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ZÁVISLÉ 
VZNIKANIE 

Zenový majster 
Seung Sahn 

Soen Sa zdvihol palicu, nakreslil vo vzduchu kruh a spýtal 
sa: „Viete, čo to je? Keď poviete áno, udriem vás tridsať 
krát; keď poviete nie, aj tak vás udriem tridsať krát. Prečo?“ 
Potom sa na chvíľu odmlčal, udrel palicou o stôl a povedal: 
„Dnes je nedeľa.“ Potom predniesol nasledovnú reč. 
Buddha povedal: „Existencia či neexistencia závisí na príči-
nách a následkoch.“ V buddhizme sa na proces pod-
mieneného sveta nazerá ako na svet nepretržitých 
zmien javov. Starnutie a zomieranie závisí na 
zrodení, ktoré naopak závisí na Vznikaní. 
Vznikanie závisí na pripútanosti, pripútanosť 
závisí na myslení, myslenie závisí na vedomí. 
Tieto série podmienok neustále zachovávajú 
samé seba, spôsobujúc utrpenie, ktorého stu-
peň závisí na karme. Pojem karmy možno defi-
novať ako vôľu či chcenie, alebo skutok na základe 
voľby. 
Nenarodili ste sa do tohto sveta pretože ste to plánovali ale-
bo ste to chceli. Narodili ste sa, lebo vaša karma a karma va-
šich rodičov spôsobili, že ste tu. Podľa buddhizmu nič nie je 
náhodou; stáva sa len to, čo je vďaka nevyhnutnosti pro-
stredníctvom fungovania karmy. To, že sme sa sem zišli tiež 
nie je náhodou. 
Niektorí sa rodia s čepčekom na hlave; niektorí v slávnych 

OBSAH TOHOTO ČÍSLA 

1 ZÁVISLÉ VZNIKANIE – SEUNG SAHN 

2 RIEŠENIE NAŠICH… – MJONG OH SUNIM, DDPS 

3 DIAMANTOVÁ PÁRAMITA – KO BONG 

4 AKÁ JE TVOJA POVODNÁ TVÁR – WU KWANG 

5 ČO JE ZENOVÉ ÚSTRANIE – DAE KWANG 

6 DESAŤ TISÍC OČÍ, RÚK – SOENG HJANG 

6 TISÍCE VRCHOLOV – MU SANG SUNIM 

7 ČLOVEK NA STROME – WU BONG 

8 BÁSEŇ TELEFÓN – SEUNG SAHN 

8 ŽIADNA DHARMA – DAE KWANG 

8 ÁU!!! – SEUNG SAHN 

rodinách; niektorí sú chudobní; niektorí sa rodia bieli; nie-
ktorí čierni; niektorí žltí… Všetci ľudia majú rozdielne fy-
zické charakteristiky, osobnosť, inteligenciu, postoje, atď. 
Kto alebo čo vytvorilo takýto vesmír, kde sa neustále stáva-
jú takéto rozmanité vecí? Boh? Buddha? Žiaden z nich! Od-
poveď spočíva v prísnych pravidlách príčiny a následku. 
Buddhizmus vysvetľuje príčinu a následok vzhľadom na 
kontinuum života pomocou doktríny závislého vznikania. 
Jasne ukazuje, ako sa príčina stáva následkom, ako sa efekt 
stáva príčinou. Z rovnakého dôvodu nepretržité opakovanie 
zrodenia a smrti sa dá prirovnať ku kruhu. Smrť nie je úľa-
vou, ale púhou predohrou zrodenia. Tak dlho, pokiaľ sa ten-
to proces opakuje, je nevyhnutné utrpenie. 
Preto, aby sme skoncovali s utrpením, je potrebné najprv 
prestať myslieť. Keď vo vás vznikne myšlienka, či túžba, 
oddeľuje vás to od iných. Keď nemyslíte, vy a ľudia ste jed-

no, a tam nie je utrpenie. 
Stav mysle, v ktorom nie je myslenie ani túžby je 

stavom prázdnoty. Pojem prázdnoty 
v buddhizme však nie je totálne odmietnutie 

reality, ktorú zažívame pomocou našich 
zmyslov, ale je to odstránenie našich faloš-
ných názorov, čiže môžeme vnímať svet 
a veci také, aké v skutočnosti sú. 

Buddha povedal: „Ľudia prichádzajú 
a odchádzajú s prázdnymi rukami.“ Odkiaľ teda 

prichádzajú a kam idú? Život je ako oblak vznášajúci sa 
na oblohe a smrť je ako zapadnutie oblaku za horu. Tak ako 
oblak je bez substancie, rovnako je aj ľudský život a smrť. 
Všetko je prázdne. 
Kategórie existencie a neexistencie sú aplikovateľné len na 
svet javov a podmienok. A predsa v každom človeku je zr-
niečko, ktoré nikdy nezomrie. Je kryštálovo čisté a dokonale 
jasné. 
Čo je potom to, čo zastavuje túžby a myslenie, pomocou čo-
ho transcendujeme samy seba, aby sme dosiahli stav nirvá-
ny? Je to práve „takovosť“. V tejto oblasti ste identický so 
všetkým a s každým. 
Uvedomte si, že myriada vecí, živý či mŕtvy, organický či 
anorganický, to všetko je identické s Rovnorodosťou. Je to 
Buddhov stav, absolútny a úplne nezávislý nepodmienený 
svet, kde môžete byť s celým vesmírom a mimo neho. 
Na začiatku svojej reči som zdvihol palicu a nakreslil kruh. 
Keď ste rozmýšľali nad tým prečo, potom vaša odpoveď ne-
bude dobrá. Len keď ste boli schopní odťať všetko svoje 
myslenie, len vtedy porozumiete. Keď som udrel palicou 
o stôl, naše mysle sa na okamih zjednotili. 
Dúfam, že ste porozumeli tejto pravde. Keď ste porozumeli, 
verím, že budete učiť aj iných, aby tiež zastavili svoje mys-
lenie, túžby a utrpenie. 
Ďakujem. 
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RIEŠENIE NAŠICH 
ŽIVOTNÝCH 
PROBLÉMOV 
S DHARMOU 

