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Videnie tie ňa 

Zenový majster Seung Sahn 

Významný učiteľ raz prirovnal 
praktizujúcich k štyrom kategó-

riám koní – kôň prvej triedy sa dá do behu, len čo zazrie tieň 
biča. Je veľmi múdry a šikovný – je to kôň veľmi vysokej 
triedy. Druhotriedny kôň sa pohne už pri najjemnejšom do-
tyku biča. Treťotriedny na jemný dotyk nereaguje a rozbeh-
ne sa až keď ho dôkladne udrieš. Posledný je kôň nízkej 
triedy. Udrieš – stojí na mieste a preto musíš neustále udie-
rať, kým sa pohne. Podobne je to aj s ľuďmi. Ľudia sa 
zbláznili. Prečo? Sú zbláznení do jedla, sexu, lenivosti – 
rôznych bláznovstiev. Už nemajú súcit s ostatnými. Naprí-
klad nedávno sa v Kórei stala vážna nehoda. Vlak plný 
výbušnín šiel neosvetlený v noci. Bola taká tma, že je-
den zo strážcov držal zapálenú sviečku, aby bolo vi-
dieť na cestu. Keď vlak zastavil na stanici, strážca sa 
šiel do budovy napiť a úplne zabudol na horiacu svieč-
ku. Sviečka dohorela a spôsobila výbuch. Vlak explodoval. 
Zahynulo viac než sto ľudí, najmenej tisíc ich bolo ťažko 
ranených a mnoho domov v okolí bolo zničených. Mnohí z 
tých, ktorí to videli, nemali súcit so zabitými a ranenými. 
Veď čo je to smrť? Čo je to život? Nemali súcit! Pomysleli 
si, že mŕtvi či ranení si to zaslúžili, pretože mali zlú karmu. 
Neznamenali pre nich nič. No dá sa zaujať i iný postoj. Mô-
žete sa opýtať seba samého: „O čo tu vlastne ide? Čo je ži-
vot a smrť? Prečo muselo tak veľa ľudí zahynúť? Možno, by 
som mal meditovať, aby som lepšie porozumel sebe a živo-
tu.“ Takáto myseľ je mysľou vysokej triedy. Taká je myseľ 
Buddhu. 
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Buddha bol kniežaťom a mal sa stať kráľom. Odmietol 
však slávu, ženy, sex, alkohol, všetko. Prečo? Zazrel tieň 
biča, tieň biča odhaľujúci fakt, že všetky veci sú nestále. 
Preto Buddha odišiel do hôr a sedel šesť rokov. Potom 
uvidel zorničku a dosiahol osvietenie. Teraz je po celom 
svete mnoho miliónov buddhistov. Toto je prístup veľmi 
vysokej kvality. 
Nasleduje ďalší druh ľudí. Niekomu zomiera priateľ, 
alebo ktosi, kto mu je blízky. On si vtedy uvedomí, že ži-
vot jeho priateľa skončil a už nie je ničím. Zistí, že ľudská 
bytosť nie je ničím. Priateľ bol slávny a mal mnoho peňa-
zí. No teraz nežije a všetka jeho práca a námaha vyšla na-
zmar. Vtedy si pomyslí, že aj jeho práca, námaha i život 
tiež zaniknú, preto musí odísť do hôr meditovať, aby poro-
zumel sám sebe. V Kórei takto kedysi dávno premýšľal 

Won Hjo De Sa. Bol vojakom a mal veľa priateľov. 
Všetci zahynuli vo vojne, len on ostal nažive. Aby 

tomu porozumel, ukončil vojenskú službu a stal 
sa mníchom. To je štýl druhého typu ľudí. 

Tretiemu typu ľudí musí zahynúť niekto 
až veľmi, veľmi blízky. Keď mu zomiera 

manžel, syn, otec alebo ktokoľvek z rodiny, 
až vtedy sa spýta: „Čo je to smrť, čo je to život?“ 

Je pod vplyvom veľmi silných emócií a veľkého smútku – 
vtedy ho nič nezaujíma. Prihodilo sa to i slávnemu mní-
chovi Son Um De Sanovi. Niekto mu vyvraždil celú jeho 
rodinu – rodičov, manželku, deti. Nikto mu nezostal. Bez-
cieľne sa vláčil sem a tam. Potom stretol mnícha, ktorý sa 
ho opýtal: „Kto si?“ – „Som ničím.“ – „Nič, poď sem. 
Niečo ti dám.“ Keď to počul, dosiahol osvietenie a stal sa 
slávnym mníchom. 
Štvrtý druh ľudí sa rozhýbe, až keď si začne uvedomo-
vať, že život nie je večný a že čoskoro umrie. Vtedy po-
chopí, že je potrebné, aby porozumel sebe samému. Je 
chorý a berie mnoho liekov. Potom, keď sa uzdraví, po-
myslí si: „Nič nie je isté. Moje telo zanikne, všetko zanik-
ne. Mám svoje telo, ale čo je toto telo? Čo je mojím 
pravým ja? Dobro a zlo, peniaze, sex – to všetko je dôleži-
té. Ale čo je najdôležitejšie?“ Najprv musel ťažko one-
mocnieť, ako kôň, ktorého udrieme. Ale vďaka svojej 
skúsenosti porozumel svojmu utrpeniu aj utrpeniu dru-
hých. Aj keď je to štýl nízkej triedy, je to OK. 
Ale je mnoho ľudí, ktorí nie sú ani ako tie kone – nemajú 
žiaden súcit. Napríklad aj keď ležia chorí v nemocnici, vô-
bec nepremýšľajú o smrti. Stále ich zaujímajú len peniaze, 
jedlo, chcú vidieť svoje deti. Netušia, že už nebudú dlho 
žiť. A takí sú aj v bežnom živote – stále chcú mať viac a 
viac. Avšak život im nikto nezaručí. Aj keď vidia smrť, 
nepoznajú súcit. Ako sa dá napraviť ich myseľ? Myseľ 
týchto ľudí je trpiaca myseľ. Ako ich možno oslobodiť 
z tohoto oceánu utrpenia? Sú stratení vo svojom utrpení a 
preto sa sami nemôžu oslobodiť. Musíme im pomôcť. 
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SMRŤ, ZOMIERANIE 
A KONG-ANY 

