujúcich študentov, alebo o Dae Soen Sa Nimovi. Na pospájanie týchto 
príbehov môžete použite slová učenia a nezabudnite zdôrazniť pointu ku 
ktorej smerujete. Všetci majú radi príbehy, takže starý príbeh, moderný príbeh 
a slová učenia, ktoré ich spájajú, môžu skutočne pomôcť dobre vysvetliť pointu, 
o ktorú ide. Iným spôsobom ako zostaviť reč dharmy je stále sa nejakým 
spôsobom vracať k veľkej otázke Kto som? Taktiež je možné hovoriť o mysli 
Neviem. Dôležité je tiež spomenúť náš smer, smer buddhizmu - zachrániť 
všetky bytosti od utrpenia. 
 
Po siedme, kong-anové cvičenia. Veľmi významným rysom zenovej praxe sú 
kong-anové cvičenia. Kong-anové cvičenia spĺňajú dve hlavné funkcie. Po prvé, 
pomáhajú nám stále sa vrátiť ku správnemu smerovaniu našej praktiky. 
Niektorí ľudia praktikujú, aby sa cítili lepšie. Niektorí ľudia praktikujú, aby sa 
zbavili svojich problémov. Je mnoho dôvodov a všetky môžu byť veľmi dobré, 
ale veľmi dôležité je zachovať si pôvodný smer našej praktiky, ktorým je 
Neviem - Choď iba priamo Neviem. Keď neviete odpovedať na kong-an, vaša 
myseľ sa už vrátila k Neviem. Toto nám pomáha udržiavať si smer našej 
praktiky. Niektorí ľudia by boli najradšej aby pri meditácii bolo iba ticho. Je to 
v poriadku, no vo vašom skutočnom živote vám to nepomôže. Kong-anové 
cvičenia vám pomôžu udržať správny smer v praktike Neviem. 
 
Po druhé, kong-anové cvičenia nám pomáhajú nájsť správnu funkciu. Keď 
prechádzame kong-anovými cvičeniami, začíname vidieť veľmi jasne podstatu, 
pravdu a funkciu, a tak vieme nájsť správnu funkciu svojho života. V podstate 
máme dva typy kong-anov. Jeden typ kontroluje našu meditačnú myseľ, do 
akej miery sa hýbe. Je to ako súboj s mečom, učiteľ útočí, ty ustúpiš, potom ty 
urobíš výpad, potom učiteľ, potom ty... Vtedy môžeš vidieť ako dlho si dokážeš 
udržať nehybnú myseľ. Druhý typ kong-anov kontroluje našu múdrosť, teda to, 
ako fungujeme. Tento typ môže byť vyučovaný aj cez e-mail. Tento meditačný 
typ kong-anu sa najlepšie vyučuje, keď sme v prítomnosti učiteľa, ale kong-
any múdrosti, ako sú trebárs Sypanie popola na Buddhu, Nam Čonova mačka, 
Duk Sahnove misky, Kong-an o myši - tieto typy kong-anov možno 
kontrolovať aj cez mail, pretože nevyžadujú tie isté schopnosti ako odpoveď 
bez myslenia. Samozrejme, keď pri týchto kong-anoch odpoveď naozaj príde, 
tiež nevznikne z myslenia, ale nie je to to isté ako pri „súboji s mečom“. A tak 
jeden typ kong-anu kontroluje naše centrum, iný typ kong-anu kontroluje 
naše poznanie. Je tiež veľmi dôležité, aby bola naša kong-anová praktika 
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spojená s každodenným životom. Tri hlavné ciele kong-anových cvičení majú 
pomáhať udržiavať správny smer našej praktiky Neviem, pomôcť nám nájsť 
správnu funkciu a nakoniec dosiahnuť stav bez prekážok. 
 
Číslo osem: jednu vec je dobré povedať ľuďom, a to, že ak dokážete svoju 
praktiku, meditáciu, poznanie či správny názor spojiť s každodenným životom, 
potom je váš duchovný život dokonalý, úplný. U niektorých ľudí sa ich 
religiózny život nespája s ich každodenným životom. Toto nikdy nemôže byť 
uspokojujúce, ani skutočne kompletné. Meditácia znamená nehybnú myseľ, 
teda keď niečo robíš, len to rob. Správny názor pochádza z kong-anovej 
praktiky a správneho štúdia. Ale ako spojím svoju praktiku s každodenným 
životom? Ak chápeme čo je správna meditácia, už to nám pomôže spojiť 
cvičenie s každodenným životom, môžeme urobiť svoj denný život meditáciou. 
Vtedy sa objaví múdrosť a my sme naozaj schopní pomôcť svojmu životu 
pomocou svojej praktiky. A náš život nás tiež naučí ako praktikovať lepšie. 
 
Myslím, že sme pri čísle deväť: budem hovoriť o forme. Už som hovoril 
o našich formálnych štýloch praktiky, poklonách, sedení, spevoch a chôdzi. Sú 
aj iné aspekty formy. Niekedy k nám prichádzajú ľudia na praktiku a nepáči sa 
im, pretože si myslia, že je v nej príliš veľa foriem a predpisov. No ak im 
dokážeme náležite vysvetliť dôvody, mnohí prekonajú v sebe túto prekážku 
a potom spoločne konajú a majú naozajstný úžitok z cvičenia. 
 