Mjong Oh Sunim, DDPS 

Keď sa dostaneme do problémov, potom by sme mali ve-
dieť, ako ich riešiť. Ja sama som mala mnoho problémov a 
prekážok a preto som vyskúšala mnoho metód, ktoré mi 
pomohli dostať sa cez ne. A pretože mi veľmi pomohli, rada 
by som sa s vami podelila s niektorými z nich. 
V zene hovoríme, že nemôžeme zmeniť našu karmu. Už bo-
la vytvorená a už dávno určila podmienky nášho súčasného 
života. Ale môžeme definovať naše budúce podmienky tým, 
čo robíme teraz. 
Teda, keď sa snažíme udržiavať čistú my-
seľ a jednáme z okamihu na okamih, 
vytvárame naše budúce šťastie. (A 
nemusí sa jednať len o vzdialenú bu-
dúcnosť, pretože čas je relatívny a závisí na 
mysli – môže to byť už nasledujúci okamih 
a to je to, čo ľudia mienia pod „zmenou 
karmy“). 
Aby sme boli schopní udržiavať čistú 
myseľ, musíme udržiavať myseľ pred 
myslením a používať ju v súlade so 
správnym súcitným smerom. 
Ako zenoví študenti sa snažíme byť čistí, 
ale aj tak sa dostávame do ťažkostí, pretože naša myseľ je 
zábudlivá, plná zmätkov a obáv. Preto máme problémy 
s nemocným telom, s peniazmi alebo v rodine. 
Prvá rada znie: nevzdávajte sa úsilia praktizovať! Keď sa 
neustále snažíte, snažíte a snažíte, potom budete schopní 
zmeniť spôsob, akým zažívate karmu. To znamená, že aj 
keď semienka karmy ostávajú tie isté, spôsob, akým sa vý-
sledok manifestuje vo vašom živote sa zmení. Keď neprak-
tizujeme, naša karma ovláda naše životy. Keď odotneme 
všetko myslenie, naše pravé Ja ovláda našu karmu i celý náš 
život. 

Je to ako pri jazde autom. Zvyčajne sa ria-
dime svetelnými signálmi. Ale niekedy 
stojí v strede križovatky policajt, ktorý 

riadi premávku a potom sú jeho signá-
ly prvoradé. Vtedy aj keď svieti zelená, 

ale policajt ukazuje stop, musíme zastať. 
Tento policajt je ako naše pravé Ja. Naše 

pravé Ja je konečnou silou, ktorá ovláda aké-
koľvek iné úrovne karmických síl. 
Preto musíme pokračovať v praktike, pokiaľ nie sme schop-
ní žiť z okamihu na okamih tak, ako naše pravé Ja. To ale 
neznamená, že cestné značky a svetelné signály nie sú uži-
točné – musíme ich využívať a to zvlášť vtedy, keď nie sme 
si úplne istý. 
Ilustruje to nasledovný príbeh. Raz v jednom meste bola 
veľká potopa. Záchranári žiadali každého, aby opustil mes-
to, ale jeden muž povedal, že on verí jedine v Boha a vie, že 
Boh ho zachráni a odmietol odísť s ostatnými. Po čase voda 
stúpla až tak vysoko, že bol nútený výjsť až na strechu. 
Okolo plávala loď a ľudia mu kričali: „Rýchlo nastúp, na-

stúp!“ „Nie, nie, ďakujem,“ povedal. „Boh sa o mňa posta-
rá.“ Voda stúpala a on vyšiel až na samý vrchol strechy. Za-
čal sa už obávať. Zrazu sa objavila helikoptéra. Pilot na 
neho zakričal: „Nastúp si, rýchlo nastúp!“ „Nie, ďakujem,“ 
povedal: „Boh sa o mňa postará.“ Helikoptéra odletela. Na-
koniec voda zaliala celý dom a muž sa utopil. Keď sa dostal 
do neba, spýtal sa Boha: „Celý život som v Teba veril. Prečo 
si mi nepomohol?“ „O čom to hovoríš?“ povedal Boh. „Po-
slal som ti čatu záchranárov, loď i helikoptéru!“ 
Boh nie je len kresťanský alebo židovský – je to Absolútno, 
Myseľ, Slovo, naše pravé Ja, keď už ho chcete nejako na-
zvať. Teda tento príbeh ilustruje to, že keď žiadate svoje 
pravé Ja o pomoc tým, že silne praktizujete, udržujete myseľ 
neviem a používate techniky ako sedenie, poklony, spevy, 
mantry, potom môžete očakávať, že sa nejaká pomoc objaví. 
Neodmietnite ju len preto, že nemá veľkú nálepku „zen“, či 

„Kwan Seum Bosal“. 
Kwan Seum Bosal sa môže manifestovať 

ako priateľ, kniha, televízny prog-
ram, rabín, dokonca i ako dobrá 

myšlienka vo vašej mysli. Dávajte 
pozor, zostaňte nezaujatí a s otvorenou 

mysľou. Potom porozumiete jeho správe 
a budete schopní potriasť jednu z jeho desať-
tisícich rúk, ktoré k vám naťahuje. Buďte 

pozorní! 
Naša základná, pôvodná praktika (poklony, 
spevy a sedenie) naladenia sa na prvotný bod, 
naše pravé Ja, je chrbticou našej praktiky. Ni-
kdy by sme sa jej nemali vzdávať. Je našou 
absolútnou praktikou. Odotína všetko naše 
myslenie a pomáha nám udržiavať myseľ ne-

viem. Je praktikou, ktorá vedie ku konečnému cieľu. Všetky 
iné techniky, ako sú hry darmy, tai-či, kurzy sebapomoci, 
son-ju, dobré skutky a buddhistická medicína vo všeobec-
nosti, správne cvičenie, diéta, akupunktúra, terapia a štú-
dium univerzity sú mäsom, šatami a make-upom. Pomáhajú 
obaľovať našu chrbticu a vytvárajú silné, vzpriamené 
a zdravé telo obsahujúce všetko, čo potrebujeme až do naj-
menších detailov. Sú to relatívne praktiky, ktoré vyhladzujú 
našu cestu. 
Preto by sme nemali odmietať nič, čo je užitočné. Môžeme 
nazhromaždiť všetky techniky tohto sveta, ale pokiaľ ich 
nepoužívame, aby nám pomáhali v našom správnom smere, 
sú nám neužitočné. Keď neudržujeme náš správny smer 
a namiesto toho sme pohltení túžbami, potom nám život dá 
okamžitú, dosť nepríjemnú spätnú odozvu. 
Keď pretnete všetko svoje myslenie, akákoľvek technika vás 
povedie smerom k osvieteniu. Navyše, každá technika má 
zvláštny, pomocný účinok na našu karmu. 
V skratke môžeme povedať, že najdôležitejšou praktikou vo 
všetkých prípadoch sú poklony, ktoré odstraňujú karmické 
výsledky veľmi rýchlo a ktoré môžeme používať vo väčšine 
prípadov v životných situáciách, v ktorých si nevieme radi. 
Sedenie kultivuje našu múdrosť, ale nie je účinné pre ľudí 
s psychózou, alebo silným mentálnym pomätením. Spevy sú 
veľmi účinné pre vyhladenie zranených emócií a posielanie 
energií niekomu, kto ju potrebuje. 
Mantra je výborný prostriedok na udržanie čistej mysle 
v akejkoľvek náročnej situácii, teda je to najlepšia technika 
na udržanie mysle neviem v každodennom živote. Je tiež 
silným prostriedkom na posielanie energií ľuďom. Son-ju 
nabíja ľudí životnou energiou, zlepšuje zdravie a náladu 



