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Primary Point:  Keď hovo-
ríme o liečení, často použí-

vate frázu „Jaksa Jore Bul“. Čo táto fráza znamená? 
Seung Sahn: Jaksa znamená učiteľ medicíny, Jore znamená 
Buddhova podstata, Bul znamená Buddha. Takže „Jaksa Jo-
re Bul“ znamená „Učiteľ medicíny Buddhovej podstaty“, 
alebo „Medicínsky Buddha“. 
PP: Aký má tento Buddha pôvod. 
SS: Hinajána sa odvoláva len na historického Šakjamuni 
Buddhu. V Mahájáne je mnoho buddhov a bódhisattvov, ale 
i mnoho démonov. Hinajána znamená dosiahnutie veľmi 
jednoduchej mysle – ak sa ničoho nedržíš, už sa stávaš bud-
dhom. Ak dosiahneš nie-ja, stávaš sa Buddhom. Ale Hinajá-
na bola pôvodne vhodná len pre prax v kláštoroch, zatiaľ čo 
Mahájána sa rozvíjala pod veľmi silným vplyvom laikov. 
Ľudia sú zvláštni. Stále niečo chcú – peniaze, sex, slávu 
a pod. Majú mnoho túžob, mnoho myslenia. Ale s každou 
myšlienkou sa zjavuje jeden Buddha a tiež jeden démon. 
Preto ak nemyslíte, potom nie sú potrební ani buddhovia ani 
bódhisattvovia. Ale ak veľa myslíte, potom sa zjavuje mno-
ho démonov a preto sa zjavuje aj mnoho buddhov 
a bódhisattvov, aby vám pomohli. 
PP: Čo to znamená byť chorý z hľadiska buddhizmu? 
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SS: Sú tri druhy chorôb: choroba tela, choroba mysle 
a choroba Dharmy. Choroba tela znamená, že moje telo sa 
zranilo a trpím určitým druhom bolesti. Niekedy si vytvára-
me chorobu tela v dôsledku nedostatočného sebaovládania, 
napr. ústa chcú jesť, ale žalúdok hovorí: „Nie, nie.“ Vtedy 
žalúdok a ústa bojujú; keď priveľa jeme, choroba sa objaví 
na základe tejto nerovnováhy. Choroba mysle znamená, že 
som k niečomu pripútaný alebo niečo veľmi chcem. Ľudské 
bytosti majú päť základných túžob – sláva, sex, jedlo, spá-
nok a peniaze. Týchto päť túžob vytvára mentálnu chorobu. 
Niekedy ju nasleduje choroba tela – nemôžete jesť, spať 
alebo stráviť potravu. 
PP: Čo ak niekto, kto má chorobu tela „to všetko zahodí“, 
ale aj napriek tomu zostáva chorý? 
SS: Aj keď to všetko zahodíš, stále môžeš byť chorý, resp. 
mať bolesti, ale už netrpíš. Ak dosiahneš túto myseľ – my-
seľ, ktorá sa nehýbe – potom ti už bolesť a choroba nevytvá-
rajú utrpenie. 
PP: Pochádza každá choroba tela z karmy? 
SS: Choroba pochádza z karmy z predchádzajúcich životov 
a z karmy tohto života. Karma z predchádzajúcich životov 
znamená: každý deň konám správne, ale moje telo správne 
nefunguje. Napr. keď mám problémy so zrakom a sluchom, 
ale moje činy sú správne, potom ide o karmu 
z predchádzajúcich životov. Karma tohto života znamená, že 
som zle konal v tomto živote – zlosť, túžby, nevedomosť. 
Potom sa objavia choroby. Tento druh chorôb je vytváraný 
vašou karmou tohto života. 
PP: Čo ak choroba pochádza od vašich rodičov? 
SS: Ako som sa už predtým zmienil, že keď nemám dobré 

oči a uši, je to karma 
z predchádzajúcich 
životov. To je karma 
zdedená po rodine – 
to, čo vy nazývate ge-
netikou. 
PP: Čo to znamená, 
keď sa narodí dieťa a 
hneď zomrie? 
SS: Toto je tiež kar-
ma z predchádzajú-
cich životov. Predtým 
toto dieťa malo veľmi 
krátku karmu so svo-

jimi rodičmi, preto sa na základe toho narodilo a tým ukon-
čilo svoju karmu. 
PP: Je dôležité vedieť, či choroba pochádza z karmy pred-
chádzajúcich životov alebo karmy tohto života? 
SS: Áno. Ak praktizujete potom to budete vedieť. Počas 
rozhovoru sa ma niekto spýtal: „Chcem správne praktizovať, 
ale niekedy sa mi objaví myseľ: ‚Chcem niekoho zabiť!’ 

Pokračovanie na strane 6 
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PÄŤ SĽUBOV 

Zenový majster 
Wu Bong 

Reč dharmy, 1973 

Sľubujem, že sa zdržím brania života. 

Sľubujem, že sa zdržím brania vecí, ktoré mi nie sú 

dávané. 

Sľubujem, že sa zdržím nesprávneho konania zo 

žiadostivosti. 

Sľubujem, že sa zdržím klamania. 

Sľubujem, že sa zdržím užívania omamných látok. 

Päť sľubov je formálna iniciácia do buddhistického učenia. 
Sú vyjadrením dôvery v Buddhovu náuku a v hlbšom zmys-
le dôvery v seba samého. Sľuby nie sú absolútnou etickou 
štandardou toho, čo je správne a čo zlé; znamenajú pomoc 
v našej zenovej praxi. 
Konanie, ktorého sľubujeme, že sa budeme zdržiavať, nám 
v živote spôsobuje mnohé problémy a utrpenie tým z nás, 
ktorí nedosiahli oblasť nepripútanosti. V zene nás učia, že 
zenové sedenie je „sedením mysle“ pri akejkoľvek činnosti. 
Avšak pri klasickom sedení v predpísanej polohe zistíme, že 
vtedy vieme lepšie ovládať našu myseľ. Naše telo ovplyvňu-
je našu myseľ. Rovnako praktika dýchania, ktorú nás učí 
Soen Sa Nim, nám pomáha pri stresových situáciách. Náš 
dych ovplyvňuje našu myseľ a myslenie ustáva. Podobne 
zachovávaním predpisov dosiahneme rovnaký vplyv na my-
seľ, ako pri formálnom sedení alebo dýchaní. 
Ale sľuby majú aj svoj hlbší význam. Sú pre nás vodítkom, 
ktoré neustále ukazuje na to, čo Soen Sa Nim nazýva „my-
seľ pred myslením“. Pochopíme to, keď sa lepšie pozrieme 
na presný význam každého sľubu. 
Prvý sľub – nezabíjanie – znamená ďaleko viac, než len 
zdržanie sa fyzického zabíjania iných živých bytostí. 
V skutočnosti sme v svojej podstate neodlučiteľní od všet-
kých bytostí a všetkých vecí vo vesmíre. Tým, že ubližuje-
me iným, popierame našu pravú podstatu. Pravé 
„nezabíjajúce Ja“ je samotné „Veľké Ja“, ktorého dosiahnu-
tím je veľké prebudenie Buddhu. Pre nás tento sľub nie je 
len zabíjaním, ale i ubližovaním iným, či už telom, rečou 
alebo myšlienkami. V Číne pred dávnymi časmi navštívil 
zenového majstra poľovník a povedal mu: „Žijem v dedine 
spolu so ženou a tromi deťmi. Sme veľmi chudobní. Neviem 
farmárčiť ani obchodovať. Nedávno som počul Buddhovo 
učenie a vznikla vo mne veľká snaha praktizovať. Ale ne-
môžem nechať hladovať svoju rodinu. Čo mám robiť?“ Ze-
nový majster odpovedal: „Nie je žiaden dôvod k tomu, aby 
si zmenil svoje povolanie. Len rob nasledovné: zakaždým, 
keď zabiješ zviera, zabi aj svoju myseľ. Praktizuj týmto spô-
sobom a všetko bude dobré.“ 
Druhý sľub sa týka brania vecí, ktoré nám nie sú dané. 
To je viac než len jednoduché kradnutie. Znamená to netúžiť 
po veciach v materiálnej, psychologickej alebo duchovnej 
sfére. Túžba pramení z pocitu neúplnosti. Tento sľub nás učí 
úplne akceptovať seba samého a dosiahnuť to, aby sa táto 
úplná akceptácia stala dokonalou, aby sme dosiahli stav 
Buddhu. 
Tretí sľub sa týka žiadostivosti a spôsobuje väčšie zdese-
nie než ktorýkoľvek iný. Podľa tradície znamená abstinenciu 
nezákonných sexuálnych vzťahov, ako je napr. cudzolož-
stvo, ale tiež zakazuje akýkoľvek čin zo žiadostivosti, či už 