Najprv tu máme účel, zmysel. Účelom či zmyslom formy je pomôcť nám 
zanechať naše názory, pomôcť mne zanechať moje názory a tak získať pôvodnú 
myseľ. Všetko, čo v živote robíme, má nejakú formu. A tak vytvorenie 
jednoduchej formy a len jej robenie v spoločnej akcii nám dáva príležitosť 
uvidieť náš názor z momentu na moment, opustiť ho a potom odrazu získať 
našu pôvodnú myseľ, ktorá je otvorená, široká a slobodná. Väčšina ľudí, čo 
majú radi slobodu, najmä v Amerike, sú pripútaní k slobode, no v skutočnosti 
vôbec nie sú slobodní. Potom, keď sa ocitnú v situácii, v ktorej sú dané 
pravidlá, objaví sa ich myseľ mám rád, nemám rád a nedokážu túto situáciu 
sledovať. No ak ste naozaj slobodní, znamená to, že ste oslobodení aj od 
svojich mám rád a nemám rád. Dokonca aj keď máte svoje mám rád a nemám 
rád, nenecháte sa nimi kontrolovať. Takže môžete nasledovať všetky druhy 
foriem, aby ste pomohli druhým. Účelom, zmyslom formy je pomôcť nám 
opustiť naše názory a získať pôvodnú myseľ. 
 
Ďalším zmyslom formy je pomáhať spoločne harmonicky fungovať. Dae Soen 
Sa Nim často hovoril „sleduj situáciu, budeš šťastný“. Naše učenie hovorí stále 
sleduj situáciu. Keď ideš do tibetského chrámu, praktikuj tibetský štýl. Keď 
navštíviš japonský chrám, sleduj japonský štýl. Keď prídeš do chrámu zenovej 
školy Kwan Um, sleduj štýl zenovej školy Kwan Um. Keď si sa naučil túto vec 
a dokážeš podľa toho žiť, potom každú situáciu dokážeš vyriešiť 
harmonicky, odložíš svoje názory, získaš pôvodnú myseľ a múdrosť a budeš 
pre ľudí veľkou oporou. Znamená to udržiavať si svoj veľký smer. 
 
Naučte sa tiež používať svoje oči, uši, ruky. Keď prídete do iného zenového 
centra a uvidíte čo tam robia, rýchlo pochopíte čo máte robiť. Väčšinou 
musíme opakovane ľuďom vysvetľovať, čo znamená táto forma a čo táto. 
Väčšina ľudí vôbec nedokáže naozaj jasne používať svoje oči, uši, ruky... 
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Môžem uviesť jeden príklad. Keď som žil v zenovom centre v Cambridge, naše 
zenové centrum sa nachádzalo presne medzi Massachusettským 
technologickým inštitútom a Harvardskou univerzitou, dvomi najsilnejšími 
univerzitami v tejto krajine. Keď študenti z týchto univerzít prišli do nášho 
centra, videli, že každý sedí na vankúšoch a čaká na spevy. Keď začali spevy, 
asi dvadsiati naši študenti sa postavili, zdvihli svoje čierne vankúše a položili 
ich napravo do určitej polohy, no hostia tam len stáli a držali svoje vankúše 
nevediac čo robiť, napriek tomu, že ostatní - polovica alebo tri štvrtina ľudí v 
miestnosti - robili tú istú akciu spolu s nimi. Toto ma vie stále udiviť, ako sú 
niektorí ľudia tak veľmi závislí na verbálnych inštrukciách, ktoré je niekedy aj 
tak ťažké sledovať - a nepoužívajú svoje oči. Ak sa my ako zenoví študenti 
naučíme používať svoje oči, uši a ruky správne, potom sa môžeme omnoho 
rýchlejšie napojiť na ostatných ľudí a na všetky situácie. 
 
Druhá séria sa zameriavala na formu: toto bol akýsi stručný prehľad našich 
základných foriem sedenia, spevov a poklôn. Pri vyučovaní sedenia je dôležité 
pochopiť ako vysvetliť polohu tela, dych a myseľ. Pri učení spevov je vždy 
dobré, ak máte dosť času pohovoriť si o roztržitej mysli, o jednotnej mysli 
a o jasnej (čistej) mysli. Tieto veci naozaj pomáhajú ľuďom pochopiť, čo je to 
meditácia v sede, ako sa má robiť, a tiež čo je to meditácia v speve a ako ju 
robiť. Robiť poklony znamená stať sa jedným, zjednotiť sa. Naše telo a myseľ 
sa stanú jedným a potom sa stanú jasnými. Poklony tiež pomáhajú uzemniť 
našu energiu. Keď sme veľmi emocionálni alebo príliš intelektuálni, alebo 
príliš naplnení túžbou alebo je naša myseľ veľmi lenivá, vtedy poklony 
pomáhajú uzemniť túto energiu a vyrovnať nám emócie a intelekt. Poklony 
tiež odstraňujú lenivú myseľ a našu karmu. Ako už bolo spomenuté, meditácia 
znamená, ak niečo robíte, proste to robte. Tento hlavný bod je potrebné v zene 
ukázať, pretože naozaj dokáže zasiahnuť množstvo ľudí. 
 