Zenová majsterka 
Soeng Hjang a 
Kwang Mjong Sunim, DDPS 

Primary Point 2000 

Kwang Mjong Sunim, DDPS: Snáď by sme mohli začať 
kong-anom: Čo je to smrť? (pauza) Aký hrozný kong-an! 
Snáď najhroznejší, ktorému ľudia musia čeliť. Čo je smrť? 
(Pauza). Koľkí ste už boli s niekým, kto umieral? Akáto to 
bola pre vás skúsenosť? Plná obáv, smutná, pozitívna? 
Študent: Minulý rok mi zomrel otec. Bolo to ťažké. 
Zenová majsterka Soeng Hjang: Praktizoval si potom? 
Študent: Áno, Spieval som Dži Džang Bosal… 
ZMSH: Pomohlo to? 
Študent: Bolo prvé čo som robil, aby som zvládol smútok; 
bolo jediné, čo som bol schopný robiť. 
ZMSH: Povedal si: „Jediné, čo som mohol robiť bolo Dži 
Džang Bosal“, no v skutočnosti to bolo naozaj niečo! Hovo-
ríme: „Aspoň niečo“, ale v skutočnosti je to naozaj čosi, keď 
to robíme! Ak si uvedomujeme danú osobu a spievame, mô-
že dôjsť k neuveriteľnému zvýšeniu intuície. Je to niekto, 
koho ste poznali, starali ste sa o neho a mysleli ste na neho. 
Smrť milovaného nie je ľahká. Zjaví sa mnoho otázok: „Je 
už na pokoji? Alebo ešte stále nie je? Bol som dobrým sy-
nom? Bol dobrým otcom? Dalo sa urobiť viac?“ Ale 
v skutočnosti je to až za životom a smrťou. Spievanie Dži 
Džang Bosal nám pomáha otvoriť srdce, až sa hraničná čiara 
medzi životom a smrťou zotrie a zostane iba intuícia 
a zblíženie. Potom to už nie je iba o tebe a tvojom otcovi. 
KMSN: Otázka o tom ako praktizovať cestu bódhisattvu 
s chorými a nemocnými je veľmi dôležitá. Ak sa držíš čoho-
koľvek o živote a smrti, potom je pre teba veľmi ťaž-
ko priblížiť sa k iných a pomôcť im. Ale ak doká-
žeš byť s čímkoľvek, čo umierajúci prežíva – hnev, 
strach, odvaha – a ísť tam s nim, potom sa zjaví 
„skúsenosť práve-taká-aká je“, z ktorej môže vzísť 
správne konanie. Ale ako sa priblížiť k niekomu, 
kto trpí a potrebuje našu pomoc? Snáď najprv 
tým, že konfrontujeme sami seba a zamyslíme sa 
na tým kto sme, čo si myslíme o smrti, o živote, 
o celom procese. Čo je smrť a kto to je ten, kto 
zomiera? Ide len o to, aby sme sedeli s týmito 
kong-anmi a uvedomili si, že skutočne môžeme 
pomôcť iným. Keď si to uvedomíme, potom to 
môžeme vyjadriť formou držania ruky, spoločným 
vdychovaním a vydychovaním, či umožnením verbálneho 
vyjadrenia ľútosti, smútku a vďačnosti. 
ZMSH: Pred niekoľkými týždňami som mala pacienta – 
bývalého väzňa. Absolútne som nič nemohla robiť. Iba som 
vnútri neustále spievala mantru a sedela som s nim spolu s 
jeho ženou a malými deťmi. Nič iné som nemohla robiť. Iba 
som opakovala mantru a pomaly dýchala. Nevedela som ho 
naladiť na svoj, či jeho dych. Vôbec sme spolu nekomuni-
kovali a neprichádzal žiaden taký okamih, pri ktorom by sa 
dokázal uvoľnil natoľko, aby povedal trebárs: „Je mi ho ľú-
to“ alebo: „Bože, potrebujem si o tom pohovoriť“. Všetci 
neustále žijeme s utrpením, pravda? Nemôžeme len tak 
z ničoho nič povedať: „No tak chlapče, dýchajme spolu!“ 
A pritom to neplatí len vtedy, keď niekto zomiera. Ale ak sa 

každý z nás snaží byť tam, kde nie je ani smrť ani život, 
ale iba intímnosť, potom to môžeme naučiť aj iných 
a motivovať ich k praktike. Tiež sa nesmieme nechať para-
lyzovať ak sa veci nevyvíjajú presne tak, ako by sme si že-
lali. Stále musíme udržiavať srdcia a mysle otvorené 
a čakať na príležitosť. A vtedy sa môže – či už vďaka hu-
moru alebo dôvernej komunikácií – objaviť bdelosť, ktorá 
sa ďalej rozvíja praktikou. 
KMSN: Súčasnou mojou praktikou je snaha vydržať se-
dieť so zvracajúcim pacientom – a stále zisťujem, že je pre 
mňa veľmi ťažké udržať si centrum, keď vidím ako vracia 
krv alebo zvratky! Zo začiatku vzniká silný reflex sebaob-
rany – schmatnúť uterák a odísť preč. Ale keď dokážem 
zostať v miestnosti na okraji postele, fyzický odpor 
a nechuť pomaly odídu a len potom som schopná pomôcť 
danému človeku; trebárs tým, že mu utieram čelo a ústa 
jemnou, mäkkou handričkou. A práve tam, uprostred zá-
pachu a špiny, môže dôjsť k hlbokej vzájomnej intímnosti! 
Je to niečo úplné iné ako naša vlastná romantická predsta-
va o tom ako budeme pomáhať chorým, alebo naše blaže-
né názory o meditácii. Skutočnosť môže byť celkom iná a 
môže byť dosť krutá, ak ešte stále tu je „ja“, ktoré chce 
pomáhať, alebo „ja“, ktoré chce dosiahnuť osvietenie. 
Študent: Ako si môžeme pomôcť pri nevyliečiteľnej cho-
robe? 
ZMSH: Moja odpoveď na túto otázku vychádza priamo 
z našej zenovej praktiky. Povedzme, že máte rakovinu: 
keď máte akýkoľvek osobný kong-an a riešite tento kong-
an dokonca aj vtedy, keď je pre vás dosť nepríjemný, ale-
bo neviete ako ho riešiť, alebo cítite, že by vás mohol za-
biť – dokonca i vtedy, keď kong-an je rakovina – pustíte 
sa do jeho riešenia a pýtajte sa: „Čo je to?“ „Aký je môj 
vzťah k tomu? Ako sa cítim? O čom to celé je?“. Už toto 
je liečenie. Či už sa to rozplynie a opustí vaše telo – 
a v mnohých prípadoch sa to už stalo – alebo to zoberiete 
do inej úrovne, je v tom určité prijatie choroby, pretože sa 

tým zaoberáte a neskrývate to. Ale ak ste v opozícii 
„Som proti a neprijímam to“, potom vám to prinesie 
len viac bolesti a utrpenia. Iba sa do toho rozplyňte. 
Rozplyňte sa do „Čo ste?“ Ľuďom zvyčajne radím 

toto. Ale dokonca i s kong-anom to môže byť nie-
kedy príliš desivé. Niektorí ľudia, ktorí majú 
tumor vizualizujú malého Pac-mana ako po-
žiera ich rakovinový tumor. Ale mne sa to zdá 
byť protikladné: ide len o ďalší boj! 
Dži Hjang Sunim: V poslednej dobe mi tele-
fonujú z nemocníc a útulkov a majú záujem 

o návštevu buddhistickej mníšky pri zomierajú-
cich ľuďoch. Väčšinou ide o ľudí, ktorí predtým 

nepraktizovali a preto s nimi zväčša iba hovorím. No aj tak 
si myslím, že by som mohla pre nich urobiť oveľa viac, 
vrátane našej praktiky. Len neviem ako to urobiť. Poradíte 
mi? 