NOVÝ BOD 3 

 

 

a môže predĺžiť život. Hry dharmy sú samo-sugestívnou 
technikou, ktorá dokáže zjednotiť telo a myseľ, upokojiť 
myseľ a umožňuje niekomu vytvoriť pozitívnu sugesciu 
k zosilneniu vlastnej praktiky. 
Keď chcete urobiť v svojom živote veľkú zmenu, je dobré si 
urobiť rozvrh kvôli intenzívnemu praktizovaniu týchto tech-
ník. Keď máte veľké problémy, potom je veľmi užitočné ro-
biť nočnú praktiku počas sto dní, jednu až dve hodiny v čase 
medzi polnocou a treťou hodinou rannou. Táto praktika má 
zvláštny účinok, keď ju dokážete robiť bez prestávky. Do-

káže urobiť veľké pozitívne zmeny vo vašej karme, takmer 
také silné, ako počas sto dňového sólo ústrania. 
V priebehu mnohých rokov týchto praktík som videla zá-
kladné zmeny, ktoré sa odohrali v mojom živote i v živote 
mojich priateľov. Otestovala som na sebe, že skutočne fun-
gujú! Zostaňte otvorení všetkým možným formám pomoci, 
ktoré sa pred vami zjavia. Najdôležitejšie je sa nevzdávať – 
len sa snažiť, snažiť sa a získate to. 
Prajem vám šťastie na vašej ceste dharmy. 

 
 

 
 

DIAMANTOVÁ PÁRAMITA 

zenový majster Ko Bong 

Zenový majster Ko Bong vystúpil na tribúnu, zdvihol svoju zenovú palicu a povedal: 

Vnútri je to čisté 

Vonku je to čisté 

Kdekoľvek to je, je to čisté 

Čo je to? 

Všetci boli ticho. „Je to Diamantová páramita.“ Potom zložil svoju zenovú palicu. 
„Keď je zlato v zemi, je čisté. Keď ho dáte do horúcej peci, tiež je čisté. Keď ho vyberiete z pece stále ostáva čisté. Pred 
tým, než sme ho dali do pece, nemohli sme z neho nič vyrobiť. Rovnako aj keď je v peci. Ale po tom, čo ho vyberieme 
vonku, môžeme z neho vyrobiť mnoho vecí: náušnice, prstene, či ihlice do vlasov. 
Čo je teda tou pecou? Pec je – dávanie, morálka, trpezlivosť, praktika, meditácia a múdrosť.“  

Kedykoľvek niečo dávaš – či už je to duchovná alebo materiálna pomoc – nerozlišuj medzi subjektom a objektom, 
mužom a ženou, starým a mladým… Zabudni na takýto štýl myslenia. Zabudni na tri veci: ja, ty a dávať. 
Ďalej je tu morálka. Či už dávaš alebo berieš, rob len to, čo je správne a potom sa ti ozrejmí dobré aj zlé. Potom tvoj 
čistý skutok „zabije“ dobré aj zlé. Ale nebuď pripútaný k dobrému a zlému. To je páramita morálky. 
Keď ta niekto obťažuje, buď trpezlivý a odpúšťaj. Trpezlivá myseľ ťa urobí šťastným. Potom vnútri pocítiš radosť 
a budeš sa snažiť tvrdšie praktizovať. Radosť je ako vodná rastlinka, ktorá nemá korene – prichádza a odchádza slo-
bodne. Iba si dávaj pozor, aby si neupadol do pôžitkárstva. 
Keď neustále vnímaš rozdiely medzi ľuďmi a vecami (napríklad tým, že sa na nich pozeráš), ale tvoja myseľ sa nehý-
be, je to páramita meditácie. 
Keď niečo príde – nebuď šťastný. Keď niečo odíde – nebuď smutný. Keď plačeš, len plač. Keď sa smeješ, len sa smej. 
Veci vznikajú, trvajú, zanikajú, stávajú sa prázdne. Pocity sa menia zo šťastných na smutné, z radosti na hnev. Krajiny 
vznikajú a prosperujú, potom zanikajú a sú zničené. Keď toto všetko vnímaš bez toho, že by si sa k tomu pripútaval, 
je to páramita múdrosti. 
 

Slnko je na oblohe, či už je jasno alebo zamračené. Zlato je zlatom, či je v zemi, v peci alebo v tvo-
jej ruke. Diamantová páramita je práve taká – nezávisí na živote alebo smrti, príchode či odchode, 
čase a priestore. Teda vidíš ju, či nie? Keď ju vidíš, udriem ťa tridsať krát. Keď ju nevidíš, aj tak ťa 
udriem tridsať krát… čo urobíš? 

 

6x6 = 36 

Zenový majster Ko Bong zostúpil z tribúny. 
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AKÁ JE TVOJA 
PÔVODNÁ TVÁR? 