A tiež stále hovoríme o spoločnej akcii. Spoločná akcia vytvára harmóniu. Ak 
robím spoločnú akciu odkladám svoj názor a som pripravený sledovať 
ostatných. Potom aj ostatní budú sledovať mňa. Dae Soen Sa Nim hovorieval: 
„Keď chcete niekomu pomôcť, potom musíte ísť s ním, nasledovať ho, 
nasledovať ich. Potom, po čase, sa obráťte a choďte správnym smerom - vtedy 
to budú oni, čo vás budú nasledovať. 
 
Ďalším bodom, asi desiatym v poradí, je praktikovanie. Jedného dňa 
v Zenovom centre v Cambridgi, počas formálnej reči dharmy, spýtal sa jeden 
zenový študent Dae Soen Sa Nima, „Praktikujem tri dni. Môžete mi dať radu, 
ktorá by pomohla mojej praktike?“ Dae Soen Sa Nim povedal, „Koľko dní 
praktikuješ?“ Študent odpovedal, „Iba tri dni“. Dae Soen Sa Nim odpovedal, 
„To je príliš dlho!“ Potom povedal, „Tri dni, dvadsať rokov - na tom nezáleží. 
Najdôležitejší je tento moment. Čo robíš práve teraz? Ak je tento moment 
jasný, potom je jasný celý život. Ak tento moment nie je jasný, celý tvoj život 
nie je jasný. Preto nehodnoť, nekontroluj, či praktikuješ tri dni, jeden rok, 
desať rokov, dvadsať rokov. Iba to, čo robíš práve teraz - to je veľmi 
dôležité.“ Tento prístup skutočne pomáha študentom, pretože je to pravda a je 
to veľmi jasné. 
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Ďalšia vec sa týka praktiky, a bolo dobré aby učitelia dharmy - seniori i učitelia, 
ju brali do úvahy, teda že asi po troch rokoch, niekedy aj medzi siedmym 
a desiatym rokom - majú ľudia, ktorí praktikujú zen, často problémy so svojou 
praktikou. Na začiatku, keď s praktikou len začínate, sa zvyčajne rýchlo 
objavia nejaké výsledky: zbavíte sa niektorých problémov v živote, alebo 
dokážete sami seba vidieť lepšie. Potom sa však začína objavovať asi takéto 
uvažovanie: „Nuž, veď rozmýšľam ešte viac ako predtým!“ No čo sa 
v skutočnosti deje je, že začínate vidieť svoje myslenie. No niekedy, asi tak po 
troch rokoch začínajú ľudia cítiť, že už nerobia žiadne pokroky a nechápu, 
prečo im praktika viac nepomáha. 
 
Na to stále opakujem, že naša karma je ako guľa z ľadu. Na začiatku, keď 
zapálite pod takou guľou oheň, niektoré miesta na jej povrchu sa začnú topiť 
ihneď a vy ste spokojní, že sa naozaj niečo deje. No po niekoľkých rokoch, keď 
už ste roztopili celý vonkajší povrch, zostal veľmi tvrdý vnútrajšok a ten istý 
oheň ho nedokáže roztopiť. Vtedy začínate pochybovať o svojej praktike 
a o sebe. V tomto bode je veľmi dôležité jednoducho praktikovať ďalej, tvrdšie 
a vytrvať. Jednoducho pokračovať ďalej. Nehodnoťte sa. Nehodnoťte svoju 
praktiku. Nekontrolujte svoje výsledky. Vtedy tento bod prekonáte, prejdete 
ním a znovu si uvedomíte zmenu a pokrok. Po siedmich až desiatich rokoch 
môže opäť nastať podobná situácia. Znovu zdôrazňujem, je dôležité len ďalej 
pokračovať a stále skúšať. Potom vždy dosiahnete výsledok. 
 
Ďalšou témou, ktorú Dae Soen Sa Nim občas rozvádzal v spojitosti s praktikou 
alebo karmou, je to čo nazýval pretrvávajúcou (vlečúcou sa, tvrdošijnou) 
karmou. Pretrvávajúca karma znamená niečo, čo je hlboko uložené v našom 
vedomí. Napriek tomu, že vaša praktika pokračuje dobre a vy sa cítite veľmi 
jasne, objaví sa určitá situácia - a BUM! objaví sa vaša karma, nejaká túžba či 
názor a odrazu sa nedokážete kontrolovať. To sa nazýva pretrvávajúcou 
karmou a obvykle vás schytí znenazdajky, nečakane. Nuž na toto je veľmi 
jednoduchý liek: silná praktika. Keď praktikujete silne, energia vašej praktiky 
vás prenesie cez túto karmu a odrazu sa vaša myseľ opäť vyčistí a vy sa 
oslobodíte. Preto keď vaša praktika nie je dosť silná a objaví sa táto 
pretrvávajúca karma, vtedy je veľmi dôležité použiť silnú praktiku. Takto tým 
môžete prejsť bez toho, aby ste narobili ďalšie problémy či prekážky - sebe aj 
druhým. 