KMSN: Zúčastnite sa nejakého 
tréningového kurzu. Ja osobne ve-
diem klinické pastorálne vzdeláva-
nie – akreditovaný kurz pre ošetro-
vateľky, mníšky, laikov, všetkých, 
ktorí sa chcú naučiť starať sa 

o duchovné potreby iných. Tiež vám takýto profesionálny 
tréning poskytne zručnosti ako komunikovať s chorými 
a zomierajúcimi pripojiť k skúsenostiam, ktoré už máš ako 
praktizujúca. 
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ZMSH: Povedala by som, že takmer 80% ľudí, ktorých som 
videla zomierať, zomreli tak, ako žili predtým. Ide o ľudí, 
ktorí predtým nepraktizovali. Nemali žiaden vnútorný po-
tenciál, na ktorý by sa mohli sústrediť v priebehu svojich 
posledných dvoch týždňov, jedného týždňa, 24 hodín či 5 
hodín. Videla som to v televízii, v rádiu; videla som rôzne 
prejavy hnevu ako: „Prečo ste mi to nedali, keď som vás 
o to žiadal?“ Je to veľmi smutné. Je to ako keď niekto vpad-
ne na Jong Meng Džong Džin bez predchádzajúcej praktiky; 
pravdepodobne sa tam nebude veľmi dobre cítiť. Zenový 
majster Seung Sahn vždy hovorí: „Ponáhľajte sa! Ponáhľajte 
sa!“ Je to tak, pretože v skutočnosti je oveľa ťažšie prakti-
zovať, keď sme chorí, alebo máme bolesti. 
KMSN: Je určité nebezpečenstvo, že človek uviazne 
v nejakej náboženskej forme alebo meditačnej technike, ale-
bo že nadobudne nejaké názory na zenovú či kresťanskú 
praktiku. Nie samotná praktika je dôležitá; ale to, ako sa 
prejavuje skrze nás ako ľudské bytosti. Pripútanosť k forme 
ponára prirodzený ľudský proces do bahna. Smrť, alebo na-
ša prítomnosť s niekým, kto zomiera, nie je proces zenového 
buddhizmu či tibetského buddhizmu, ale proces cítiacich by-
tostí. Ale ako ľudské bytosti môžeme vôbec spoznať 
a porozumieť procesu zomierania v jeho celistvosti a vhodne 
reagovať? Opakujem, v danom okamihu to jednoducho 

znamená priniesť misu pacientovi, aby sa vyvracal. Ale 
môže to znamenať aj desať tisíc iných vecí. Ale je tu ne-
bezpečenstvo v tom, že nás môže zmiasť forma aj keď 
v podstate smrť, zomieranie a kong-any predstavujú len 
prirodzený ľudský proces. 
ZMSH: Viete, že forma je prázdnotou a prázdnota je for-
mou. Neexistuje čas ani nie-čas. Keď to skutočne zoberie-
te do svojho centra a len vnímate: „Čo to bolo?“ alebo 
„Kto to bol?“ Potom sú neustále prítomné intímnosť 
a láska. Neobávate sa o čas, ktorý beztak uplynul, alebo 
toho či praktizujete alebo nie. Je to intímnosť, ktorá vstu-
puje do vášho srdca a vedomia. Veľmi sa mi páči príbeh 
z knihy „Odklepávanie popola na Buddhu“, ktorý hovorí 
o babke, ktorá plakala za svojou mŕtvou vnučkou, ale pre-
tože bola zenovou majsterkou niekto jej povedal: „Si veľ-
ká zenová majsterka, tak prečo plačeš? Jednoducho 
odpovedala: „Moje slzy ju pošlú do neba.“ Páčilo sa mi to. 
Tento príbeh to ilustruje: láska len plynie a ty ju posielaš 
iným. 
Študent: Veríš v život po smrti? 
KMSN: V čo veríš ty? 
Študent: Neviem. 
KMSN: Tam to všetko začína, nevedieť. Ďakujem vám za 
pozornosť. 

ZENOVÉ PRÍSLOVIA 

Zenový majster Kjong Ho (1849-1912) 
pra-praučiteľ zenového majstra Seung Sahna. 

Zo zbierky: Thousand peaks, Korean Zen – Tradition and teachers by Mu Soeng 
(Parallax Press, Berkley, CA, 1987) 

1. Nepraj si perfektné zdravie. V perfektnom zdraví je chtivosť a žiadostivosť. Preto starobylí učenci hovorili: 
„Priprav si dobrý liek z utrpenia, z bolesti.“ 

2. Nedúfaj v život bez problémov. Ľahký život ma za následok lenivú a súdiacu myseľ. Preto starobylý učenec 
raz povedal: „Prijmi úzkosti a ťažkosti tohto života.“ 

3. Neočakávaj, že tvoja praktika bude vždy bez prekážok. Bez prekážok môže myseľ, ktorá hľadá osvietenie, 
vyhorieť. Preto starobylý učenec raz povedal: “Dosiahni oslobodenie v problémoch.“ 

4. Neočakávaj, že keď budeš tvrdo praktikovať, vyhneš sa ranám osudu. Tvrdá praktika, ktorá sa chce vyhnúť 
neznámemu vytvára slabú odovzdanosť. Preto starobylý učenec raz povedal: „Napomáhaj tvrdej praktike 
tým, že budeš priateľsky jednať s každým démonom.“ 

5. Neočakávaj, že dokončíš niečo úplne ľahko. Keď sa ti stane, že si osvojíš niečo príliš ľahko, tvoja vôľa zo-
slabne. Preto starobylý učenec raz povedal: „Snaž sa znovu a znovu dokončiť to, čo robíš.“ 

6. Vytváraj si priateľov, ale neočakávaj z toho pre seba žiaden úžitok. Priateľstvo zo zištných dôvodov škodí 
dôvere. Preto starobylý učenec raz povedal: „Maj trvalé priateľstva s čistotou v srdci.“ 

7. Neočakávaj od iných, že budú nasledovať tvoj smer. Keď sa to stane, vznikne pýcha. Preto starobylý učenec 
raz povedal: „Želaj si, aby si vniesol mier medzi ľudí.“ 

8. Neočakávaj, že budeš odmenený za charitatívny skutok. Očakávanie niečoho na oplátku vedie k vypočítavej 
mysli. Preto starobylý učenec raz povedal: „Odhoď svoju falošnú duchovnosť ako pár obnosených topá-
nok.“ 

9. Neočakávaj väčší ani menší zisk, než je hodná tvoja práca. Tým, že požaduješ nepravý zisk, vytváraš zo se-
ba hlupáka. Preto starobylý učenec raz povedal: „Buď bohatý v čestnosti.“ 