Zenový majster Wu Kwang 

Primary Point 1991 

Podľa slovníka znamená „uzdravenie“ získanie niečoho, čo 
bolo buďto ukradnuté alebo stratené. Z duchovného hľadi-
ska uzdravuješ vlastne svoje vnímanie niečoho, čo už máš. 
Zlodejom si ty sám a tento zlodej ti znemožňuje vidieť to, čo 
už máš. 
Túto myšlienku ilustruje nasledovný kong-an: Mních Čong 
Se, povedal zenovému majstrovi Čosanovi: „Majster! Som 
biedny a chudobný. Prosím ťa, pomôž mi!“ Zenový majster 
bez zdráhania iba vykríkol mníchovo meno: „Čong Se!“ 
Mních bez myslenia odpovedal: „Áno pane!“ Zenový maj-
ster potom povedal: „Je to ako keby si vypil tri fľaše najlep-
šieho čínskeho hroznového vína a správaš sa, ako keby si si 
ani len neomočil pery.“ 
Jeden zo spôsobov vysvetlenia tohto príbehu je pomocou 
termínov „prázdnota“ a „plnosť“. Mních seba samého pre-
zentuje ako „úbohého a chudobného“, ktorý nič nemá. Ináč 
povedané: „Vyprázdnil som sa úplne od slov, myšlienok, 
názorov a dokonca aj od pocitu vlastného ja. Som úplne 
prázdny.“ V tomto zmysle je toto tvrdenie aj výzvou na sú-
boj dharmy. 
Čosanova odpoveď: „Čong Se!“ a mníchova reakcia: „Áno 
pane!“ sú okamžité a nepojmové. Tým mních odhadzuje po-
sledný zbytok pripútanosti. Napriek tomu, že prezentoval 
seba samého ako „prázdny“, stále lipol na jednej veci – na 
myšlienke prázdnoty. Táto pripútanosť sa rozplynula v akte 
spontánnej reakcie: oslovenie/odpoveď, vnútri/vonku, 
ja/vesmír – toto všetko sa zjednotilo v úplnom zážitku pl-
nosti alebo liečenia. Úplná prázdnota bola predpokladom 
pre toto prebudenie. 
Analogicky to môžeme badať aj v známom Bašovom haiku. 
Raz sedel Bašo spolu so zenovým majstrom pri jazierku, 
ktorý ho požiadal, aby povedal nejaké svoje vlastné slová 
a neopakoval stále len slová buddhov a patriarchov. V tom 
momente sa Bašo zasekol. Sedel tam pomerne dlho ticho, 
v duševnej prázdnote. V tom do jazierka skočila žaba. Bašo-
va myseľ sa náhle otvorila a povedal: „Pokojný rybník, žaba 
doň skočila. Čľup!“ Pokojný rybník či prázdnota ožíva 
v okamžitom vnímaní „Čľup!“ práve tak, ako v prípade 
Čong Sea: „Áno, pane!“ Prázdnota a plnosť sú dve strany tej 
istej mince. 
Keď sme ako Čong Se, nemáme nič a dokonca aj myšlienku, 
že nič nemáme musíme zničiť. A tú zničíme tým, že vní-
mame jasne zvuky tohto sveta, okamih po okamihu. Preto 
bódhisattva súcitu sa znázorňuje ako ten, ktorý počuje zvuky 
sveta. Súcit manifestuje ako počúvanie celou svojou bytos-
ťou, bez zdráhania, názorov, pripútanosti. 
Iný známy zenový príbeh je o dvoch mníchoch, ktorí spolu 
cestovali počas obdobia dažďov. Prišli k malej zátoke, zalia-
tej hustými dažďami. Tam uvideli milú dievčinu 
v hodvábnom kimone, ktorá nevedela prejsť zátokou. Jeden 
z mníchov sa ponúkol, že ju prenesie na pleciach. Dievčina 
súhlasila. Potom mnísi pomerne dlho mlčky kráčali ďalej, až 
druhý mních sa už neovládol a povedal: „Zložili sme sľub, 
že sa nebudeme dotýkať žien. Ako si mohol tak vyzývavo 
niesť to dievča na pleciach?“ Prvý mních odpovedal: „Ou! 

Ja už som to dievča dávno zložil, braček, prečo ju ty ešte 
stále nesieš?“ 
Zneužívanie omamných látok a závislosti sa zvyčajne tiež 
spája s pripútanosťou – lipnutím na zvláštnych predstavách 
a odpovedajúcich pocitoch. V tomto smere sa v súčasnosti 
robí veľa práce na „vnútornom dieťati.“ Keď niekto lipne na 
nejakej vnútornej predstave zlého, zanedbaného, či opuste-
ného dieťaťa, potom sa táto predstava stáva súčasťou jeho 
názoru o sebe samom, súčasťou jeho ponímania seba samé-
ho. Taktika, ako zvrátiť tento syndróm – vyliečenie jednot-
livca – zahrňuje „znovu-opravenie“ vnútorného dieťaťa 
vizualizáciou pozitívnejšieho vzťahu. 
V psychoterapii sa tiež sústreďujeme na potreby danej oso-
by, v dôsledku ktorých lipne na takejto negatívnej predstave. 
Má strach z toho, čo by to mohlo spôsobiť, keby žila mimo 
týchto predstav? 
Veľmi zaujímavý je prístup anonymných alkoholikov 
k tomuto problému, pretože využíva paradox moci 
a bezmocnosti. V svojom dvanásť krokovom programe ve-
rejne prehlasujú: „Pripúšťam svoju bezmocnosť voči alko-
holu (voči drogám, jedlu a pod.).“ Ale v tomto priznaní si 
bezmocnosti zároveň prehlasujú, že odovzdávajú sami seba 
vyššej sile, z čoho sa vynorí určitý pocit moci. V tomto 
zmysle je pocit falošnej pýchy a poníženia (čo je protikla-
dom falošnej pýchy, pretože to, čo ide hore musí ísť dole) 
premenený do pocitu pokory a spojenia s mocou väčšinou, 
než je človek sám – či už to je skupina, komunita, sangha 
alebo univerzálny princíp ako je Boh, Buddha, či príroda. 
Zen pristupuje k týmto záležitostiam trochu odlišne. Naprí-
klad, zatiaľ čo práca s vnútorným dieťaťom sa viaže 
na rodinu pacienta, šiesty patriarcha sa pýta: „Či už v danom 
okamihu konáš dobré alebo zlé, aká je tvoja pôvodná tvár 
pred narodením tvojich rodičov?“ Druhá časť je veľmi zau-
jímavým a silným impulzom pre liečenie a uzdravovanie. 
Aká je tvoja pôvodná tvár pred akýmikoľvek názormi, pred-
stavami, pocitmi, ktoré si si vliekol so sebou ako ťažký ná-
klad? Keď skúmame: „Aká je tvoja pôvodná tvár, pred 
narodením tvojich rodičov“, sme hodení naspäť do nášho 
primárneho, pôvodného Ja. Keď sa nám to podarí dosiah-
nuť, získame okamžitý pocit úplnej slobody, neskreslenej 
a neprifarbenej našou mysľou. Už nie je čo liečiť; vrátili 
sme sa k nášmu pôvodnému Ja. 
Dosiahnutie pocitu tejto slobody nám poskytuje východisko, 
z ktorého sa môžeme priblížiť našim vnútorným postojom. 
To znamená, že jednoducho máme akýsi gravitačný bod, 
z ktorého pristupujeme pri skúmaní názorov či predstáv. 
Iným provokatívnym aspektom tohto kong-anu je časový 
aspekt – čas neplynie z minulosti do prítomnosti a ďalej do 
budúcnosti, ale psychologicky plynie z prítomnosti do minu-
losti. Keď dosiahneme okamih, v ktorom vnímame svoju 
pôvodnú tvár pred narodením našich rodičov, potom môže-
me vidieť, ako sme sa my podieľali na zrodení našich rodi-
čov! Ak dosiahneme okamih neobmedzenej slobody 
a začneme sa vracať naspäť do mentálnych a emocionálnych 
postojov ako lepší a horší, mal by som či nemal by som, 
dobré alebo zlé, hodnotné a bezcenné, potom v tom okamihu 
umožňujeme zrodenie vzťahu s autoritatívnymi črtami 
a rodičovskými nariadeniami. V tom okamihu umožňujeme 
zrodenie našich rodičov – či už našich skutočných rodičov, 
alebo ich malých častí, ktoré sme z nich extrahovali a ktoré 
sedia v našom žalúdku a poskytujú nám mnoho tráviacich 
problémov. 
Keď to vnímame, potom začneme prijímať zodpovednosť za 
to, čo v súčasnosti robíme. A práve tento pocit
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zodpovednosti nám poskytuje ohromnú slobodu a nádej, ale 
i spôsob, ako s tým všetkým pracovať. Z hľadiska zenu nás 
však ďaleko viacej zaujíma: „Aká je tvoja pôvodná tvár pred 
narodením tvojich rodičov?“ či to čo, povedal zenový maj-
ster Čosan mníchovi Čong Seovi: „Je to ako keby si vypil tri 