 
Ďalším bodom je už ani neviem ktorý v poradí. V našej škole bolo vydaných 
niekoľko kníh o učení Dae Soen Sa Nima, ktoré môžu byť veľmi nápomocné 
učiteľom. Poskytujú príbehy a tiež aj veľmi jasný návod ako prezentovať naše 
učenie. Dae Soen Sa Nimova reč je vskutku jasná a zistil som, že svojou 
užitočnosťou prekračuje všetky kultúrne hranice, je vhodná neobmedzene, vo 
všetkých krajinách. Mal brilantné spôsoby ako podať vysvetlenie 
o praktikovaní a o živote tak, aby tomu ľudia naozaj porozumeli a aby sme 
tomu rozumeli aj my učitelia a vedeli to ďalej prezentovať. Kniha s názvom 
„Iba Neviem“ má mnoho praktických návodov, pomocou ktorých Dae Soen sa 
Nim dokázal aplikovať buddhistické učenie do života západných ľudí, takže 
keď ju čítate znovu a znovu, poskytne vám veľa dobrého učebného materiálu 
a môžete ho použiť pri odpovediach na otázky študentov. Nemusíme vždy len 
opakovať, čo hovoril Dae Soen Sa Nim, ale keď chápeme veci ako sú štyri 
druhy akcií bódhisattvu a iné podobné, potom naozaj aj my sami môžeme 
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naozaj aktuálnym spôsobom prezentovať tieto veci, keď nám ľudia zdieľajú 
svoje problémy. Kniha „Iba Neviem“ obsahuje mnoho dobrých spôsobov ako 
prakticky aplikovať buddhistické učenie na životy ľudí a na problémy, ktoré 
v živote máme. 
 
Kniha „Kompas Zenu“ prezentuje Dae Soen Sa Nimovo učenie pravdepodobne 
najkompletnejšie. Pôvodne tenkú verziu „Kompasu zenu“ Dae Soen Sa Nim 
vydal aby západniarov učil to, čo nazýval „kosťami“ buddhizmu, aby tak od 
neho získali nielen učenie zenového štýlu, ale tiež pochopili tie 
najvýznamnejšie časti hinajánového a mahájánového buddhizmu, a tak sa 
oboznámili so všetkými hlavnými témami buddhistického učenia. Samozrejme, 
podával to všetko z perspektívy zenu, no keď si túto tenkú verziu Kompasu 
zenu preštudujeme, uvedomíme si hlavné témy buddhizmu a lepšie dokážeme 
riešiť otázky, aj chápať praktizujúcich v iných buddhistických smeroch. 
 
Hrubá verzia Kompasu zenu je zbierkou mnohých rečí a prednášok, ktoré mal 
Dae Soen Sa Nim na rôzne buddhistické témy, a ktoré načrtol už v pôvodnej 
tenkej verzii Kompasu zenu. Obsahuje mnoho vynikajúcich príbehov s 
pointami, ktorými poukázal na to, o čo mu skutočne išlo. Je to teda vynikajúca 
kniha, ktorá - v kombinácii s našou praxou - nám pomáha získať širší pohľad 
na buddhizmus a skutočné pochopenie uvedených tém z našej zenovej 
perspektívy. V buddhizme je každý príbeh s pointou užitočný. Buddha 
povedal: „Som doktor, ktorý dáva liek podľa toho, aká je choroba,“ a tak tu 
máme rôzne druhy jeho učenia, ktoré sú užitočné v rôznych situáciách. 
 
Tiež som zistil, že knihe „Odklepávanie popola na Buddhu“ sú určité kapitoly, 
s ktorými by sa mal učiteľ dharmy oboznámiť, pretože môžu byť skutočne 
užitočné. Hneď prvá kapitola: „Zen je pochopenie seba samého“ obsahuje to 
najzákladnejšie vysvetlenie o zenovej praxi a tiež podáva výborný výklad 
podstaty vesmíru, prirovnaním k cestu na koláče. Každý študent by mal byť 
oboznámený s druhou kapitolou „Kruh zenu“, ktorá naozaj pomáha ľuďom 
pochopiť smerovanie našej praxe. Mnoho ľudí má k buddhizmu čisto 
intelektuálny prístup, sú pripútaní k prázdnote, či hľadajú duchovné sily, 
vtedy im toto učenie dá naozaj úplný pohľad a pomáha dať ich praktike smer, 
aby nezostali pripútaní iba k intelektuálnemu pohľadu, k prázdnote, 
k špeciálnej energii, či špeciálnej slobode. Rovnako pomáha učiteľom, aby 
zarputilo neodmietali takéto postoje, teda, aby vedeli použiť čokoľvek, čo im 
študent predostrie, keď ich žiada, aby mu pomohli v jeho praktike. 
 
V štvrtej kapitole „Rada začiatočníkovi“ dáva Dae Soen Sa Nim základné a 
všeobecné učenie novým študentom. Pre dnešných ľudí je pravdepodobne 
príliš rozsiahla, no je dobré poznať aj tento spôsob ako Dae Soen Sa Nim 
prezentuje základy učenia. Mnohé z týchto vecí je veľmi dobrých. 
 