to je jedenie, sex alebo dokonca aj učenie Dharmy. Ako ta-
ký, poukazuje na nežiadostivú, dokonalú oblasť buddhov. 
Tak, ako sa učíme rešpektovať jedenie a nenechať ho pre-
rásť v ukájanie zmyslov, rovnako potrebujeme rešpektovať 
aj sex. Pre mňa to znamená – dosť zjednodušene – že sex by 
mal byť založený na vzájomnom porozumení a láske. Tápa-
júce telo bez mysle len zahmlieva našu pravú podstatu. 
Štvrtý sľub – neklamanie – znamená úprimnosť k sebe 
samému. Úprimnosť je veľmi dôležitá v našej praxi. Pod-
viesť iných znamená podviesť seba samého; podviesť seba 
je stratiť videnie Pravdy. Pred dávnymi časmi zenový maj-
ster Song Am vždy, keď otváral okno s výhľadom na ho-
ry pozrel sa hore a zakričal: „Majster!“ Potom sklopil zrak 
a povedal: „Áno?“ „Vždy buď čistý.“ „Áno!“ „Nenechaj sa 
oklamať ľuďmi!“ „Áno, áno!“ Keď som k sebe úprimný, vi-
dím seba samého takého, aký skutočne som, vidím všetko 
práve také, aké to je. Rovnako, ako iné sľuby, aj tento nás 
núti zanechať akékoľvek predstavy, pripútania a stať sa čis-
tým zrkadlom odrážajúcim veci bez skreslenia. 
Posledný sľub sa týka omamných látok. Toxická látka je 
čokoľvek, čo nás omamuje. Pre nás je to hlavne zen a naše 
správne chápanie zenu, naša ohromná prax a oddanie sa 
praktike, ako i náš veľký súcit k všetkým bytostiam. 
Ako máme praktizovať dodržiavanie sľubov? Suzuki Roši 
hovorí, že by sme mali dodržiavať sľuby bez toho, že by nás 
zväzovali. Soen Sa Nim o porušovaní sľubov povedal: Ak 
v lese uvidíte zajaca utekať pred poľovníkom, ktorý sa vás 
pýta, kade utekal zajac, čo urobíte? Keď poviete pravdu, za-
jac zahynie. Preto je niekedy klamstvo konaním bódhisattvu. 
Konanie nie je ani dobré, ani zlé. Najdôležitejšie je – prečo? 
Robím to pre to, aby som iným pomohol, alebo len z neja-
kého sebeckého motívu? Slová Suzukiho Rošiho a Soen Sa 
Nima nie sú príkazom striktného pridržiavania sa sľubov, 
len nás inými slovami nútia udržiavať čistú myseľ. 
V buddhizme je dobré a zlé iba myslením, osvietenie 
a nevedomosť sú prázdne názvy. Prečo potom dodržiavať 
sľuby? Zenoví majster Mang Gong žil v Kórei počas japon-
skej okupácie. Vtedy mnohí japonskí mnísi prišli do Kórei 
založiť svoj štýl buddhizmu. Na zhromaždení za účasti tri-
dsať jeden významných predstaviteľov kórejského bud-
dhizmu, Japonci vyhlásili, že odteraz sa môžu kórejskí mnísi 
ženiť, piť alkohol, jesť mäso ako sa to robí v Japonsku. Tri-
dsať kórejských mníchov bolo ochotných uposlúchnuť na-
riadeniu, len Mang Gong odmietol. Citujúc Amithába Sútru 
povedal: „Keď niekto nabáda mnícha, aby porušil sľub, po-
tom pôjde do pekla. V Kórei je 7 000 mníchov. Kam pôjdete 
vy všetci? Počiatok je čistý a prázdny. Prečo sa potom zjavi-
li hory a rieky? Keď tomu porozumiete, potom porušenie 
sľubov nie je prekážkou, ale ak nerozumiete a porušíte sľub, 
pôjdete do pekla. Čo urobíte?“ 
Pri praktizovaní sľubov ich mnohokrát porušíme. Ale je dô-
ležité sa nevzdať. Porušenie sľubu je ako pád pri kráčaní. 
Vtedy musíte vstať a kráčať ďalej a keď spadnete znovu, 
opäť je treba vstať a pokračovať. 
Sľuby nám pomáhajú preťať našu pripútanosť a keď to do-
kážeme, potom sa všetky sľuby dodržujú sami. Preto sa vás 
spýtam. Raz zenový majster Nam Čon rozsekol napoly no-
žom mačku. Bol to dobrý alebo zlý skutok? Keď zostanete 
ticho, nie ste lepší ako kameň, ale akákoľvek reč je zlá. Čo 
urobíte? 
Katz! 
Vaša myseľ je teraz mysľou, ktorá dodržuje všetky sľuby. 
Ďakujem. 
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MU SOENG SUNIM: „LIE ČIVÉ 
PRÍBEHY“ Z BUDDHISTICKEJ 
TRADÍCIE 