10. Nesnaž sa dosiahnuť čistú myseľ krutou praktikou. Každá myseľ začne nenávidieť krutosť a kde je čistota v 
morbídnosti? Preto starobylý učenec raz povedal: „Vyčisti si priechod mimo krutú praktiku.“ 

11. Zaujmi rovnaký postoj ku každej prekážke. Buddha dosiahol najvyššie osvietenie bez prekážky. Tí, ktorí 
hľadajú pravdu, sú školení v nepriazni osudu. Keď sú konfrontovaní prekážkou, nemôžu sa nechať zvalco-
vať. Potom dosiahnutie slobody je úžasné. 
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KLANIAM SA 
VŠETKÝM 

Heila Downey, DDPSN 

Primary Point 1996 

(Zdvihne palicu a udrie o stôl) 
Keď rozumiete tomuto svetu – 

všetko v tomto svete je práve také, aké to je. 
(Zdvihne palicu a udrie o stôl) 
Keď nerozumiete tomuto svetu – všetko v tomto svete je 
práve také, aké to je! 
(Zdvihne palicu a udrie o stôl) 
Významný učiteľ povedal: Duch je jasný a čistý. Skutočná 
podstata je číra. Len bez myslenia, práve také, aké to je – 
je Buddha. 
Drží palicu nad hlavou: Vidíte? 
Položí ju späť na stôl: Počujete? 
KATZ! 
Dnes je 7.apríla. Ďakujem, že ste prišli. 

Významný učiteľ raz povedal: „Len bez myslenia – Práve 
také, aké to je, je Buddha. Tulák v Kapskom meste pove-
dal: „Je to práve tak, ako to je!“ 
Nedávno sme sa v jednu chladnú a daždivú noc spolu 
s Rodneym a ďalšími dvoma členmi sanghy vybrali na ve-
čeru do Kapského mesta. Keď sme si pochutnali na lahod-
nom jedle v pohodlnej a vykúrenej reštaurácii, odišli sme 
do vyjúceho vetra a dažďa. Vonku sme spozorovali dvoch 
tulákov – bezdomovcov, ktorí často prespávali 
v krabiciach, v jaskyniach, v horách. Jeden z nich sa pohol, 
ako keby chcel s nami hovoriť. Jeho gestikulácia narazila 
na chladné Rodneyho slová „zmiznite pane“. Rodneyho 
hlas zanikol v mrazivej noci, pretože ja som upútala tulá-
kovu pozornosť. Predtým než čokoľvek povedal, spýtala 
som sa ho, čo chce. Pohotovo odpovedal: „Dve randy (dva 
doláre), prosím!“ 
V tom čase som prechádzala „poradenskou krízou“ a mala 
som veľmi veľkú myseľ „všetko naprávať“. Preto namies-
to toho, aby som mu hneď dala peniazmi, chcela som ve-
dieť načo ich potrebuje. Jeho odpoveď nasledovala bez 

rozmýšľania: „Aby som si kúpil víno, mama!!“ Keďže ešte 
stále som sa nepoučila, navrhovala som mu kúpiť si najprv 
niečo zjesť a víno až potom. Opäť odpovedal veľmi zre-
teľne: „Mama, máš pravdu! Ale dnes je veľmi zima 
a mokro a víno nás zohreje. Potom, mama, keď budeme 
mať šťastie, možno sa nám dostane aj trochu jedla!“ Bez 
ďalších okolkov sme mu dali peniaze. Navyše, mali sku-
točne šťastie, pretože som im šla kúpiť nejaké jedlo. Keď 
som sa vrátila, požiadali nás vytvoriť kruh. Všetci sme sa 
pochytali okolo pliec a on sa pomodlil: „Drahý Pane, ďa-
kujeme Ti za to, že si umožnil týmto ľuďom, aby nám 
umožnili byť práve takými, akí sme. Amen!“ Požiadal 
každého z nás, aby sme podržali dve mince – takže nako-
niec mal kúsok každého z nás. Bolo to veľmi dojemné. 
Keď sme sa lúčili, potiahol Rodneyho za kabát. Predtým 
však než mohol čokoľvek povedať, Rodney mu skočil do 
reči: „Ľutujem, nemám peniaze.“ Tulák odpovedal: „Nie 
pane, nechcel som vás požiadať o peniaze, iba niečo na 
pamiatku!“ Dotkli sa navzájom dlaňami a Rodney sa mu 
poklonil: „Ďakujem ti za učenie.“ On odpovedal: „NIE, 
PANE, TO NIE JE UČENIE, TO JE PRÁVE TAK, AKO 
TO JE.“ 
Významný učiteľ povedal: „Len bez myslenia – práve ta-
ké, aké to je, je Buddha. Tulák v Kapskom meste povedal: 
„Je to práve tak, ako to je!“ 
Pri príležitosti takýchto ceremónií, si pripomíname našich 
predkov a uctíme si našich minulých, súčasných i budúcich 
učiteľov. Klaniam sa nášmu centru Dharmy a našej rodine 
Dharmy v Afrike. Klaniam sa tulákom a našim susedom 
v bloku – Africkej kresťanskej misii, ich chrámovým zvo-
nom a „haleluja“. Klania sa vám všetkým tu prítomným. 
(Zdvihne palicu a udrie o stôl) 
V jednom rohu veže je kresťanská misia. 
(Zdvihne palicu a udrie o stôl) 
V druhom rohu – Pop Kwang Sa. 
(Zdvihne palicu a udrie o stôl) 
Každým okamihom kresťania starnú; hory sú stále modré 
– buddhisti každým okamihom starnú; hory sú stále mod-
ré. „Haleluja!“ a „Kwan Se Um Bosal!“ zapĺňa celú oblo-
hu; kostolné zvony a moktak všetko pohltia. 
KATZ! 
Je tu mnoho tvári, tváre jasne žiaria, po chodbe doľava, 
obed je hotový! 

� Súboj 
     dharmy  

���� Študent: Keď si navštívila zenové cen-
trum v Cambridge, povedala si mi, že si 
zostarla. Spýtal som sa ťa či, si zmúdrela 
a ty si povedala: „nie“. Také niečo ma zne-
pokojuje, nie som rád, keď to počujem. 
Keď si nezmúdrela, zatiaľ čo si zostarla, 
tak čo si potom získala? 
Downey PSN: Ty mi povedz, prosím. 
Š: Ja neviem. 
Downey PSN: (boľavo si povzdychne) 
 

���� Študent: Ahoj Heila, gratulujem. Si z Južnej Afriky a ja som ni-
kdy nebol na južnej hemisfére. Myslím si, že veci sú tam obrátené, sú 
protikladmi – zima je leto a leto je zima, však? Južný pól je Severný 
a tak podobne. Znamená to aj, že cukor je slaný a soľ je sladká, čierne 
je biele a biele je čierne? Ako to je? 
Downey PSN: Aká je tvoja otázka? 
Š: Juh a sever, sever a juh, sú rovnaké alebo rozličné? 
Downey PSN: Ty už vieš. 
Š: Pýtam sa teba. 
Downey PSN: Južná Afrika je smerom dole na juh, Amerika je sme-
rom hore na sever. 

