
 

Dodržuj veľký sľub 

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 
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.  

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 „Buum!“ 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 Bodhisattva, 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 Bodhisattvu, a zachránite všetky bytosti 
od utrpenia. Ďakujem.  

      

  – Preložil Rasto Benko 
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