fľaše najlepšieho čínskeho hroznového vína a správaš sa, 
ako keby si si ani len neomočil pery.“ 
Všetci si musíme dávať pozor na to, aby sme potom čo 
ochutnáme najlepšie čínske hroznové víno, znovu neupadli 
do takého konania, ako keby sme boli chudobní a úbohí 
a dokonca si ani len nezmáčali svoje pery. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČO JE ZENOVÉ ÚSTRANIE? 

Zenový majster Dae Kwang 
 

Buddha na konci svojho života povedal: „Život je veľmi krátky; veľmi starostlivo ho preskúmaj-
te, prosím.“ Toto je prvý význam meditačného ústrania: skúmanie. Každý vie, že život je 
krátky; tato šov sa rýchlo skončí. Keď si to uvedomíme, začneme sa pýtať: „Kto skutočne som?“ 
Táto otázka a veľká pochybnosť, ktorú otázka spôsobuje je to, čomu čelil aj Buddha. A toto je aj 
otázkou nášho života – kto si? 
V Číne nazývajú plátok mäsa „čisté mäso“, čo znamená, že na rozdiel od klobásy nie je s ničím 
pomiešané. Ľudia si od mäsiara pýtajú „čisté mäso“. V Číne raz žil jeden žiak, ktorý si neustále 
kládol otázku: „Kto má Buddhovu podstatu?“ t.j. „Kto som?“ Počas celého dňa neustále skúmal. 
Každý deň cestou do práce prechádzal okolo mäsiarstva. Stále počúval, ako si ľudia pýtajú čisté 

mäso, ale veľmi tomu nevenoval svoju pozornosť. Keď jedného dňa takto prechádzal pomimo, práve sa jedna žena 
veľmi vehementne dožadovala od mäsiara „čistého mäsa.“ Takýto spôsob veľmi nahneval mäsiara, ktorý na ňu zakri-
čal: „Pani a ktorý kúsok nie je čistý?“ Keď to žiak počul, v tom momente si uvedomil, že všetko je „čisté mäso.“ Všet-
ko má Buddhovu podstatu. Čo nemá Buddhovu podstatu? Stal sa osvieteným. Toto je pravé skúmanie. Keď budete 
takto neustále a úprimne skúmať, potom vám to prinesie výsledky. Za to ručím. 
Naše ústranie sa riadi chrámovými pravidlami. Tieto pravidlá pochádzajú z mníšskych zákonov zenových chrámov, 
ktoré ustanovil zenový majster Pai Čang , jeden z Ma Tzuových najlepších študentov. Podobne, ako pravidlá svätého 
Benedikta, obsahujú pravidlá, ako spoločne nažívať v harmónii. Navyše nám naše chrámové pravidlá hovoria, ako 
máme správne praktizovať. Ale nie len to, obsahujú aj predpisy, ako sa so súcitom správať ku všetkému na tomto svete. 
Pritom je najdôležitejšie to, čo je dôležité aj pri správnej praktike zenu: „Všetko to odlož!.“ Chrámové pravidla hovoria: 
„Nebuď pripútaný k svojim názorom. Byť pripútaný a obhajovať svoje názory, znamená ničiť svoju praktiku. Odhoď 
všetky svoje názory. Toto je pravý buddhizmus.“ Toto nám hovorí ako správne praktizovať. Iba nechaj odísť t.j. nechaj 
odpočívať každý svoj názor. Ako hovoria chrámové pravidlá: „Veľké okrúhle zrkadlo nepozná mať rád a nemať rád.“ 
Toto je naša pravá podstata. Druhým významom každého meditačného ústrania je: odlož svoje názory, svoje 
podmienky a svoju situáciu a vráť sa k svojej pôvodnej podstate. 
V pálijskej zbierke sútier Majjhima-nikája je príbeh o tom, ako raz jeden mních požiadal Buddhu o to, aby zosumari-
zoval celé svoje učenie do jednej vety. Buddha počas viac než štyridsať rokov učil veľa, veľmi veľa vecí. Avšak jeho 
odpoveď znela: „Nebuď k ničomu pripútaný.“ Och, to bol úder – aké jednoduché! Piaty patriarcha dosiahol osvietenie, 
keď počul tieto slová z Diamantovej sútry: „Keď v tvojej mysli vzniká myslenie, nepripútavaj sa k nemu.“ Prastarí mu-
drci to tiež vyučovali. Našou prácou je len to robiť. Teda tretím významom ústrania je „len to rob.“ Koniec koncom 
ústrania sú veľmi jednoduché. Všetko tu máte zariadené: kedy vstávať; čo jesť, kedy meditovať – všetko. Našou úlohou 
je len to robiť. 
Väčšina našich ústraní je relatívne krátka – jeden, dva či tri dni ale niekedy aj tri mesiace. Ale Buddha veľmi tvrdo cvi-
čil počas šiestich rokov a Bódhidharma sedel deväť rokov v jaskyni nad chrámom Šaolin. Ako my môžeme dosiahnuť 
to, čo dosiahli oni? V skutočnosti je to veľmi jednoduché: práve v tomto okamihu sa začni úprimne snažiť skúmať 
otázku: „Kto som?“ Ale skúmaj ju veľmi dôkladne. To znamená, že budeš musieť odhodiť všetko svoje myslenie – 
prebudiť sa zo svojho sna: mať rád a nemať rád. V tomto bode sa Buddha a Bódhidharma zjednotia. Toto je posledný 
význam ústrania – prebuď sa a pomôž nášmu svetu. To už je Buddhova myseľ. Ale to sú len mŕtve slova a preto sa 
vás spýtam: „Ako sa môžete vy, Buddha a Bódhidharma zjednotiť?“ Rýchlo. Odpovedzte. Myslenie vám nepomôže. 