���� Študent: Šialene som sa do teba zamiloval. 
Downey PSN: Ja ťa tiež mám rada. 
Š: Ale ty si vydatá a ja som mních. Ako mi môžeš po-
môcť? 
Downey PSN: Ty už vieš. 
Š: Pýtam sa teba. 
Downey PSN: (objíma ho) Je to krásne, že si tu. 
Š: Oh, môj bože, ďakujem ti. 
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GLÓRIA 

Heila Downey, DDPSN 

Primary Point, jese ň 1996 

Pred štyri a pol rokmi sa narodilo jedno dievčatko. Keď ma-
lo šesť hodín, jej mama ju priniesla do zenového centra 
v Južnej Afrike. Účastníci štvordenného meditačného ústra-
nia ich v sále dharmy obkolesili a spievali mantru ÓM 
MANI PADME HÚM! A toto je jej príbeh. 
Už od útleho detstva mala malá Glória veľmi blízky vzťah 
k sále dharmy a dosť často bolo možno nájsť pár jej malič-
kých sandálov pekne uložených pred dverami. So Su Bong 
Sunimom tvorili pekný párik – dve žiariace tváre a dva páry 
usmiatych očí! Hneď po tom, čo začala malá Glória vydávať 
prvé zvuky, začala „spievať“: „Bosal, Bosal, Bosááál!“ Te-
raz má už štyri a pol roka a často ju počuť spie-
vať: „Kwan Seum Bósal“ a vidieť cvičiť for-
málnu praktiku. Počas prezerania videozáz-
namu z pohrebu a kremácie Su Bong Su-
nima si neustále opakovala: „Dži Džang 
Bósal, Dži Džang Bósal,…“ Zrazu náhle 
prestala a povedala: „Babam (Heila), vieš 
čo? MILUJEM KWAN SEUM BÓSAL!“ 
Potom dodala: „Zenový majster Su Bong je 
teraz mŕtvy… to je veľmi dobré, pretože te-
raz sa môže znovu obnoviť!“ To sa udialo, 
keď mala iba tri a pol roka! V utorok a štvrtok – 
keď nešla do školy – často trávila čas „cvičením“ 
v sále dharmy. Obliekla si krátke formálne šaty, 
pripravila si hodinky, čugpi, spevník, moktak 
a knihu kong-anov. Začala poklonami – nie-
kedy až 75! Potom, bez akejkoľvek prestávky, 
udrela trikrát čugpi. Čas meditácie! O niekoľko minút ne-
skôr: čug, čug, čug! Koniec sedenia. 
Bezchybné udieranie do moktaku. Čas špeciálnych spevov: 
Kwan Seum Bosal a Sútra desať tisícich očí a rúk sa navzá-
jom spojili v jednu, v rámci špeciálnych spevov. 

Po cvičení položila všetko späť na oltár, s úklonom opustila 
sálu dharmy a požiadala mamku alebo Babam zavesiť for-
málne šaty. Bez náhlenia, nič zvláštne. 
Jedného dňa po cvičení som ju zastihla, keď opúšťala sálu 
dharmy a opýtala som sa jej, či sa jej páči Kwan Seum Bó-
sal. 
Odpovedala bez váhania: „Áno, Babam, ĽÚBIM Kwan Se-
um Bósal!“ Na to som sa jej opýtala: „Glória a vieš, čo 
znamená Kwan Seum Bósal?“ Znovu bez váhania: „Áno, 
Babam, KWAN SEUM BÓSAL!“ Trochu zarazená som po-
vedala: „Áno, máš pravdu, ale doslovne to znamená: ‚Pro-
sím, zachráň tento svet pred utrpením’!“ Odpoveď malej 
Glórie mi úplne vyrazila dych: „Och, to je skvelé, Babam, 
myslíš zachrániť všetky bytosti v Ježišovi Kristovi – to sa 
mi páči.“ 
V marci navštívil centrum zenový majster Wu Bong, ktorý 
viedol sedemdňový Jong Meng Džong Džin. Glória sa 

k nám často pripájala a so svojimi štyrmi miskami ne-
chýbala takmer ani pri jednom jedle. Potom 

rýchlo zrolovala a odložila podložku a poď ho 
k Wu Bongovi Sen Sa do izby po sladkosti! 
Tesne pred rečou dharmy som ju našla pla-
kať na záchode. Príčina jej žiaľu? Mama 
ju poslala spať a ona chcela počuť reč 
dharmy! Odvtedy sa jej zúčastňovala. Do-
kázala sedieť hodinu a viac – úplne fasci-

novaná. 
17. júla 1995 sme mali spomienkovú sláv-

nosť prvého roka úmrtia Su Bong Sunima. Gló-
ria spievala s veľkým entuziazmom! Ešte pred 
slávnosťou za mnou prišla a spýtala sa ma, či bu-

deme robiť pre zenového majstra Su Bonga aj 
poklony. Keď som jej povedala, že to nie je 
zvykom, odpovedala: „Dobre, ja ich urobím, 

aby som mu zablahoželala k narodeninám!“ Hneď na to vza-
la podložku, položila ju pred oltár a začala s poklonami. Po-
tom keď sme popíjali čaj, prišla za mnou s otázkou: „Ba-
bam, kedy sa zenový majster Su Bong znovu DÁ DO 
PORIADKU?“ Keď som skúmala čo tým mieni, dodala: „Že 
bude znovu taký, ako sme my!“ 
Jeden kresťan (známy Glórinej matky) bol tým všetkým 
veľmi zmätený. Raz sa jej spýtal, že ako sa preboha mohla 
spolčiť s nami – buddhistami – a nechať úplne slobodne 
praktizovať malú Glóriu, hoci ona je veľmi zanietenou kres-
ťankou. Odpovedala: „A to je problém…? Veď pomáhame 
ľuďom!“ 

KWAN SEUM BOSAL… KWAN SEUM BOSAL… 
KWAN SEUM BOSÁÁÁÁL… 

POSLUŠNOSŤ 

Prednášky zenového majstra Bankeiho navštevovalo mnoho zenových žiakov, ale aj ľudia iných rádov a siekt. Nikdy 
neodriekaval sútry a nemal záľubu v scholastických rozpravách. Jeho slová pramenili v srdci a vchádzali priamo do 
sŕdc poslucháčov. Tým si nahneval jedného kňaza z Ničirenovej sekty, ktorej stúpenci nechceli o zene ani počuť. Raz 
kňaz tejto sekty prišiel do chrámu rozhodnutý sám diskutovať s Bankeim. 
„Hej! Učiteľ zenu,“ zakričal. „Kdekto ťa uznáva a poslúcha tvoje príkazy, no človek ako ja ťa nikdy nebude rešpek-
tovať. Si schopný prinútiť ma poslúchať ťa?“ „Poď ku mne, ukážem ti,“ povedal Bankei. Kňaz sa pyšne predieral da-
vom k učiteľovi. Bankei sa usmial. „Poď k mojej ľavici.“ Kňaz poslúchol. „Nie, lepšie sa budeme rozprávať, ak 
budeš po mojej pravici. Stúpni si sem.“ Kňaz pyšne prešiel na pravú stranu. „Vidíš,“ poznamenal Bankei, „už ma po-
slúchaš a ja si myslím, že si veľmi milý človek. Teraz si sadni a počúvaj.“ 