Mu Soeng Sunim – Primary Point 8, 1991 

Podľa tradície je Buddha často nazývaný „Veľkým Leká-
rom“. Dá sa povedať, že celé Buddhovo učenie je o nemoci 
a liečení. Zvlášť relevantné je poznanie, že nech sú už fyzic-
ké symptómy akékoľvek, väčšina chorôb má mentálne kore-
ne. Buddhistické učenie o tom, že „celý vesmír je vytvorený 
samotnou mysľou“ vystihuje túto podstatu. Nasledujúce dva 
príbehy z buddhistickej tradície osvetľujú tento názor na 
nemoci – hovoria o tom, že všetko utrpenie je spôsobené 
mysľou a že ho možno vykoreniť liečením mysle. 
Prvý príbeh je o mladej žene, Kise Gotami, ktorá žila 
v Indii za čias Buddhu. Keď jej zomrelo novorodeniat-
ko, Gotami od žiaľu zošalela a dokonca nedovolila mŕt-
volku pochovať. Chodila s ňou od liečiteľa 
k liečiteľovi a prosila ich o oživenie dieťaťa. Kaž-
dý ju len poľutoval a povedal jej, že dieťa je úplne 
mŕtve a nemožno ho už znovu prebrať k životu. 
Keď sa dopočula o Buddhovi, priniesla mu mŕt-
volku. On jej povedal, že jej oživí dieťa len 
v prípade, keď splní jednu podmienku: pôjde 
do najbližšej dediny a prinesie päť horčičných 
zrniečok z domu, v ktorom ešte nikto nikdy 
nezomrel. S veľkou ochotou Gotami chodila 
od domu k domu a všade sa pýtala, či tam 
niekto zomrel. No stále dostala rovnakú od-
poveď: „Áno“. Keď takto márne chodila, 
nakoniec si uvedomila, že smrť je nevy-
hnutnou súčasťou života. „Zobudila sa“ zo 
svojho veľkého žiaľu a dovolila spopolniť mŕtvolku dieťaťa. 
Potom sa stala mníškou a žiačkou Buddhu. V druhom príbe-
hu mladého čínskeho mandarína pozval na obed do svojho 
domu veľmi vysoko postavený úradník. Keď mu podávali 
čaj, zazrel v svojej šálke malého hadíka. Pretože bol mladý 
a nechcel uraziť svojho hosťa, vypil čaj spolu s hadom. Keď 

prišiel domov, dostal do žalúdka kŕče a po niekoľkých 
dňoch veľmi ochorel. Chodil od lekára k lekárovi, ale nikto 
mu nevedel pomôcť. Myslel si, že zomrie. Po čase sa jeho 
hostiteľ dozvedel v akých útrapách žije a znovu ho pozval 
na obed. Keď mu opäť podávali čaj, znovu uvidel malého 
hadíka na dne svojej šálky. Tento krát si ale pomyslel: „Nuž, 
aj tak zomriem a preto kľudne môžem uraziť svojho hosťa.“ 
Potom mu povedal: „V mojej šálke je had.“ On iba odvetil: 
„Oh“ a ukázal na povalu. Pozrel sa a uvidel tam luk visiaci 
z povaly, ktorý mal v strede na rukoväti niečo, ako rezba 
malých hadíkov. Na dne svojej šálky teda videl odraz vyre-
zaného hadíka! Len čo si to uvedomil, kŕče z jeho žalúdka 
sa uvolnili a bol zdravý. 
Tieto príbehy nám ilustrujú, odkiaľ pochádza nemoc. Čo je 
potrebné liečiť. Poukazujú na našu (mysliacu) myseľ – my-

seľ, ktorá túži, alebo je plná strachu – ako príčinu nemocí. 
Tá sa potom manifestuje vo fyzickom tele. Tiež pouka-
zujú na to, že opäť je to myseľ, ktorá spôsobí aj vylie-
čenie. 
Dnes to isté hovoria tí, ktorí sa starajú o nevyliečiteľne 

chorých a umierajúcich ľudí: vyzdravenie 
v dôsledku liečby je v skutočnosti spôsobené tým, 
že pacient príjme svoju situáciu v srdci. V prijatí 
svojej situácie takej aká je a nie boj s ňou prináša 
šťastie. Tým je vyliečený duch a toto vyliečenie 
je viac než len „ďalšie uzdravenie.“ Podľa bud-

dhizmu je „osvietenie“ akceptovanie vecí ta-
kých, aké sú: „zažívanie nemoci, starnutia 
a smrti ako prirodzeného procesu.“ Odmiet-
nuť tento fakt znamená navždy byť za-
priahnutý do kola samsáry. Preto, keď sa 

chceme skutočne vyliečiť, musíme sa snažiť 
dostať sa cez jednoduché uzdravenie až k 
úsiliu o osvietenie. Zenový majster Seung 
Sahn píše v svojej knihe „Kompas zenu“ o 

tom, že účelom buddhizmu je najprv získať osvietenie 
a potom pomáhať iným. My, ako ľudské bytosti, sa musíme 
snažiť nie len porozumieť zdroju nemoci, ale ísť ďalej 
a správať sa k iným ľuďom so súcitom. Keď chceme liečiť 
iných, musíme najprv vynaložiť enormné úsilie, aby sme vy-
liečili seba. 

Otázka: Niekedy sa cítim úplný a všetko mi je jasné, ale inokedy to stratím a už znovu ničomu nerozumiem. 
Zenový majster Wu Bong: Byť úplným nezávisí na pocite. Každý je úplný, všetci ste Buddhovia. Ale pomôže vám to 
v živote? Už máte všetko! Nemám nič, čo by ste nemali aj vy. Buddha nemá nič, čo by ste nemali. To, že to počujete, vám 
pomôže? Nie? Teda vám nepomôže žiadne pochopenie, ani len to najlepšie. Už ste úplní, ale pokiaľ si to neuvedomíte pre 
seba, pokiaľ sa s tým nezblížite, pokiaľ nestrávite to pochopenie tak, aby sa to stalo vaše vlastné, nemá to žiadnu moc po-
môcť vám. Je možné, že to niekedy vyvolá pekný pocit: „Už som úplný, som Buddha. Ách…“ Ale pocity sa menia, takže 
na to zabudnete. Pochopenia a dosiahnutie sú odlišné. Takže je potrebné praktizovanie. 
O: Ako môže niekto byť Buddha a nebyť Buddha? 
ZMWB: Ja sa ťa teraz spýtam: „Čo je Buddha?“ 
O: Nemám poňatia. 
ZMWB: To je správne, to je Buddha. 
O: Ale čo ľudia, ktorí nevedia, že nevedia? 
ZMWB: Títo ľudia sú experti. V živote máš na výber: môžeš sa stať expertom, alebo môžeš nevedieť a stať sa Buddhom. 
Nezáleží na tom, ako dobre môže byť niečo vysvetlené; nakoniec je všetko na tebe. Nádherné na buddhovom učení je to, 
že Buddha nás učil neprijímať niečo len preto, že to niekto múdry povedal. Platí to aj o knihách a tradíciách. Musíš nájsť 
pravdu sám za seba. Každý má tu schopnosť. Prišiel si na reč Dharmy, ale nezáleží na tom, ako sú tu veci dobre vysvetlené 
alebo či sa ti to páči, to samotné nemá moc zmeniť tvoj život. Existuje široká priepasť medzi pochopením toho čo bolo 
povedané a schopnosťou to urobiť. Preto je dôležité mať veľkú otázku. V buddhizme hovoríme o bodhičite. Je to sklon k 
osvieteniu. Každý to má. Táto otázka je tvojou bodhičitou. Je to sila, ktorá ťa sem priviedla. Niektorí učenci nazývajú 
bodhičitu semienko osvietenia, teda tvoje semienko už vyklíčilo. Teraz ho musíš kultivovať; tuto kultiváciu my nazývame 
praktizovanie. Keď sa budeš starať o túto otázku, potom môže rásť, rásť, rásť. Potom jedného dňa, môže tento kvietok 
rozkvitnúť. Potom môžeš povedať (udrie sa po kolene): „Aha!“ Toto „aha“ nie je Buddhovo, nie je zenového majstra Se-
ung Sahna, nie je zenového majstra Wu Bonga - celé je tvoje. Teda ho musíš nájsť, pretože tento svet ťa potrebuje.  
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EKOLÓGIA 
MYSLE 

Zenový majster 
Wu Bong 

Vedúci u čiteľ 
pre Európu 

Primary Point 7, 
1990 

ÚDER! 