V kapitole č. 10 „Nie ťažké, nie ľahké“ je veľmi dôležitá, pretože niektorí ľudia 
hovoria, že zenová prax je ťažká, a niekedy zase hovoríme, že je ľahká, no 
najdôležitejšie je nevytvárať ťažké, nevytvárať ľahké, len moment za 
momentom proste to robiť. Takáto reč je pravdivá a teda pomáha ľuďom. 
 
Kapitola č. 20, „Čo je sloboda?“ je veľmi vhodná najmä pre Američanov 
a Európanov, pretože mnohí sú pripútaní k slobode, a preto je potrebné vedieť 
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ako o slobode rozprávať. Nezáleží na tom, či sa im páči vaša reč alebo nie, 
tento druh učenia je pravdivý a dá sa prirovnať k zasadeniu semienka - 
jedného dňa si ľudia uvedomia, že toto bola pravda a znovu ich začne zaujímať 
zen. Ďalšia kapitola č. 21, „Veľký poklad“ tiež obsahuje veľmi dobrú pointu. 
Veľmi významná je aj kapitola č. 25, „Prečo spievame (Prečo máme spevy)“. 
Často si ľudia pod zenom predstavujú iba sedenie, a preto táto kapitola dáva 
omnoho širší obraz o účele meditácie a spoločnej akcie a prečo praktikujeme 
aj spevy. 
 
Pochopiteľne je veľmi dobré, keď si viete dobre zapamätať príbehy alebo ich 
mate radi, lebo väčšina ľudí má príbehy rada. Vhodné je preto pamätať si 
príbehy z línie našich majstrov, ako sú napr. príbehy o Won Hjo - kapitola č. 
27, alebo o Kjong Ho Sunimovi, Man Gong Sunimovi a našom kórejskom Ko 
Bong Sunimovi. V knihe je veľa dobrých historiek, ktoré sú skutočne 
nápomocné. Dve najvhodnejšie príbehy sú v kapitole č. 37, „Budha je slamený 
sandál“, a v kapitole č. 82 „Príbeh o Sul“. Sú to vskutku výborné rozprávania 
a môžeme ich vždy použiť v úvodnej reči alebo keď dávame reč na nových 
miestach, pretože obsahujú veľmi hlboké a jasné odkazy na veci, na ktoré 
majú ľudia často mylné názory. 
 
Keď chcete získať dobrý materiál na zodpovedanie otázok ohľadom drog, 
brania LSD a podobne, a ako sa na to pozerá zen, alebo pri otázkach ohľadom 
zázrakov, nájdete ho v kapitolách č. 45 a 46. Dae Soen Sa Nim často nazýval 
tieto a podobné drogy špeciálnou alebo zázračnou medicínou. Hovoril, že 
väčšina ľudí je pripútaná k svetu názvov a foriem, myslia si, že sú skutočné. 
Potom si vezmú takúto zázračnú medicínu a vidia: „Och, tak toto je tiež len 
sen.“ Keď to urobia viackrát, dostanú chorobu zo špeciálnej medicíny. Keď 
beriete veľa drog a dokonca, aj keď s tým neskôr prestanete, urobí to vaše 
vedomie slabým. Neskôr, keď chcete niečo urobiť, ak ste predtým brali drogy 
príliš dlhý čas, zistíte že je veľmi ťažké urobiť to čo chcete. Obzvlášť pre 
mladých ľudí môže byť tento druh reči o drogách veľmi povzbudivý: 
„Neoslabuj si svoje vedomie, pretože v budúcnosti, keď budeš chcieť robiť 
niečo iné, bude veľmi ťažké to urobiť. Jeden deň to dokážeš, druhý deň nie. 
Nasledujúci deň áno, a ďalší už nie. Vykonávať trvalé úsilie bude potom veľmi 
ťažké. Je veľmi dôležité prestať užívať drogy. Môže to niekomu zachrániť život. 
Neoslabujte si svoje vedomie.“ 
 
Kapitoly č. 51 a 53 podávajú jasný náčrt toho, ako v našom učení vysvetľujeme 
pojmy ako samádhi alebo nirvána a anuttara samjak sambódhi, či satori alebo 
čo sa nazýva osvietením. Veľa ľudí má dnes mylný názor na tieto veci, a pri 
svojom hľadaní prázdnoty či blaženosti, príjemnosti mysle samádhi, jednej 
mysle, zabúdajú na dosiahnutie jasnej mysle. Dae Soen Sa Nim hovorieval, že 
samádhi je čosi ako „byť na ceste.“ Isteže, Šiesty Patriarcha vo svojej 
Tribúnovej sútre v určitom zmysle stotožňuje samádhi s pradžňou, hovoriac, 
že jedno je ako lampa a to druhé ako svetlo. Pochopiteľne, keď naša prax 
napreduje správne a samádhi a pradžňa sa vyvíjajú spoločne, vtedy to tak 
môže byť. Veľa ľudí sa však pripútava k mylnej idei samádhi a nirvány 
a potom zisťujú, že vo svojom snažení po mieri a tichu im uniká zmysel 
zenovej praxe, ktorou je dosiahnutie jasnej mysle - tá je našou spontánnou, 
súcitnou a láskyplnou mysľou, ktorá vie reagovať na všetky situácie a slúži tak 
pre dobro všetkým ľuďom. 
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Ďalšou výbornou kapitolou je kapitola č. 55, „Kvety z umelej hmoty, myseľ 
z umelej hmoty.“ 
 