Výber z knihy Mu Song Sunim: Tisíce vrcholov 

Majsterka Dharmy Heila Downey 
bude viesť JMDD (spoločné meditačné ústranie) od 
27.11. do 2.12.2001 na východnom Slovensku organi-
zované Košickým zenovým centrom a verejnú pred-
nášku bude mať v Košiciach 3.12. a v Prešove 
4.12.2001. (informácie – viď kontakt na poslednej str.) 
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HARMÓNIA – VÝBORNÁ PRAKTIKA 

De Pop Sa Nim (re č Dharmy na ústraní 1987) 

Sme pripútaní k tomuto telu, 
k tomu, čo mame radi a čo 
nie a tiež k svojim názorom 
o tom, čo je správne a čo 
nesprávne. Keď sme doma, 

cítime sa veľmi pohodlne. 
Máme tam svoju posteľ, jeme 
čo nám chutí a odpočívame, 
kedykoľvek sme unavení. 

Neustále sa staráme o svoje pohodlie. Ale privedie nás to k 
nášmu pravému Ja? Alebo neustále len uspokojujeme toto 
„vrece mäsa“. Ľudia sú veľmi k nemu pripútaní. Ale potom 
len veľmi ťažko nájdu svoje pravé Ja. Ak hýčkame toto telo, 
potom ono chce, aby sme ho hýčkali ešte viac a ak zleni-
vieme, tak zlenivie ešte viac. 
Toto telo je vytvorené „túžbou ja“. Keď len uspokojujeme 
toto túžiace telo, naše pravé Ja je veľmi ďaleko. A tak, keď 
telo zostarne, nemá už žiadnu cenu – ani len za hrsť popola. 
Keď už to telo máte, prečo by ste ho mali len neustále uspo-
kojovať? Musíte ho využiť, aby ste našli svoje pravé Ja a 
aby ste už viac neboli jeho otrokom. Keď nájdete svoje pra-
vé Ja, potom môžete ovládnuť svoj život a smrť bez toho, že 
by ste boli naďalej otrokom svojho tela. Preto namiesto to-
ho, aby ste ho len uspokojovali, využite túto príležitosť 
k tomu, aby ste poznali, aká je vaša karma a koľko ešte máte 
výhrad a prekážok. Potom naozaj môžete uvidieť sami seba. 
Mnohí chcú praktizovať na tichom mieste tam, kde by ich 
nik nerušil. Chcú iba praktizovať. Ale tento druh praktiky je 
pripútanosť k praktike. Praktika znamená dosiahnuť osvie-
tenie. Ale iba dosiahnutie osvietenia nestačí. Hneď ako do-
siahnete osvietenie, musíte pomáhať iným. Týmto spôsobom 
osvietenie existuje neustále. Ale ak ste iba pripútaní 
k praktike, potom je to len formálna praktika. Práve teraz 
zahoďte svoje mám rád a nemám rád, to čo je správne 
a nesprávne a využite túto príležitosť. Snažte sa dostať do 
harmónie s inými. Ak to dokážete, potom už nemusíte len 
sedieť na dlážke v meditácii. Ale ak robíte iba formálnu 
praktiku, potom to nemá žiadnu cenu. 
Keď komunikujete a stretávate sa z inými, robíte výbornú 
praktiku. Harmonizovanie s inými znamená, že vaše „ja, 
moje, mne“ túžby sú už eliminované. To je veľmi dôležité. 
Ak ste schopný zharmonizovať sa s inými, ste už víťazom 
svojho života a viete ako správne využívať vesmírnu energiu 
– už ste v skutočnosti Buddhom. Ale ak nemáte pravý účel 
osvietenia, potom iba upadnete do ťažkej karmy. Pozrite sa 
na seba a uvidíte, nakoľko dokážete iba tak nechať danú si-
tuáciu a podmienky. Dokonca i keď sa nachádzate vo veľmi 
ťažkej situácii, pozrite sa nakoľko ste schopný všetko to za-
hodiť. 
Nežijeme samy. Existujeme spolu s ostatnými. Bez nich nie 
je žiaden Buddha, žiaden Boh. Preto sa snažte bez akých-
koľvek podmienok a situácií neustále sa harmonizovať 
s inými. Musíte sa naučiť mať sa navzájom radi. Mať rád len 
svoje dievča alebo chlapca, manželku či manžela nestačí, ale 
musíte mať radi každého okolo seba. 
Ako sa máme harmonizovať s inými? Zabite „ja, moje, 
mne“. Hneď ako sa objaví „ja, moje, mne“ ste na míle 
vzdialení od iných a ste ako malý kamienok na ceste. Nikto 
nechce byť sám. 