Len raz je dnes 
a štipka času je kusom drahokamu. 
Ten dnešný deň sa už viac nevráti 
a minúta času má cenu najdrahšieho 
drahokamu. 

– Takuan (zenový majster) –  

Nie je človekom ten, 
kto má iba jednoducho výzor 
človeka. 
Človekom je ten, 
kto ľudsky koná. 

– José Silva – 

Niet šťastia bez zabúdania. 

– A. Maurois – 
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Zenový majster Hje Wol sa rozhodol vyskúšať svojich študentov a preto ich požiadal, aby napísali čínsky znak 
„ktorý nikdy nezvlhne, aj keď na neho zaprší“. Niektorí študenti písali znaky pre Myseľ, iní pre Ľudskú Podstatu, 
ďalší pre vietor a podobne. Ale Hje Wol len stále krútil hlavou na znak nesúhlasu. Nakoniec Ko Bong napísal 
znak pre „dážď“ a ukázal to Hje Wolovi. Keď sa pozreli jeden na druhého, obaja sa usmiali. Neskôr Ko Bong do-
stal od Hje Wola inku. 

Výber z knihy: Mu Sang Sunima Tisíce vrcholov (str. 192) 

DESAŤ TISÍC OČÍ, 
DESAŤ TISÍC RÚK 

Zenová majsterka 
Soeng Hjang 
Primary Point 1991 

Buddha učil, že základnou chybou ľudských bytostí je to, že 
vnímajú samé seba ako oddelené entity. Akékoľvek prejavy 
ľudského utrpenia pramenia z pocitu oddelenia. 
Sanskritské slovo „buddha“ znamená „prebudený“. Rovna-
ko, ako je možné sa stále viac a viac prebúdzať, je možné ísť 
do hlbšieho a hlbšieho spánku. S prebúdzaním sa stávame 
stále viac intímnejší so zdrojmi radosti a bolesti. 
Ako sa prebudiť z ilúzie oddelenia? Čítanie 
o prebudení nás neprebudí. Úprimné prianie 
prebudiť sa, stať sa viac a viac vedomí si toho, 
že sme kdesi „uviazli“, nás tiež úplne neprebudí. Čo 
je skutočným budíkom? Je nejaká absolútna, overená, 
neotrasiteľná metóda, ktorá nás vytrhne z návykových 
síl spánku? 
V zenovej praktike sa pýtame: „Čo je to?“ Kla-
denie si tejto otázky, si vyžaduje uvedomiť si 
každý okamih svojho života. Kladenie si tejto 
otázky, znamená zanechať naše zakorenené názory, 
predsudky a túžby a prebudiť sa do toho, čo sa 
práve deje v danom okamihu. 
Ako zdravotná sestra mám mnoho príleži-
tostí pracovať s chorými a umierajúcimi 
ľuďmi. V našom úrade máme veľký plagát 
s nadpisom: „Zomieranie nie je dôvodom toho, 
aby sme prestali žiť.“ Je iróniou, že zomieranie 
často prebúdza ľudí k životu. Počas zomierania, v ča-
se smrti a po smrti môže dôjsť k liečivému procesu 
jak pre zomierajúceho, tak i pre jeho priateľov 
a príbuzných. 
Pred niekoľkými rokmi mi náhle zomrel otec. Keďže 
som nemohla s ním byť v čase smrti, cítila som po-
trebu urobiť pre neho nejakú ceremóniu. Prišla som 
do domu svojich rodičov, umiestnila som fotogra-
fiu svojho otca na oltár, zapálila som sviečky 
a vonné tyčinky a začala som spievať Sútru desať ti-
síc očí a rúk. 
Posolstvo tejto sútry je, že každý z nás je schopný nekoneč-
ného súcitu a múdrosti. Každý z nás má potenciál otvoriť 
nekonečný počet očí a vztiahnuť nekonečný počet rúk. 
Všetky tieto oči a ruky môžeme použiť k tomu, aby sme vi-
deli a dosiahli naše blízke cítiace bytosti v celom vesmíre 
prostredníctvom nášho súcitu a múdrosti. 
Keď som spievala, cítila som zmätok z toho prečo spievam 
a komu spievam. Začala som uvažovať, kde je môj otec a čo 
môžem spevom pre neho urobiť (alebo v tej súvislosti aj pre 

seba). Uvedomila som si, že robím práve to, čo sami často 
robíme – oddelila som sa od spevov a od môjho otca 
a uvažovala som o zmysle svojho konania. 
Cítila som sa neadekvátne a veľmi ponížene. Pýtala som sa 
samej seba: „Čo je to?“ Čo to znamená, keď spievam za 
niekoho, po tom čo už zomrel? Zatiaľ čo som sa zaoberala 
týmito otázkami, neprestávala som spievať. 
Počas niekoľkých okamihov som sa snažila vnímať otcovo 
karmické utrpenie a nasmerovať svoju energiu nejakým spô-
sobom tak, aby bola liečivá a mohla ho očisťovať. Cítila 
som, že je to okázalé a neužitočné. Kto som ja, že som sa 
snažila nasmerovať môjho otca ktovie kam? 
Znovu som sa pýtala: „Čo je to?“ Moja hlava plná otázok 
a pochybností pokračovala v speve. V mysli sa mi blýskali 
myšlienky o živote môjho otca a mojom živote. 
Potom som konečne bola schopná len spievať, iba počúvať 