Pradávno prišiel veľký človek, zachránil všetky bytosti 

a odišiel. Jeho príchod a odchod pokračuje, aby nás 

učil až dodnes. 

ÚDER! 

Pradávno jeden veľký človek povedal: „Pravá Cesta 

nemá príchod ani odchod.“ Dodnes nás toto učenie 

zachraňuje. 

ÚDER! 

Aj my sme prišli na tento svet, zišli sme sa dnes tu a za 

chvíľu sa rozídeme. Ako potom dosiahneme týmto 

príchodom a odchodom cestu príchodu a odchodu 

veľkého človeka? Ako dosiahneme cestu 

neprichádzania a neodchádzania veľkého človeka? 

KATZ! 

Vietor odvial na sever a jar prišla z juhu. 

Zenový majster Seung Sahn sa nedávno zúčastnil konferen-
cie „Globálne fórum parlamentných a duchovných vodcov 
za prežitie ľudstva“ v Moskve. Jeho hlavnou témou bol náš 
vzťah k tomuto svetu, ako devastujeme tento svet a ako mô-
žeme prežiť. Kľúčovým problémom bola ekológia. Webste-
rov výkladový slovník definuje ekológiu ako to odvetvie 
biológie, ktoré sa zaoberá štúdiom živých organizmov a pro-
stredia. Aký je náš vzťah k prostrediu? To je otázka, ktorej 
sa Buddhovho učenia priamo dotýka. 
Za čias Buddhu neboli také problémy so znečistením vzdu-
chu, vody a pôdy ako dnes. Preto Buddha nehovoril zvlášť 
o týchto znečisteniach. Učil trochu iný druh ekológie – ďa-
leko podstatnejší a komplexnejší. Jeho učenie je tak funda-
mentálne, že zahŕňa nie len biologický aspekt ekológie, ale 
tiež etický a duchovný – a dokonca prostredníctvom učenia 

patriarchov – aj ekológiu udržiavania správ-
nej situácie, správnych vzťahov a správneho 
konania v každom okamihu. Ak toto učenie 
správne pochopíme, potom porozumieme 
všetkým vzťahom, vrátane našich vzťahov 
k životnému prostrediu, čo zahŕňa vzťah 
nie len k pôde, vode, vzduchu, oblohe, 
stromom, rastlinám a zvieratám, ale tiež je-
den k druhému. 
Z pohľadu buddhizmu je fórum za prežitie 

ľudí chybou. Tento cieľ oddeľuje ľudské bytosti od zvyšku 
tohto sveta. Nestačí milovať tento svet preto, aby prežilo len 
ľudstvo. To nie je pravá láska. Pretože pravá láska je bezvý-
hradná. Pritom mnoho rečníkov na tomto fóre hovorilo 
o láske. Teda, čo je to láska? 
Pred mnohými rokmi v Číne zenový majster Nam Čon vo-
šiel do sály dharmy, kde sa bilo niekoľko sto mníchov 
o mačku. Nam Čon zobral mačku a mnísi razom utíchli. Po-
tom ich požiadal: „Dajte mi jedno slovo. Ak nie, zabijem tú-
to mačku!“ Každý ostal ticho a preto Nam Čon mačku zabil. 

Neskôr, keď o tom rozpovedal svojmu žiakovi Džódžuovi, 
ten si vyzul sandále, položil si ich na hlavu a odišiel z izby. 
Nam Čon povedal: „Ak by si tam bol, bol by som mačku 

ušetril.“ Tento kong-an je o láske. Keď Nam 
Čon vyzval svojich študentov, chcel vedieť, či 
tú mačku naozaj milujú, alebo po nej len túžia. 

Dnes sa pýtam ja vás: „Keby ste tam boli vy, ako 
by ste zachránili mačku? A aký význam má Džó-

džuov čin?“ Ak vám tieto otázky budú jasné, potom vám 
bude jasné aj to, čo je láska. Dosiahnuť tento kong-an zna-
mená dosiahnuť pravú lásku. Dosiahnuť pravú lásku zname-
ná nájsť ekologicky správny vzťah k životnému prostrediu. 
Existuje relatívne mladé odvetvie vedy zaoberajúce sa štú-
diom chaosu. Zatiaľ čo slovo „chaos“ v nás evokuje stav 
úplného zmätku, pre vedcov má toto slovo veľmi špecifický 
význam, zahŕňajúci rovnice s mnohými riešeniami pre daný 
okamih. Príkladom môžu byť rovnice popisujúce turbulen-
cie, meteorologické javy a tiež predpovede na burzách. Zau-
jímavý je objav vedcov, že v ľubovoľnom chaotickom 
systéme existuje určitý poriadok a v mnohých systémoch, 
ktoré sa považovali za veľmi precízne a pravidelné, niekedy 
vzniká chaotické správanie. Naopak neprekvapuje to tých, 
ktorí sa zaujímajú o východnú náuku. Dobrým 
príkladom toho je kórejská zástava. Je to mo-
náda jin/jang. Jang v sebe zahŕňa jin a jin obsa-
huje jang. Jin dáva zrod jangu a jang jinu. Cha-
os dáva zrod poriadku a poriadok chaosu. Je to 
preto, lebo žijeme vo svete protikladov, v ktorom, keď odo-
berieš jeden pól, druhý sám osebe nemôže existovať. Ak 
odoberieš muža, slovo žena stráca význam. Ak odoberieš 
tmu, nemôže existovať ani svetlo. Keď skončí nevedomosť, 
prestáva aj osvietenie. 
Ako nájdeme správnu situáciu, správny vzťah a správne ko-
nanie v tomto svete protikladov? Aby sme porozumeli to-
muto svetu, musíme rešpektovať prírodu. Vtedy bude hlúpe 
nemať rád tmu, lebo bez nej by nemohol existovať deň. 
Rešpektovať prírodu znamená vzdať sa predstavy vlastníka 
prírody, majiteľa tohto sveta. Nezaobchádzať s týmto sve-
tom ako s „mojím“ svetom znamená, uvedomiť si, že patrí 
celému životu. 
Potom sa nám skôr ozrejmí naša skutočná úloha. Za náš ži-
vot nevďačíme len našim rodičom. Pôda, voda, vzduch, sln-
ko a mesiac, to všetko udržiava náš život. To všetko sú 
našimi rodičmi. Preto nemáme záväzky len voči našim rodi-
čom, ale voči celému svetu. To je Buddhovo učenie. To je 
učenie zenového majstra Seung Sahna. To je učenie našej 
skutočnej podstaty. Inými slovami, hlavným problémom nie 
je ani tak znečistenie životného prostredia, ale znečistenie 
našej mysle. 
Buddha učil niečo veľmi jednoduché. Učil, ako sa vysporia-
dať s hnevom, túžbou a nevedomosťou – tromi základnými 
znečisteniami mysle. Ak sme schopní odstrániť toto znečis-
tenie, zaniknú aj všetky ostatné. Keď nedokážeme odstrániť 
toto znečistenie, nie je možné dosiahnuť sku-
točnú harmóniu s prírodou. Bez harmónie 
s prírodou nie je možné sa vyhnúť ubližo-
vaniu životnému prostrediu. 
Keď zmiešame nádobu horúcej vody 
s nádobou studenej vody, voda sa začne zmiešavať a čosko-
ro (dokonca aj bez miešania) sa teplota ustáli. Studená voda 
sa ohreje a horúca sa ochladí. Horúca voda mala viacej te-
pelnej energie. Po zmiešaní energia nadobudla úroveň, kde 
je teplota rovnaká, našla rovnovážny stav. 
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�  Súboj    
    dharmy  