Stále počúvam ľudí ako mi hovoria: „Prečo som sám? Prečo 
neviem s inými komunikovať? Prečo ma nikto nemá rád? 
Veľmi sa snažím, ale nikto ma nemá rád.“ Obviňujete ostat-
ných, ale neuvedomujete si, že vaše ťažkosti pramenia práve 
z „ja, moje, mne“. Ak zabijete toto „ja, moje, mne“ na 
100%, potom uvidíte svoje pravé Ja a potom sa dostanete do 
harmónie s ostatnými. 
Ak budete pokračovať v držaní „mám rád“ a „nemám rád“, 
potom aj keď praktizujete, budete si stále vytvárať karmu. 
Preto zahoďte všetky svoje prekážky a staňte sa zajedno so 
svojím pravým Ja a potom sa zjednotíte s univerzálnou 
energiou. Napríklad ak ochoriete, vaša choroba zvyčajne 
pochádza z mysle. Vytvárate „mám rád“, „nemám rád“, 
„som unavený“ a pod. V tom čase vytvárate negatívnu ener-
giu. Táto negatívna energia nepôjde k nikomu inému – pôj-
de len naspäť k vám a vy ako dôsledok toho ochoriete. 
Zahoďte všetky podmienky a situácie a nebude žiadna nega-
tívna energia. Môžete žiť slobodne a dostať sa do kontaktu 
s univerzálnou energiou. Nebudete mať žiadne ťažkosti – 
môžete robiť všetko z okamihu na okamih. Predtým ste boli 
otrokmi času a priestoru. Tým, že odhodíte všetko, môžete 
si vytvoriť svoj vlastný čas a priestor. Potom môžete využí-
vať čas a priestor. V tom okamihu ste vesmírom a vesmír je 
vami. Život a smrť sú vo vašich rukách. 
Toto ústranie je veľmi slobodné, ale zároveň veľmi obme-
dzené. Čo sa vám páči? Slobodné, alebo obmedzené? Slo-
bodné? Môžete mať slobodné. Ale slobodné znamená 
obmedzené a obmedzené znamená slobodné. Rozumiete? 
Praktizujeme, aby sme sa stali majstrami slobody 
a obmedzení. Praktika je veľmi ťažká. Ale je zároveň veľmi 
ľahká. Ak sa viete dostať do harmónie s inými, potom to 
bude veľmi ľahké. Ak nie, potom to bude veľmi ťažké 
a ocitnete sa v pekle. Všetko je na vás. 
Neobávajte sa praktiky. Iba relaxujte. Dáme vám dobré jed-
lo a niekedy možno i víno. Prečo víno? Zamyslíte sa nad 
tým, koľkokrát ste sa vedeli skutočne uvoľniť vo svojom do-
terajšom živote? Dokonca aj keď ležíte v svojich krásnych 
posteliach, vaša myseľ neustále myslí, myslí, myslí. Neviete 
sa uvoľniť. Praktika znamená uvoľniť sa. Ale relaxácia bez 
smeru nie je dobrá. Relaxácia so smerom a účelom je dobrá. 
Všetko zahoďte. A hneď ako to budete schopní urobiť, ná-
jdete najväčší diamant na svete. 
Zároveň musíte robiť aj svoje domáce úlohy a to aj vtedy, či 
je vaša myseľ čistá a či nie. Robiť domácu úlohu znamená 
dokončiť počet mantier, ktoré som vám dala a vaša myseľ sa 
vyčistí. Keď počúvate so zahmlenou mysľou, potom aj keď 
hovorím tri hodiny, nič z toho nebudete mať. Ale ak je vaša 
myseľ čistá a ja poviem čo i len jednu vetu, potom táto veta 
pôjde priamo do vášho vedomia. 
Tu máte obrovskú príležitosť. Využite ju a zdieľajte navzá-
jom energiu, praktizujte spolu. Možno v ďalšom živote tu 
bude niekto, kto je tu vašim manželom alebo manželkou, 
sestrou alebo bratom, priateľom alebo priateľkou. Takže sa 
harmonizujte navzájom. Ale ak nemáte s niekým dobré 
vzťahy, potom sa mô-
žete znovu zrodiť ako 
nepriatelia. Nevytvá-
rajte si nepriateľov. 
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JASNÁ MARY 

Zenový majster Seung Sahn 

Reč Dharmy 

Príbehy zenových majstrov Dok Sahna a Gudžiho sú veľmi 
zaujímavé. Hovoria o účele zenovej praktiky a zenového 
učenia. Obaja títo mnísi boli veľkí majstri sútier. Obaja úpl-
ne rozumeli Buddhovej reči. Rozumeli celej buddhistickej 
tradícii, mnohým významným filozofiám, a všetkým výz-
namným učiteľom. Ale keď ich niekto požiadal, aby pred-
niesli svoju vlastnú reč, neboli schopní nič povedať. 
Nedokázali ukázať svoju vnútornú podstatu iným. Porozu-
menie nie je dobré, ale ani zlé. 
Ale kto si ty? To je veľmi dôležité. Tento okamih dosiahnu-
tia je za porozumením. Nemožno ho prečítať v žiadnych 
knihách. Dokonca ani samotný Buddha vám nedokáže dať 
tento okamih. Je to preto, lebo naša pravá podstata je pred 
myslením. Keď praktizujete zen, tento 
okamih sa vám vyjasní a žiari všade. 
Dokáže urobiť všetko. 
Na Floride je veľmi obľúbený 
hazardný druh športu – preteky 
psov. Ľudia stavia na chrta 
a keď ich pes vyhrá, zarobia 
ohromné množstvo peňazí. 
Viete ako to funguje? Pes vy-
štartuje a beží dookola 
v trati za elektronickým za-
jacom. V skutočnosti je to 
umelý zajac, potiahnutý pravou 
kožušinou. Psy majú veľmi citlivý čuch a utekajú za jej pa-
chom. Teda táto zajačia kožušina ich núti behať v trati. 
Všetky psy si myslia, že už už chytia zajaca, len musia tro-
chu pridať. V skutočnosti je tam niekto, kto reguluje jeho 
rýchlosť. Keď psy utekajú veľmi rýchlo, zrýchli zajaca; keď 
utekajú pomalšie, spomalí ho. Vždy udržuje zajaca v takej 
vzdialenosti, aby si mysleli, že ho už už dohonia. Každučký 
deň psy bežia dookola a dookola a dookola trate. Preteky za 
pretekami, psy naháňajú umelého zajaca. Až raz sa na Flori-
de prihodila veľmi zvláštna vec. 

Bola tam sučka, ktorá sa menovala Jasná Mary. Bola veľmi 
rýchlym chrtom a zvyčajne vyhrávala všetky preteky. Ale 
Jasná Mary bola zároveň aj veľmi chytrým psom. Jedno po-
poludnie vyštartovala ako zvyčajne spolu s ostatnými psami. 
Zajac sa pohyboval v dráhe a psy utekali za ním. Bežali, be-
žali, bežali, bežali – dookola, dookola, dookola, dookola. 
Každý deň, niekedy aj niekoľkokrát denne, títo psy robili 
stále to isté, znovu a znovu a znovu to isté. Aj toho dňa robi-
li to isté znovu, ako zvyčajne. Naháňali elektronického zaja-
ca. 
Ale v strede pretekov sa Jasná Mary náhle zastavila. Mnohí 
ľudia vstali a zamierili svoje ďalekohľady na tohto chrta. 
„Čo sa deje?“, hovorili medzi sebou. „Čo sa stalo s tým pre-
kliatym psom?“ Niektorí ľudia vsadili veľmi veľa na Jasnú 
Mary a preto sa veľmi nahnevali. „Bež! Bež! Ty prekliate 
psisko! Čo sa s tebou deje?“ Ale Jasná Mary sa na určitý čas 
nehýbala. Pozerala na hlavnú tribúnu. Pozerala sa na chvos-
ty ostatných psov miznúcich v zákrute. Pozera-
la na zajaca, bežiaceho v zákrute na druhej 

strane trate. Všetko bolo v tom okamihu 
úpl- ne pokojné a tiché. Náhle Jasná Mary 

preskočila ponad ochrannú závo-
ru, ktorá udržovala psov na 

trati. Hnala sa priamo 
ako blesk naprieč pretekár-
skou dráhou. A v správnom 
okamihu skočila do ochran-

ného pásma zajaca a chytila 
ho! Chňap! Ha, ha, ha, ha, ha, ha! 