môj vlastný zvuk, zvuk slov sútry opakovaný znovu 
a znovu. Toto je medicínou mantry: naplnenie na-
šej zaneprázdnenej mysle jednoduchými hláska-
mi, opakovaním týchto zvukov, ktoré nemajú 
žiadne intelektuálne posolstvo iba púhe počúva-
nie. 
Znovu som myslela na svojho otca a jeho odchod 
a postupne, ako keď teplý piesok ohrieva telo po 
okúpaní sa v chladnom mori, som sa rozpamätala 

na svoju lásku k nemu. Láska, ktorú som cítila 
v týchto okamihoch bola silná a jednoduchá. Subjekt 

a objekt odpadol, ostala iba láska dcéry k otcovi – iba 
láska. 
V týchto momentoch, som sa cítila prebudená a dôverne 
blízko spojená s mojím otcom, tým, že som odhodila 
svoje zvyky posudzovať a kontrolovať. Jednoducho 
a úprimne som ho iba milovala. 
Ľutovala som, že som nebola schopná pociťovať túto 
dôvernú blízkosť so svojím otcom počas jeho života. 
Ale ľútosť môže byť silným palivom, ktoré nás popože-
nie smerom k hlbšiemu zanieteniu liečiť, hlbšiemu za-
nieteniu sa neprestajne pýtať: „Čo je to?“ 
Či už vnímame našu skúsenosť ako radosť alebo bolesť 

na tom nezáleží. Čím viac sa prebúdzame, tým 
robíme menšie rozdiely. Postupne prestávame 

myslieť v pojmoch protikladov (dobré a zlé, 
zdravie a choroba) a jednoducho sme s daným okamihom v 
jasnom a otvorenom vzťahu. Naše liečenie, náš rast, pochá-
dza z toho že sme otvorení a prebudení. Naše nepohodlie, 
naše utrpenie, pochádza z ochrany nášho iluzórneho oddele-
ného ja. 
Toto je proces liečenia – prebudenie sa do pôvodnej celist-
vosti života. Keď sme otvorení a prítomní v danom okami-
hu, myšlienky na liečenie zanikajú; liečenie je len 
výmyslom ľudí. Existuje len bytie v blízkom vzťahu 
s podmienkami a situáciami v našom živote. 
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HJANG EOMOV 
ČLOVEK NA STROME 

 

Zenový majster Wu Bong 

Primary Point 7, 1990 

Hwa Jen Sútra – podobne ako iné sútry – je zo zbierky uče-
nia, ktoré kázal Buddha. Keď zenový majster zakončí svoju 
reč a udrie palicou o stôl, potom povie trebárs: „Stena je bie-
la.“ Toto je skutočnou podstatou sútry Hwa Jen, čo zname-
ná, že naša praktika, ako i všetky sútry nakoniec ústia do 
jednej veci – je správna situácia, správny vzťah a správna 
funkcia v tomto okamihu, či v akomkoľvek inom okamihu 
nášho života. 
Naša správna situácia znamená našu situáciu keď pracuje-
me, našu situáciu keď hovoríme, našu situáciu očí – uší – 
nosa – jazyka – tela a mysle. Náš správny vzťah neznamená 
len vzťah k iným ľuďom, ale i vzťah k vzduchu, vode a ze-
mi. Na základe toho všetkého sa objaví správna funkcia, čo 
znamená, že naše oči, uši, nos, jazyk, telo a myseľ, môžu 
fungovať bez akýchkoľvek prekážok. Keď ho-
voríme o správnej situácii, správnom vzťahu 
a správnej funkcii, tak to znamená, že tieto sú 
v skutočnosti nerozlučiteľné. 
Jeden z kong-anov, ktoré máme v Mu Mun 
Kwan hovorí o situácii, ktorú zosnoval zenový 
majster Hjang Eom: „Človek visí zo stromu a 
drží sa zubami konára. Má zviazané ruky 
a nohy tak, že sa nemôže chytiť iného konára 
ani kmeňa stromu. Práve v tomto okamihu prí-
de ktosi k nem a pýta sa ho: ‚Prečo prišiel 
Bódhidharma do Číny?‘ Keď neodpovie, vy-
hne sa svojej povinnosti a bude zabitý. Keď 
otvorí ústa, aby odpovedal, spadne zo stromu 
a tiež zomrie. Keby si ty visel zo stromu, ako by si unikol 
smrti?“ Je to veľmi ťažká situácia. Je to veľmi zaujímavý 
kong-an, pretože akékoľvek chápanie vám nepomôže. Aké-
koľvek naše chápanie zlyhá. Nemôžeme nič robiť. Nemô-
žeme hýbať rukami, nemôžeme otvárať ústa, ale je jedná 
vec… len jedná vec, ktorá je možná. 
Zen znamená dosiahnuť naše pravé Ja. Dosiahnuť naše pra-

vé Ja znamená umožniť pravde fungovať v našom živote. 
Aby sme umožnili pravde fungovať v našom živote zname-
ná nebyť pripútaný k životu a smrti. Bez pripútanosti 
k životu a smrti, umožníme láske a súcitu prirodzene fungo-
vať v našom živote, čo znamená, že naše povinnosti 
k tomuto svetu budú stále jasné. Naše telo podlieha životu 
a smrti, ale naše skutočné Ja nemá život ani smrť. Keď ne-
cháme pravdu fungovať v našom živote, potom dokonca aj 
akákoľvek ťažká životná situácia nie je ťažkou. Potom do-
konca i v takejto ťažkej situácii sa naša správna situácia, 
správny vzťah a správna funkcia objaví, čo znamená že sme 
dosiahli skutočný život. Tým že lipneme na živote a smrti 
sme ako chodiace mŕtvoly. Tým, že prestaneme lipnúť 
na živote a smrti, stávame sa skutočne živými. 
Situácia, ktorú zenový majster Hjang Eom simuloval pre 
bránu dharmy sa nám javí trochu exoticky. Keď však doko-
nale preskúmame svoj život, zistíme, že sa vyskytuje po-
merne často. V skutočnosti, vždy keď vytvárame či lipneme 
na nejakej dualite, správame sa ako muž na strome. Pamä-
ťam si na trápne argumenty, ktoré som mal so svojimi ro-
dičmi, keď som sa ich snažil presvedčiť o správnosti svojej 
cesty. No len keď som sa dokázal zbaviť týchto nesprávnych 
názorov a jednoducho som robil, čo bolo potrebné, len vtedy 
sa náš vzťah stal veľmi blízkym a živým. Možno, že niečo 
podobné sa prihodilo aj mnohým z vás. 
Tento kong-an je pre nás výzvou, aby sme našli pravý spô-