Zisťujeme, že rovnako je to aj všade v prírode. Na fóre nie-
ktorí ľudia hovorili, že tento svet je v nerovnováhe. Ale ten-
to svet je vždy v rovnováhe. Všetky environmentálne 
problémy vyúsťujú v smrť, choroby a hlad. To je prirodze-
né. Je to v dôsledku nadobúdania rovnováhy. Je to spôsob 
zanikania zlej ľudskej energie v našej „celosvetovej nádo-
be.“ A to je aj Buddhovo učenie. Buddha nás učil rovnováhe 
– ako udržať správnu rovnováhu v našom živote, v mysli, 
vo vzťahoch, v rodine, s priateľmi, so všetkými živočíchmi, 
stromami, vzduchom a s celým svetom. 
Na fóre ľudia hovorili o súčasných environmentálnych prob-
lémoch a navrhovali rôzne riešenia. Zenový majster Seung 
Sahn hovoril o učení karmy. Každá situácia na tomto svete 
má svoju príčinu. Potom akákoľvek nemoc má svoju prvot-
nú príčinu. Je veľmi dôležité zmeniť prvotnú príčinu a po-
tom je možné vyliečiť každú chorobu a zmeniť karmu. Aby 
sme to dokázali, potom je nevyhnutné vzdať sa svojich ná-
zorov, svojho chápania, svojho „ja, moje, mne“. Potom po-
žiadal prítomných udržiavať čistú myseľ. Každý si tak 
mohol „nabrať“ z energiu dharmy, ktorá sa potom rozšíri do 
celého sveta. 
Je to veľmi jednoduché a jasné učenie. Ale zenoví študenti 
vedia, že aj napriek svojej jednoduchosti, nie je ho ľahké 
dosiahnuť. Je to v ich prílišnej snahe posudzovať svoju 
praktiku a pochybovať o svojich schopnostiach. 
Niekedy sa v našom živote, v našom cvičení, objaví tak veľa 
prekážok, že nás to núti k pochybovaniu o sebe samom 
a stávame sa paralyzovaní. Ekologické problémy, ktorým 
musíme čeliť, sa nám zda- jú zdrvujúce. Mnoho krát je 
oveľa zdrvujúcejšie men- tálne znečistenie našej 
mysle. Ako potom máme začať pomáhať tomuto 
svetu? Jedno z najdô- ležitejších učení zeno-
vého majstra Seung Sahna je, že existujú dva 
druhy mysle: myseľ, kto- rá hovorí „môžem“, a my-
seľ, ktorá hovorí „nemô- žem“. Ak si niekto myslí 
„nemôžem“, tak nemô- že. Ak si myslí „môžem“, 
tak je to možné. Najlepšie je, len to robiť. V každom okami-
hu života nám Buddha neustále dáva veľký dar, svoju 
Dharmu. Najlepší dar, ktorý my môžeme dať na oplátku je 

aplikovať toto učenie v svojom živote. Potom „rob 
to“ správna rovnováha; „rob to“ harmónia; 
„rob to“ pravá láska; „rob to“ okamih po 

okamihu správna situácia, správny vzťah a 
správne konanie. Potom už náš život nie je 
naším životom, ale patrí celému vesmíru. 
Potom ekologicky správny život nebude 

ničím zvláštnym. Jednoducho bude vyjadre-
ním našej pravej podstaty. V skutočnosti je to cesta veľkého 
človeka. Môžeme ju dosiahnuť práve teraz? 

ÚDER! 

Ak je tento zvuk jasný, potom je celý vesmír jasný. Tiež 

Veľká Cesta je dokonale jasná. Kde je vlastne? 

KATZ! 

(Ukazujúc na dvere v sále dharmy.) 

Cez tieto dvere do jedálne. 

Ďakujem. 

REČ TRANSMISIE 

Zenový majster Wu Bong 

ÚDER! 

Počujete to? Potom táto palica, 

tento zvuk a vaša myseľ: 

Sú rovnaké alebo odlišné? 

KATZ! 

Počúvajte. V rohu ventilátor: „šš, šš, šššššššššš.“ 

Významný učiteľ povedal: „Brána zenu je veľmi široká. 
Veľmi jednoduché.“ Náš učiteľ hovorí: „Len odhoď svoje 
myslenie a názory, potom sa staneš úplným.“ Ale „odhode-
nie“ svojho myslenia a názorov neznamená, že musíš stratiť 
svoje oči. Dva príbehy: 
Raz sa mních vybral na sólo ústranie. V polovici ústrania sa 
mu v noci zjavil veľký bódhisattva a povedal: „Ty si veľký 
mních. Máš zvláštnu moc. Zajtra musíš ísť k neďalekému 
útesu. Len musíš veriť. Musíš dôverovať. Keď skočíš, budeš 
schopný lietať vo vzduchu.“ Ráno mních šiel k útesu, skočil 
a zomrel. 
Inokedy zasa počas meditácie mníchov v chráme, varil jeden 
mních ryžu vo veľkom hrnci. Vtedy sa mu v pare zjavil veľ-
ký bódhisattva a povedal mu: „Ty si veľký mních. Máš 
zvláštnu moc.“ Keď to mních počul, zobral veľkú varechu, 
ktorou miešal ryžu a prásk. Udrel víziu a zakričal: „Prečo 
špiníš polievku mníchom? PRÁSK!“ Neskôr sa stal veľkým 
zenovým majstrom. 
Keď stratíš oči, stratíš život. Získaj pravé oči a získaš všet-
ko. Preskúmajme, čo je Pravé Oko. Dávajte veľký pozor. 
ÚDER! Pradávno povedal Buddha Šáriputrovi: „Nie sú tam 
oči.“ Teda snáď k tomu, aby si získal Pravé Oko, musíš stra-
tiť svoje oči. Ak nemáš oči, ako však získaš Pravé Oko? 
ÚDER! Náš vzácny hosť, ktorý je tu teraz s nami [Najvyšší 
kambodžský patriarcha Mahá Ghosananda] povedal, že tvo-
je oči stále jedia. Jediace oči. Ako jedia? Nerozumiem. 
Možno jedia formu. Možno jedia farbu. Potom ako trávia? 
Aké oko to je? 
ÚDER! Raz pri svojej reči, veľký zenový majster ukázal na 
svoju palicu a povedal: „Táto palica má zvláštne oči. Doká-
že vidieť cez všetko. Dokonca vidí aj do tvojej mysle.“ 
Možno, že toto je Pravé Oko. Ale aké oko to je? Všetko toto 
sú nádherné myšlienky, ale práve teraz, ako získate Skutoč-
né oko? 
KATZ! 
Prosím pozerajte sa. (Zodvihol zenovú palicu nad hlavu) 
Táto palica je hnedá. 
Ďakujem. 