Teda takáto je zenová myseľ. Každý nie-
čo v živote chce. Ale každý v skutočnosti len 

nasleduje svoju karmu. Nasleduje svoje myš-
lienky a názory a verí, že je to skutočný 
život. Ale Jasná Mary je ako prvotriedny 

zenový študent. Mnoho rokov ju trénovali k tomu, aby na-
háňala zajaca. Každý deň ju učili, ako bežať okolo trate – 
dookola a dookola a dookola. Ale jedného dňa sa zastavila 
a pozorne sa rozhliadla. Je to ako zenová praktika: zastave-
nie sa a zamyslenie sa nad tým čo sa vlastne v živote deje. 
Potom jasne čosi pochopila a urobila to, na sto percent. Ne-
kontrolovala ani vnútri ani vonku. Vnútri i vonku – bum! – 
stalo sa jedným. To je zenová myseľ. Je to veľmi jednodu-
ché, že? 
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UŽ SOM CHYTIL RYBU 

Zenový majster Seung Sahn 

Man Gongova sieť: Zenový majster Man Gong na konci trojmesač-
ného zimného ústrania predniesol túto reč: „Mnísi, celú zimu ste veľ-
mi ťažko praktizovali. To je výborné! Keďže ja som nemal čo robiť, 
zostrojil som sieť. Táto sieť je vyrobená zo špeciálneho vlákna. Je 
veľmi silná a dosiahne všetkých buddhov, patriarchov a ľudské bytos-
ti. Chytí všetko. Ako sa vyslobodíte z tejto siete? 
Niektorí študenti zakričali: „KATZ!“ Iní udreli o podlahu a zdvihli 
päsť. Niekto povedal: „Obloha je modrá, tráva je zelená.“ Iný zase 
podotkol: „Už som sa vyslobodil, ako sa máš, zenový majster?“ Zoza-
du ktosi zakričal: „Nevytváraj sieť!“ Padlo mnoho odpovedí, ale na 
každú Ma Gong len reagoval: „Aha! Chytil som VEĽKÚ rybu!“ Teda 
ako by ste sa vy dostali z Man Gongovej siete? 
Je to veľmi známy kong-an. Zenový majster Man Gong vždy učil svo-
jich študentov nič nevytvárať. Keď veľmi praktizuješ, nič nevytváraj 
a nič nechci, potom odstrániš každú prekážku. Potom tento kong-an 
nebude pre teba problémom. Ale keď myslíš, keď stále máš, ja, moje, 
mne a kontrolujúcu myseľ, potom sa nevyslobodíš zo siete. Táto sieť 
je život a smrť a zahrňuje všetko. Dokonca aj keby si bol Bud-
dhom, keby si mal myslenie, nemohol by si uniknúť zo siete. Man 
Gongova sieť je útočný kong-an. „Chytil som rybu“ je silný štýl uče-
nia. Spúšťa ti veľký háčik. Keď sa dotkneš tohto rybárskeho háčka, 
budeš mať veľký problém! Je to ako zápas v boxe: úder, úder, úder… 
potom sa musíš brániť. Teda ako udrieš Man Gongovu sieť? Ako od-
strániš Man Gongovo myslenie? Jeho myslenie vytvorilo sieť. Takže 
musíš toto udrieť. 
Praktika kong-anov je veľmi dôležitá – znamená, všetko to odlož. 
V zene hovoríme, keď sa zjaví buddha, zabi buddhu; keď sa zjaví 
významný učiteľ, zabi významného učiteľa; keď sa zjaví démon, zabi 
démona. Zabi všetko, čo sa zjaví pred tebou. To znamená, nič nevy-
tváraj. Keď niečo vytváraš, potom sa ti objaví prekážka. Keď úplne 
všetko odložíš, potom nebudeš mať žiadnu prekážku a tvoj smer sa 
vyjasní. 
Teda smer našej praktiky znamená objasniť našu situáciu, funkciu 
a vzťah v tomto svete. Prečo ješ každý deň? Keď ti to je jasné, potom 
aj náš život je jasný a môžeme pomáhať tomuto svetu. Z okamihu na 
okamih je našou úlohou robiť činy bódhisattvu a pomáhať všetkým 
bytostiam. Man Gongova sieť vytvára náš jasný smer a jeho funkciu. 
Len pomáhaj všetkým bytostiam. Ale to je len vysvetlenie. Vysvetle-
nie ti nepomôže! Správna odpoveď je nevyhnutná! 

 

Zenový majster 
Seung Sahn 

 
Zo zbierky básní Kos ť 

priestoru 

 

Domov mieru 
 

Od kedy sú hory modré? 

Od kedy tečie voda? 

Od kedy psy štekajú: hav, hav? 

Od kedy je cukor sladký? 

Od kedy je tu sever, juh, východ 

a západ? 

Odkedy svieti mesiac? 

La! La! Ej la! 

La Šema! Šema! Šema! 

Om Šanti! Om Šanti! 

Om Šanti! Om! 

Haleluja! Haleluja! Haleluja! 

Kwanseum Bosal! Kwanseum 

Bosal! Kwanseum Bosal! 

Bim! Bam! Bom! 

Bim! Bam! Bom! 

La! La! La! 

Li! Li! Li! 

Dookola, dookola! 

Tancovať, tancovať! 

Dobrý pocit! 

Nádherné! 

Skvelé! 

Ticho. 

Nič. 

Pokoj. 

Únava! 

Poďme domov. 

Klop! Klop! Klop! 

Modrá hora sa nehýbe 

Biele mraky plávajú sem a tam. 

 

  Zenový majster Ko Bong predáva kravu 

Ko Bong (učiteľ Seung Sahna Sen Sa Nima) bol študentom v Jang San kláštore v Kórei. Každý deň tvrdo praco-
val na ryžovom poli. Chrám v horách bol veľmi chudobný a preto jedlo bolo veľmi slabé. 
Jedného dňa odišiel zenový majster He Wol do mesta na rozhovory dharmy. Ko Bong navrhol, aby predali kláš-
tornú kravu a za utŕžené peniaze kúpili víno a jedlo. Keďže každý súhlasil, predali kravu a kúpili si víno a dobré 
jedlo. Po večernom sedení sa veselili, tancovali a celú noc pili v miestnosti Dharmy. 
Keď sa zenový majster vrátil na ranné sedenie, našiel všetkých päťdesiat študentov ospalých, uprostred zvyškov 
z večierka. Odkiaľ mali peniaze na takéto hýrenie? Majster utekal do chlieva. Žiadna krava! Veľmi nahnevaný 
zvolal všetkých do hlavnej haly. Všetci boli veľmi vystrašení. Keď ich zenový majster požadoval vrátiť kravu, 
Ko Bong si zobliekol všetky svoje šaty a liezol na štyroch okolo miestnosti a mučal: „Mú, mú,...“ 
Potešený majster udrel Ko Bonga tridsaťkrát po zadku a povedal: „To nie je moja krava. Táto je veľmi malá.“ 
Každému sa uľavilo. Už nikdy viac sa k tomu nevrátili. 
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