Ja osobne mám rád všetky príbehy v tejto knihe. Je osožné prečítať si 
ktorýkoľvek zo starých príbehov - ľudia majú radi príbehy, a naozaj im 
pomáhajú. Dae Soen Sa Nim zvykol povzbudzovať svojich študentov, najmä 
tých, ktorí chceli ďalej vyučovať, aby jednoducho čítali stále znovu a znovu 
jeho knihy, alebo ich časti, pretože nie sú písané ako knihy. Všetky boli 
pôvodne akýmisi záznamami jeho rečí, ktoré vznikali pri živých diskusiách so 
študentmi. Keď tieto príbehy čítame opakovane znovu a znovu, prelínajú sa s 
našou praxou a pomaličky sa stávajú našimi. Potom budete môcť využiť tento 
druh učenia a skutočne pomôcť ľuďom. 

 
Ďalším bodom, je to asi číslo desať alebo jedenásť, je pomoc novým študentom. 
Prácou učiteľov dharmy je rozvíjať svoju vlastnú praktiku pre vlastný úžitok a 
aj na úžitok druhých. Ak prídu noví študenti, ako im môžeme pomôcť? 
Jedným zo spôsobov je učiť ich náš štýl, našu formu a ukazovať im ducha našej 
praxe prostredníctvom našej energie a nášho záujmu. Už som povedal ako 
možno mnohými spôsobmi vyučovať našu formu. Ukázať ducha našej školy 
znamená jednoducho ukázať vašu praktiku. Samozrejme, občas môžte mať 
ťažkosti a pochybnosti, a inokedy zas môžte byť inšpirovaní našou praktikou. 
O tom nemusíte svojim študentom hovoriť, ale naša snaha pomôcť novým 
študentom je pre nás veľkou sebareflexiou, možnosťou na zamyslenie a ako 
učitelia sa môžeme pri tom mnohému naučiť. 
 
Iným spôsobom ako pomôcť novým študentom je dať im príklad. Nemusíte na 
to myslieť vedome - teda v skutočnosti je asi aj lepšie, keď na to ani nemyslíte - 
ale, keď sa vo svoje praktike usilovne snažíte a keď sa vaša akcia bódhisattvu 
vyvíja prirodzene, potom ste už sami o sebe dobrým príkladom. Tretím bodom 
je nájsť cestu ako podporovať nových študentov, ako podporovať riaditeľov 
zenových centier a ako sa podporovať navzájom. 
 
Dobre sa oboznámte s chrámovými pravidlami. Pôvodné pravidlá spísal 
zenový majster Pai Čang v Číne okolo roku 800, a tie súčasné sú ich určitou 
modifikáciou. Slúžia ako základné pravidlá vo všetkých zenových chrámoch 
v Číne, Japonsku a Kórei. V priebehu storočí boli rôzne pozmeňované, no sú to 
stále základné pravidlá a veľkí zenoví majstri, napríklad aj Ta Hui v Číne 
v roku 1200, hovorili, že ako návod pre spoločný život (život v komunite) ich 
nič nemôže prekonať. Ich spoznanie a porozumenie vám pomôže aj v osobnom 
živote, pretože ich môžete využiť v rôznych situáciách ako návod ako pomôcť 
ľuďom, keď im môžete poradiť apod. 
 
Učenie o prvotnom bode siaha k nášmu učeniu o podstate, pravde a funkcii. 
 Preto je prvotný bod aj základný bod. Ak sa niekto stane Dži Do Poep Sa 
(predstupeň zenového majstra, pozn. prekl.), mal by samozrejme veľmi dobre 
a jasne vedieť, ako Dae Soen Sa Nim učí prvotný bod. Stále pripomínal, aby ste 
študentov učili prvotný bod opakovane, a to v prvých štyroch alebo piatich 
osobných rozhovoroch, dokonca aj vtedy, keď ho už študent dobre vie. Ak 
človek nemá poznanie prvotného bodu dostatočne silné a jasné, potom aj keď 
spočiatku dokáže odpovedať na kong-any, neskôr sa pre neho veci stanú 
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zložitejšími a ťažšími a nebudú už také jasné. Preto vyučovať úder „BUM!“, 
tento prvotný bod, je veľmi dôležité. Pre mnohých nových študentov je ťažké 
získať ho. Až keď začnú naozaj praktikovať - až potom získajú nejakú 
skúsenosť. Hovoríme, že týmto úderom „BUM!“, sa telo, reč a myseľ zjednotia, 
vo vnútri aj navonok sa stanú jedným, pretože tento úder pretne všetko 
myslenie. Je veľmi dôležité akým spôsobom ho vieme použiť vo svojom 
každodennom živote. Musíte nájsť spôsob ako toto učenie odovzdať 
prostredníctvom svojej praktiky. 
 