Otázka: Naši učitelia hovoria, že buddhovia sú 
praví majstri pred tvojím nosom. Takže všetci 
zenoví majstri sa už objavili bez nejakých cere-
mónií. Čo tu potom robíš ty? 
Zenový majster Wu Bong : Ty už vieš. 
O: Ja sa pýtam teba. 
ZMWB:  Sedím tu a rozprávam sa s tebou. 
O: Ďakujem ti veľmi pekne. 
ZMWB:  Bolo mi veľkým potešením. 

Zenový majster Wu Bong  
bude viesť JMDD (spoločné meditačné ústranie) od 
24.1.2002 do 27.1.2002 na východnom Slovensku or-
ganizované Košickým zenovým centrom a verejnú 
prednášku bude mať v Košiciach 24.1.2001 večer. 
(informácie – viď kontakt na poslednej str.) 
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pokračovanie z prvej strany 
Tento štýl myslenia sa mi nikdy predtým nezjavoval, vychá-
dza iba počas meditácie. Čo sa to deje?“ Povedal som mu, 
že to je karma z predchádzajúcich životov. Počas meditácie 
sa tvoja myseľ stáva čistejšou a preto sa stará karma odkrý-
va a vychádza na povrch. Táto karma už bola prítomná 
v tvojom vedomí. Ak praktizuješ, začínaš vidieť a rozumieť 
tejto karme prítomnej v tvojej mysli. Ale ak nepraktizuješ, 
potom niekedy v budúcnosti začne táto karma ovládať tvoj 
život. 
PP: Čo to znamená choroba Dharmy? 
SS: Ak sa staneš učiteľom náboženstva alebo ideológie a 
hovoríš: „Už tomu všetkému rozumiem, nemám žiaden 
problém. Musíte ma počúvať.“ Toto je choroba Dharmy. 
PP: Teda nie je správne, keď veríme nejakej myšlienke či 
učiteľovi? 
SS: Ak ste k niečomu pripútaní a niečo vytvárate, potom to 
nie je správne. Mnohí kresťania sú pripútaní k „Bohu“. 
„Môj Boh a tvoj Boh sú rozdielni.“ Takže si vytvárajú svoj-
ho Boha. Zen znamená všetko to zahoď. Nič nevytváraj. Ak 
stretneš Boha, zabi Boha. Ak stretnete Buddhu, potom zabi 
Buddhu. 
PP: Ako Medicínsky Buddha pomáha pri eliminácii utrpe-
nia? 
SS: Všetky choroby pochádzajú z mysle samotnej. Ak sa 
rozplynie myseľ, potom sa rozplynie i choroba. Ak to všetko 
zahodíš, potom už nebude žiadna choroba a dosiahneš slo-
bodu od života a smrti. Ale je to pre nás veľmi ťažké nevší-
mať si našu myseľ. Mahájána učí, že keď nevieme 
ignorovať svoju myseľ a túžby, potom sa nám zjavia bud-
dhovia a bódhisattvovia, aby nám pomohli. Potom, keď skú-
site mantru „Jaksa Jore Bul“, všetky vaše choroby – či už 
tela, mysle alebo Dharmy – odídu. 
PP: Často odporúčate ľuďom rôzne mantry. Prečo? 
SS: Podľa Mahájány, keď skúšate určité mantry, tak vám 
pomáhajú príslušní bódhisattvovia. Napríklad, keď veľmi 
trpíte, skúste mantru Kwan Seum Bosal a on (Bódhisattva 
Súcitu) vám pomôže. Alebo až tak netrpíte, a skôr potrebu-
jete múdrosť pre svoj životný smer – čo je pravda a správny 
život? – potom skúste mantru Munsu Bosal (Mandžušrí), 
Bódhisattva Múdrosti. A keď už máte múdrosť, ale stále ne-
rozumiete ako správne konať, stále nemôžete pomáhať iným 
ľuďom. Potom musíte používať mantru Pu Hjon Bosal, 
Bódhisattvy Konania. Tá vám poskytne energiu správne ko-
nať z momentu na moment. Len tak môžete pomáhať iným 
ľuďom. Dži Džang Bosal je veľkým Bódhisattvom Sľubov – 
jeho veľkým sľubom je zachrániť všetky bytosti. Keď zo-
mrieš, potom ti Dži Džang Bosal pomôže znovu sa dobre 
narodiť. Takto každý bódhisattva má svoju úlohu. 
PP: V súčasnosti prebieha polemika o ľuďoch udržiavaných 
pri živote modernou medicínskou technológiou. Môžu ostať 
nažive, ale už nemajú mozog – sú len živou mŕtvolou. Mno-

ho ľudí sa pýta: „Sú nažive, alebo sú mŕtvi?“ Alebo: „Ne-
mali by sme ich nechať radšej zomrieť?“ Je to správne ko-
nanie, alebo nie? Čo na to buddhizmus? 
SS: V takomto prípade je podstatná odpoveď na otázku: 
„Koľko energie chorý človek potrebuje od iných?“ Niekedy 
aj s trochou energie je možno zachrániť človeka. Inokedy aj 
napriek veľkému úsiliu iných nie je možné ho zachrániť. 
Keď takýto človek zomrie, potom musí v ďalšom živote 
„vrátiť“ všetku túto energiu, ktorú zobral. Keď zomriete bez 
toľkého množstva energie, potom „nedĺžite“ tak veľa nabu-
dúce. Ak niekto zomiera a berie tak veľa energie, potom to 
nie je nesprávne umožniť mu pokojne zomrieť. Ale keď ne-
potrebuje energiu ľudí, prečo zomierať? Buddhistické uče-
nie je: pomôže moje konanie iným ľuďom, alebo si 
vyžaduje od nich priveľa energie a spôsobí im len samé 
problémy? 
PP: Niekedy sú ľudia v kóme – nevidia, nepočujú ani necí-
tia dotyk. Sú pripútaní k prístroju, ale vedomie pracuje. Prí-
stroj ich udržiava pri živote. Prečo žijú? 
SS: Toto je základná otázka pre všetkých. Prečo žijete? Pre-
čo zomierate? Prečo sa objavuje strom alebo mačka? Prečo 
strom či mačka zomierajú? Keď budete praktizovať, potom 
budete rozumieť svojej správnej práci, smeru a situácii ľud-
skej bytosti. Keď nepraktizujete, potom čím sa odlišujete od 
stromu či mačky? 
PP: Keď niekto odpojí človeka v kóme, má dostatočné ve-
domie, aby mohol mať vnútri pocit hnevu alebo šťastia? 
SS: Toto vedomie je spolovice vedomím stromu a spolovice 
zvieraťa. V tomto vedomí nie je mať rád ani nemať rád; pre-
to takýto ľudia nemôžu vytvárať už žiadnu karmu. 
PP: Takže takýto človek bude mať dobré zrodenie, pretože 
nemá žiadnu karmu keď zomiera? 
SS: Zomierajú bez karmy v danom okamihu, ale môžu mať 
silné vedomie (pozostatky) z tohto života. Toto vedomie je 
ako ortuť a môže sa rozpadnúť na množstvo guličiek. Nie-
kedy tieto guličky sú oddelené, ale niekedy sa môžu spájať 
s podobným vedomím a zrodiť sa ako silná osobnosť, tre-
bárs ako Gándhi, či Hitler. 
PP: V súčasnosti má mnoho ľudí problém s drogami 
a alkoholom. Aká je to karma? Ako im možno pomôcť? 
SS: Niekedy to môže byť karma z predchádzajúcich živo-
tov, ale niekedy to môže byť dané len tým, že niekto len robí 
„spoločnú akciu“ s inými: „Nechcem brať drogy či alkohol, 
ale moji priatelia ma nabádajú k tomu, aby som to skúsil, tak 
to robím.“ Tento druh mysle už rozumie, že drogy alebo al-
kohol nie sú správne. Potom, keď si budú chcieť vyliečiť 
svoju myseľ, pomôže im meditácia. Ale ak im na tom nezá-
leží, pretože sa chcú zabávať, potom si nemôžu vyliečiť my-
seľ. Tvoja myseľ vytvára všetko. Buddha povedal: „Všetky 
veci sú vytvorené mysľou samotnou.“ Teda tvoja myseľ vy-
tvorila chorobu a ty si si svojou mysľou túto chorobu aj za-
fixoval. Je to zaujímavé, nie? 