sob, ako rozriešiť zdanlivo neriešiteľnú si-
tuáciu. Skutočne nás nabáda dostať sa až 
k hranici našich možností – tam, kde nesta-
čí len šikovnosť. Ako teda pracovať 
v situácii ako je táto? Spôsob spočíva 
v tom, že necháme to všetko tak, len udr-
žiavame neviem. Keď praktizujeme man-
tru, potom len skúšame mantru. Keď udr-
žiavame veľkú otázku: „Kto som?“ či „Čo 
je to?“, potom sa len držíme veľkej otázky, 
len udržujeme neviem. Potom sa kong-an 
vyrieši sám od seba. Jedného dňa sa kong-
an objaví živý a úplne priehľadný. Objaví 
sa správna reakcia. Ale, je úplne zbytočné 

chcieť niečo živé alebo priehľadné, alebo niečo, čo nemáme 
v tomto okamihu. Keď to robíme, potom to znamená, že 
sme stratení v tomto snovom svete. 
„Človek visiaci z konára,“ tento kong-an, či akýkoľvek iný 
kong-an nie sú dôležité. Najdôležitejšie je prebudiť sa. Byť 
živý! Teda čo práve teraz robíte? 
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ŽIADNA DHARMA 

zenový majster Dae Kwang 

V siedmom storočí v Čine bol zen rozdelený do dvoch škôl. „Rýchlo pô-
sobiaca“ škola juhu zhromaždená okolo šiesteho patriarchu Chuej Nenga 
pri hore T´sao Ch´i. „Postupná“ škola severu, ktorá nasledovala mnícha 
Šen Hsiu. Sláva šiesteho patriarchu rástla a preto sa Šen Hsui začal obávať 
a rozhodol sa poslať ako špióna jedného zo svojich žiakov na juh. 
Keď sa tento žiak stretol so šiestym patriarchom, spýtal sa ho: „Aký druh 
Dharmy vyučuješ?“ 
Patriarcha odpovedal: „Keby som povedal, že mám nejakú Dharmu, ktorú 
by som mohol dať ľuďom, klamal by som. Jedine čo robím je to, že uvoľ-
ňujem putá každého, podľa jeho potrieb tak, aby sa mohla prejaviť jeho 
pôvodná podstata.“ 
Zen je jedinečný v tom, že neposkytuje žiadne učenie, ani žiadnu techniku. 
Keď prídete do zenového centra, nikdy nemusíte prisahať, študovať kate-
chizmus, či recitovať učenie. Namiesto toho vám zvyčajne povedia, aby 
ste našli to, čo v skutočnosti ste – svoje pravé Ja. Zenový majster Seung 
Sahn mnohokrát hovorí: „Učím iba neviem.“ Keď udržujete myseľ ne-
viem, objavuje sa vaša pravá podstata. Toto je učenie južnej školy Chuej 
Nengovej línie. 

Tretí patriarcha Seng Tsang po-
vedal: „Veľká cesta nie je ťažká, 
len pretni všetky myšlienky 
o dobre a zle.“ Šiesty patriarcha 
učil: „… ten, kto skutočne kráča 
po ceste, nevidí žiadne chyby toh-
to sveta.“ Keď nachádzame chyby 
na iných, my tiež nie sme bez 
chýb. Nepokojne budeme prechá-
dzať každodenným životom a na 

konci budeme sklamaní. Naša škola tiež hovorí: „Nekontroluj.“ Keď pre-
tneš svoju kontrolujúcu myseľ, tvoje pravé Ja sa objaví. Je to silný liek. 
Zenový majster Ko Bong zložil báseň: 

Keď chceš rozumieť, 

Nerozumieš. 

Keď dosiahneš neviem, 

Je to tvoja pravá podstata. 

Keď dosiahneš neviem, je to tvoja pravá podstata. Čo to znamená? 
 
 

 
Zenový majster 

Seung Sahn 
 
Zo zbierky básní 
Kos ť priestoru 

TELEFÓN 
 

Ahoj! 
Ako sa máš? 

Ďakujem dobre. A ty? 
Minulú noc som stretol Konfucia, 

Krista a Buddhu. 
Rozprávali sme sa o tebe. 

Konfucius povedal: „Je to perfektný 
človek, vždy O.K.“ 

Kristus povedal: „Je veľmi milujúca 
osoba.“ 

Buddha povedal: „Deň jeho smrti je 
blízko, bolo by dobre, keby cvičil, 

získal energiu a 
zachránil všetky bytosti.“ 

Preto sa ťa pýtam, 
keď zomrieš, budeš mať stále dosť 

energie? 
Neviem. 

Už si raňajkoval? 
Potom by si mal mať energiu. 

Dobre, keď hovoríš. 

Zobuď sa! 
Áu! Hodiny odbili 8 hodín. 

Bim! Bam! Bim! Bam! 
Bim! Bam! Bim! Bam! 

Ďakujem! 

Nemáš za čo. 

 

ÁU ! ! ! 
Raz navštívil zenového majstra Ko Bonga jeden známy starý majster sutier Dae Um. Ko Bong Sunim sa ho 
spýtal: „Ako dlho už učíš sútry?“ 
Majster sutier Dae Um odpovedal: „Sútry učím už päťdesiat rokov.“ 
„Päťdesiat rokov vyučuješ sútry? Čo konkrétne?“, spýtal sa Ko Bong. 
„Nuž to, že myseľ je Buddha; Buddha je myseľ. Teda dosiahni osvietenie, staneš sa Buddhom.“ 
Ko Bong Sunim povedal: „Oh, myseľ je Buddha; Buddha je myseľ. Pred mysľou, pred Buddhom, čo je to? Čo 
to znamená? Tvoje ústa hovoria: myseľ je Buddha, Buddha je myseľ. Keby si nemal ústa , čo by si povedal?“ 
Majster sútier sa zasekol. Ko Bong Sunim zobral palicu a tvrdo udrel Dae Um Sunima po nohe. 
Majster sútier vykríkol: „ÁU!!!“ 
Ko Bong Sunim povedal: „Oh, aká vynikajúca reč sútry.“ 
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