Ďalšou ucelenou témou je soen ju, ktorú som tuším vysvetľoval na inej páske. 
Jedným jej aspektom je výučba základných dýchacích cvičení, založených na 
dan džun ho. Iným aspektom sú niektoré z hlavných výukových tém, o ktorých 
sa Dae Soen Sa Nim zmieňuje pri vyučovaní soen yu, čo pomáha ľuďom 
rozvíjať vieru k tejto dýchacej technike a štýlu cvičenia. Jednou z vecí, ktorej sa 
tu nebudem dôkladne venovať, ale ktorá sa nachádza na inej páske s učením 
soen ju, je dae ki, kong ki a won ki, čo je veľká energia, vesmírna energia 
a pôvodná energia, a spôsob ako sa tieto energie pomocou dýchania dajú 
zjednotiť. Ako sa mení vesmír, meníme sa spolu s týmto vesmírom aj my. 
Tento druh učenia dáva ľuďom veľkú dôveru v praktiku, aj keď nemajú 
okamžité výsledky. A tak isto aj rozprávanie o tom, ako toto pomalé dychové 
cvičenie pomáha nášmu telu a mysli, intelektu a emóciám, a pomáha 
zjednocovať naše skutky, akcie a dosahovať harmóniu. Takéto slová sú veľmi 
užitočné pri učení soen ju. 
 
Jedna vec je pri tom nevyspytateľná - niekedy ľudí odradí a niekedy ju ocenia. 
Dae Soen sa Nim hovorieval, že ak niekto praktikuje soen ju každý deň po 
dobu niekoľkých mesiacov, potom po čase - hlavne mladý človek - dokáže 
dýchať tak, že sa nadýchne len raz za minútu. Teda asi dvadsať sekúnd nádych 
a štyridsať sekúnd výdych. A môže takto dýchať dlhý čas, úplne bez námahy. 
Dae Soen Sa Nim hovoril, že ak toto praktikujete každý deň jednu hodinu. 
Každú minútu iba jeden nádych, výdych - vtedy nie je problém dožiť sa 120 
rokov. Keď takto cvičíte každý deň dve hodiny - pomalý, veľmi pomalý nádych, 
pomalý veľmi pomalý výdych. Každú minútu len jeden nádych a jeden výdych, 
vtedy sa môžete dožiť aj 240 rokov. Keď odídete do hôr na opustené miesto, 
kde môžete nerušene zotrvať, a každý deň 10 hodín denne budete praktikovať 
pomalý nádych a pomalý výdych, počas každej minúty len jeden dychový 
cyklus, vtedy nie je problém dožiť sa 700 - 800 rokov. Aj keď to ľuďom 
pripadá veľmi zábavné, niekedy ich to inšpiruje a začnú to robiť bez ohľadu na 
výsledok. 
 
Ďalší bod: učiteľ by mal niečo vedieť aj o histórii našej línie, a v tomto smere 
nám dobré informácie môže poskytnúť kniha „Tisíc vrcholov“. Nemusíme sa 
stať vyslovenými expertmi na históriu kórejského buddhizmu, ale mali by sme 
vedieť, že kórejský buddhizmus pôvodne vznikol za čínskej dynastie T'ang za 
šiesteho patriarchu a ôsmeho patriarchu Ma Džo, ešte prv ako sa čínsky 
buddhizmus rozdelil na päť škôl. Je dobré vedieť to a tiež aj to, že kórejský 
zenový štýl je kvôli tomuto veľmi široký, a nekladie až taký dôraz na techniku. 
Najdôležitejší je v našej praktike smer: dosiahnuť našu skutočnú podstatu, 
dosiahnuť naše pravé ja a zachrániť všetky bytosti od utrpenia. To tvorí určité 
základy poznania, prečo máme tak veľmi široký postoj k technike, a ako 
hlboko sme zakorenení vo veľkej tradícii čínskeho zenu dynastie T'ang. Veľmi 
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inšpirujúce sú tiež niektoré príbehy o nositeľoch línie - obsahujú témy veľmi 
užitočné pre každého z nás. Keď sa vám bude chcieť niekedy čítať, neuškodí ak 
si o tom niečo prečítate, v priebehu vašej praxe sa stanú vašou súčasťou. Keď 
nastane vhodná chvíľa, budete môcť tieto príbehy použiť a pomôžu vám 
vypichnúť niektoré pointy - sú to príklady ako starí majstri prežívali rôzne 
situácie. To môže pomôcť ľuďom, keď sa ocitnú v slepej uličke alebo keď budú 
potrebovať povzbudenie, dodať odvahu. 

 
Ako posledný bod si tu dnes niečo povieme o organizácii našej Školy. Náš 
učebný štýl aj štýl našej praktiky je v zásade jednotný a ako učitelia by ste ich 
mali veľmi dobre poznať. Je tiež dobré vedieť niečo o organizácii zenového 
centra. Vo všetkých našich zenových centrách je štýl výučby aj praktiky 
v podstate rovnaký a tak isto aj organizačný štýl je zhruba ten istý. Dae Soen 
Sa Nim trochu pozmenil, prispôsobil kórejský chrámový administratívny štýl 
pre naše západné zenové centrá, a väčšina týchto centier zisťuje, že to takto 
funguje celkom jasne a účelne. V našej škole je dobré aj to, že rozvrh praktiky 
a niektoré organizačné štruktúry si môžu každé zenové centrum prispôsobiť 
podľa svojej situácie a miestnych podmienok. No osobne si myslím, že je 
veľmi dôležité snažiť sa jasne a čisto zachovávať a sledovať štýl našej praktiky 
a výučby. Keď skutočne pochopíte štýl nášho učenia, potom ho dokážete 
využívať aj v modernej dobe a môžete tak účinne pomáhať ľuďom získať 
dôveru v praktiku a pomôžete im zistiť, čo je skutočne správna praktika. 
 