RODINNÁ KARMA 

Otázka: Čo vyjadruje vaša kaligrafia „Oslobodenie z pút rodinnej karmy“? Prečo je to dôležité? 
Zenový majster Seung Sahn: Základ rodiny tvoria emócie. Emocionálne prepojenie vytvára rodinu. Ale emócie a láska 
nie sú rovnaké. Emócie znamenajú protikladné pocity: mám rád/nemám rád, dobré/zlé, moje/tvoje. Láska je bez protikla-
dov – len dávať, dávať, dávať – vždy dávať. Pochopenie sa deje v našej hlave; emócie sú v našom srdci. 
Keď udržujete všetku energiu v svojom centre (tantien – tesne pod pupkom), potom môžete „stráviť“ svoje pochopenie 
a svoje emócie. Emócie sa potom zmenia vo veľkú lásku a veľký súcit. Tiež vaše pochopenie sa premení na múdrosť. Po-
tom, keď vaše centrum zosilnie, budete môcť ovládať svoje pocity, svoje podmienky a situácie. Keď to dosiahnete, po-
tom sa objaví vaša pravá úloha: pomáhať všetkým bytostiam. To je veľká cesta bódhisattvu. 
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PREDSTAV SI, 
ŽE DOSTANEŠ 
ČO CHCEŠ 

Čong Hae Sunim 

Member Newsletter 13, 2001 

Prednedávnom sme sa vybrali do 
čínskej reštaurácie na obed. Jedlo 

bolo ako zvyčajne vynikajúce a výborne sme sa spolu bavili. 
Keď už sme dojedali, čašník nám priniesol účet spolu 
s mojím obľúbených chodom – koláčikmi osudu! Takéto 
osudové koláčiky sú vynikajúcim spôsobom, ako zakončiť 
jedlo malým, sladkým, chutným a žartovným posolstvom, 
ktoré môže byť buď to nejaké proroctvo, nezmysel, alebo 
púhy žart. Rad-radom sme si ho čítali nahlas a zdieľali si náš 
„osud“, pričom išlo zväčša o bežné predpovede a výstrahy 
viažuce sa na vytvorenie dobrej karmy. Ale môj osud bol 
trochu z iného cesta. Stálo tam jednoducho napísané: 

Bežne tam boli predpovede úspechu alebo frázy o tom, že 
keď budeme dobrí, povedie nás to k šťastiu. Avšak môj ma-
lý ústrižok s červenými písmenami skrytý vnútri môjho ko-
láčika obsahoval veľmi provokatívnu otázku: „Predstav si, 
že dostaneš čo chceš, potom čo?“ Koľko len času a energie 
strávime uvažovaním o tom, čo chceme a ako to získame – 
manipulujeme ľudí a situácie, aby sme získali žiadaný vý-
sledok. Stále máme pocit, že nášmu životu čosi chýba 
a tento pocit spôsobuje, že stále čosi chceme. Chceme dobre 
vyzerať, chceme mať rešpekt, chceme, aby nás ľudia mali 
radi a aby im na nás záležalo, chceme sa zabávať, potrebuje 
neustále „vzrúšo“ a vášeň. Rovnako často vzniká chcenie vo 
forme averzie. To je „nechcem“ aspekt slova chcem. Zdá sa, 
že všade, kde sa pozrieme, existuje „chcem“, niekedy do-
konca zamaskované ako „ja potrebujem“. 
Snáď ako zenoví študenti, chápajúci Buddhovo učenie, pre-
skúmame svoju myseľ a zistíme, že budeme oveľa šťastnej-
ší, keď nebudeme ovládaní našimi túžbami. Začneme tvrdo 
praktizovať, pretože budeme chcieť prekonať naše túžby. 
Aha! Ďalšia vec, ktorú chceme… chceme, aby sme nechceli. 
Veľmi klzký ľad naozaj! 
„Predstav si, že dostaneš čo chceš…“ 
Zenový majster Seung Sahn hovorí, že keď niečo chceme, 
potom dospejeme k dvom možným výsledkom. Prvým je, že 
nedosiahneme čo chceme a okamžite trpíme sklamaním. 
Druhá možnosť je, že dostaneme, čo sme chceli. To môže 
viesť k prechodnému šťastiu, ale keď toto šťastie vybledne, 
začneme znovu túžiť po tom dobrom pocite a opäť sme 
presne tam, kde sme boli – v cykle chcenia a utrpenia. Je 
nám to asi všetkým známe, že? Ako hovorí staré príslovie: 
„Buď opatrný v tom, po čom túžiš.“ 
Sakka – vládca bohov – sa v Sakkapa Sútre opýtal Buddhu: 
„Akými putami sú bytosti spútané, v dôsledku ktorých aj 
keď si chcú žiť v mieri, bez nenávisti či ubližovania iným, 
predsa žijú v nenávisti, ubližujú iným, sú voči iným nepria-
teľskí a už vôbec nežijú v mieri?“ 
Buddha odpovedal: „Sú to putá žiarlivosti a chtivosti, kto-
rými sú spútané bytosti tak, že aj keď si prajú žiť bez nená-
visti, predsa žijú s nenávisťou, ubližujú iným, sú 
nepriateľskí a nemajú mier.“ 