Dae Soen Sa Nimovo učenie o meditácii a múdrosti je obzvlášť vhodné pre 
ľudí, ktorí už majú nejaké skúsenosti s meditáciami, no nemajú jasný smer, 
alebo sledujú niečo, čo z nášho pohľadu nie je veľmi jasné - preto niekedy 
môže byť vhodné pohovoriť si o meditácii a múdrosti. Meditácia znamená 
nehýbať mysľou. Keď niečo robíte, len to robte. Keď človek takto praktikuje, 
môže získať silné centrum. Niekedy však dosiahnu ľudia vo svojej meditačnej 
praxi nejaký hlboký zážitok a potom sa ho držia, vytvoria z neho akési pevné 
presvedčenie. Takýchto ľudí je potom veľmi ťažko učiť. Nezískali v skutočnosti 
žiadnu múdrosť, len sa držia svojho presvedčenia. 
 
Hovoríme preto, že múdrosť pochádza zo správnej kong-anovej praktiky a zo 
spoločnej akcie. Obzvlášť dôležitá je správna kong-anová praktika. Udržiavať 
veľkú otázku, neupínať sa na vlastné presvedčenie, vracať sa stále k mysli 
neviem a udržiavať si správny smer - zachrániť všetky bytosti - len tak sa 
objaví múdrosť. K veľmi dôležitým bodom, ktoré sú v našom učení veľmi jasné, 
na rozdiel od iných učení, patrí učenie o podstate, pravde a funkcii a tiež o 
meditácii a múdrosti. Múdrosť nie je niečo čo môžeš nosiť vo svojej hlave - je 
to schopnosť reagovať na situáciu automaticky, toto zachraňuje všetky bytosti 
od utrpenia. 
 
Nie som si istý, či sme o tom písali v niektorej našej knihe, ale máme výtlačky, 
ktoré sme zvykli dávať novým študentom - sú to zápisy dvoch dávnych rečí 
Dae Soen Sa Nima. Jedna reč sa nazýva „Staň sa jedným“, a druhá „Prvotný 
bod“. Nie sú veľmi dlhé, ale je dobré ich poznať, pretože je v nich veľmi jasne 
a jednoducho vysvetlené, čo je meditácia, a tiež čo je prvotný bod. Tiež je tam 
zopár veľmi dobrých konkrétnych príkladov z každodenného života. Je veľmi 
vhodné ich poznať, pomôže vám to vo vašej praktike ako aj vo výučbe. Všetky 
slová učenia Dae Soen Sa Nima poukazujú na ten istý bod. Je to podobné, ako 
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keď názvy pre vodu vo všetkých jazykoch sveta poukazujú na tú istú vec, čo 
síce nie je slovom “voda”, ale keď si smädný, tak sa tej veci napiješ. Má veľkú 
hodnotu dokonale stráviť, prijať cez vlastnú praktiku zmysel všetkých 
učebných fráz a uvedomovať si pri učení ľudí, že keď títo ľudia začnú 
praktikovať, tiež dôjdu k ozajstnému, intuitívnemu pochopeniu toho, o čom 
nám hovoril Zenový Majster. 
 
Pri učení druhých je jednou z hlavných vecí odovzdávať im myseľ neviem. Je 
už na nich, či to budú nasledovať a ďalej praktikovať alebo nie. Ja len dúfam, 
že táto prezentácia niektorých hlavných tém bude pre vás užitočná. Sú to 
hlavné oblasti nášho učenia, o ktorých si myslím, že pre učiteľov dharmy, 
seniorov učiteľov dharmy alebo pre ľudí v ďalších vyučujúcich pozíciách, je 
veľmi dôležité, aby boli s nimi oboznámení. Potom vaše vlastné prežitie 
praktiky, skúsenosti, vám dajú mnoho materiálu, ktorý vám pomôže vo vašom 
živote a praktike a pri učení druhých. Ďakujem vám veľmi pekne. 

 

 - Preložila Janka Bohdanová 
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Ľudská púť  

 
  

Prichádzať s prázdnymi rukami, odchádzať s prázdnymi rukami -  
to je ľudské.  

Keď si sa narodil, odkiaľ si prišiel? 
Keď zomrieš, kam pôjdeš? 

Život je ako letiaci oblak, ktorý sa zjavuje. 
Smrť je ako letiaci oblak, ktorý sa stráca. 

Ale letiaci oblak sám osebe pôvodne neexistuje. 
Príchod a odchod, život i smrť sú tiež takéto.  

Ale je jedna vec, ktorá ostáva dokonale čistá a jasná,  
nezávislá od života a smrti.  

Čo je touto jednou čistou a jasnou vecou?  

 
- Preložil Rasťo Beňko 
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