„Ale pane, čo spôsobuje vznik žiarlivosti a chtivosti, aký je 
ich pôvod?“ 
„Žiarlivosť a chtivosť vznikajú z mám rád a nemám rád. To 
je ich pôvod.“ 
„Ale pane, čo spôsobuje vznikanie toho mám rád a nemám 
rád?“ 
„Vznikajú, vládca bohov, z túžby. V dôsledku túžby vznika-
jú a v dôsledku neprítomnosti túžby zanikajú.“ 
„Ale pane, čo dáva vzniku túžby?“ 
„Túžba, vládca bohov, vzniká z myslenia.“ 
Au!! Ten Buddha vie ale poriadne schladiť! Ako zvyčajne 
poukazuje priamo do jadra problému: „myslenie ja-moje-
mne“. Zen znamená nič nechcieť. Ale buďte opatrní! Ak 
praktizujeme, pretože chceme nič nechcieť, alebo dokonca 
nechceme nič nechcieť, potom celkom určite – presne tak 
ako koláčiky osudu prichádzajú s účtom – budeme neustále 
dookola pokračovať v kolese samsáry chcenia a dostávania. 
Čo teda potom môžeme robiť? 
V diamantovej sútre sa hovorí: „Keď sa v mysli objaví mys-
lenie, nepripútavaj sa k nemu.“ Keď praktizujeme a jasne 
vnímame akékoľvek myslenie objavujúce sa v našej mysli, 
uvoľňujeme naše uchopovanie čohokoľvek, čo vzniká 
a nechávame to odísť a pritom sa stále vraciame k tomuto 
okamihu, práve takému aký je. Týmto spôsobom jasne vi-
díme podstatu všetkých vecí. To znamená, že keď niečo 
chceš, nepripútavaj sa k tomu. Ak niečo dostaneš, nedrž sa 
toho. Z okamihu na okamih maj práve myseľ, ktorá má stále 
dostatok. Keď máme myseľ, ktorá má dostatok, potom už 
viacej nie sme ovládaní tým, čo máme radi a čo nemáme ra-
di. Potom akýkoľvek osud je pre nás dobrým osudom. 

„Predstav si, že dostaneš čo chceš“ 
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SKUTOČNÁ PRAKTIKA 

Zenový majster Seung Sahn 

Jeden študent sa raz spýtal zenového majstra Seung Sahna: Ako môžem 
ovládať myslenie keď sedím zazen? 
Soen Sa odpovedal: Keď si pripútaný k myšlienkam, potom sú tvoja praktika 
a myšlienky odlišné. Ale keď nie si pripútaný k myšlienkam, potom je mysle-
nie praktikou a praktika je myslením. To sa nazýva skutočná praktika. 
Študent: Čo to je skutočná praktika? 
SS: Keď začínaš riadiť auto, nemôžeš zároveň dávať pozor na to čo vidíš ale-
bo počuješ, lebo ináč by si nabúral. Ale po určitej dobe, môžeš v pohode hovo-
riť, pozerať sa vôkol a zároveň počúvať rádio. Rozprávanie a pozeranie po 

prírode sa stali skutočným riadením auta. Tvoje pozeranie sa, 
počúvanie a rozprávanie už nie sú pripútaním. Rovnako 
je to i v zene. „Skutočný zen“ obsahuje chodenie, jede-

nie, spanie, rozprávanie a pozeranie televízie. Všetko toto sa stalo nepripúta-
ným myslením. Toto je pravá praktika. 
Študent: Čo je pripútané myslenie? 
SS: Zatiaľ čo riadiš auto a si pripútaný k svojim myšlienkam, môžeš prejsť 
značku stop a dostaneš pokutu; prejdeš na druhú stranu vozovky a môžeš spô-
sobiť haváriu; budeš si myslieť, že ideš do New Yorku a namiesto toho budeš 
uháňať do Bostonu. Takto pripútanosť k mysleniu vedie k utrpeniu. 
Študent: Ďakujem, už tomu rozumiem. 
SS: Pretože rozumieš, teraz sa ťa ja spýtam: „Sú myslenie a nemyslenie roz-
dielne alebo rovnaké?“ 
Študent: Keď som smädný, napijem sa. 
SS: Veľmi dobre. Choď sa napiť čaju. 

OSVIETENIE ŠTYROCH SĽUBOV 

Raz v Kórei chcel zložiť päť sľubov muž, ktorý si rád 
vypil. Vedel však, že keď zloží sľuby a bude piť, znamená to, že poruší sľuby. 
Potom dostal nápad. Pozval priateľa na obed a povedal: „Budem piť pre teba!“ 
Keď sa už schyľovalo k večeru, jeho priateľ si všimol, že už má poriadne vypi-
té. „To nie je správne,“ povedal priateľ, „teraz porušuješ dva sľuby: sľub 
o zákaze pitia a sľub o zákaze klamania!“ 
Raz môj učiteľ, zenový majster Ko Bong, dával päť sľubov Čung Dong Go Sa 
Nimovi. Ceremónia prebiehala hladko až do chvíle, keď začal citovať sľuby. 
Vtedy sa z ničoho nič náhle Čung Dong Go Sa Nim postavil a povedal: “Keď 
nebudem môcť piť, zomriem!“ Nastal problém. No Ko Bong okamžite pove-
dal: „Tak potom zložíš iba štyri sľuby.“ Tak sa stal Čung Dong Go Sa Nim 
„laikom štyroch sľubov“ a dosiahol „osvietenie štyroch sľubov“. Ktokoľvek 
môže zložiť štyri sľuby – žiaden problém! 

ZENOVÝ 
MAJSTER 
SEUNG SAHN 

Zo zbierky básní 
Kos ť priestoru 

NEVIEM 

Rozumieš neviem? 

Neviem! 

To je správne. 

Rozumieš neviem? 

Neviem. 

Zenový majster, čo je to neviem? 

Neviem. 

Ja tomu neviem nerozumiem. 

Kto si? 

Ja neviem. 

Nevytváraj ja, potom pochopíš neviem. 

Stále tomu nerozumiem. 

Neviem je neviem. 

Rozumieš neviem? 

Neviem! 

Neviem! 

Choď priamo, OK? 

Ani zenový majster nevie. 

Ani Buddha nevie. 

Ani Boh nevie. 

Ani Konfucius nevie. 

Neviem, neviem. 

Len choď priamo – neviem. 

Ty nevieš. 

Ja neviem. 

Nik nevie. 

Takže, len choď priamo – neviem, OK? 

A ako? 

Bum! 

Áu! 

Si smädný? 

Choď sa napiť studenej vody! 

Glog! Glog! Glog! 
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Delo a výkrik – Zenový majster Dae Kwang  

Čin Ming-Hu bol významným čínskym ministrom obrany, ktorý žil koncom dynastie Ming. Aj keď väčšinu živo-
ta zasvätil vojenským záležitostiam, predsa len sa veľmi zaujímal o zenový buddhizmus. Pravidelne pozýval ze-
nového majstra Hsin-Hueh Ta-Hsina k sebe na rozhovory dharmy. Jedného dňa práve vtedy, keď sa zenový 
majster chystal napiť čaju po skončení reči dharmy, náhle zaburácalo delo. Na príkaz ministra jeho vojaci vystre-
lili z dela, aby vystrašili majstra. A naozaj, mnoho ľudí sa skutočne vyľakalo, ale majster kľudne pil čaj ďalej, ako 
keby sa nič nebolo stalo. 
Keď dopili čaj, majster sa spýtal: „To znelo ako delo. Deje sa tu niečo?“ „Ospravedlňujem sa. Som si istý, že nič 
sa nedeje,“ vyhýbavo odpovedal minister. „Výstrel z dela je úplne rutinnou záležitosťou vo vojenskom tábore.“ 
Po čase servírovali druhý čaj. Práve, keď Čin zdvihol šálku, majster zakričal, čím spôsobil poriadny zmätok. Čin 
protestoval. „Majster! Prečo ste to urobili?“ Zenový majster sa iba zasmial a povedal: „Čo sa deje? Neviete, že 
výkriky sú bežnou rutinou v zenovej komunite?“ Udivený majstrovým kľudom a dôstojným správaním, sa mu 
Čin ospravedlnil. 


