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Otázka: Mnohí z nás sa chcú zbaviť svojej starej karmy 
a prestať s hromadením ďalšej. Existuje vôbec niečo ako 
dobrá a zlá karma? 
Zenový majster Seung Sahn: Karma nie je ani dobrá ani 
zlá. Keď sa vám nepáči vaša karma, odstráňte svoju myseľ 
a všetka karma sa rozplynie. Karma pochádza z vašej mys-
le. Keď sa rozplynie myseľ, rozplynie sa aj karma. O to tu 
ide. Keď sú myseľ a j karma prázdne, znamená to návrat 
k vášmu pravému Ja.  
Ale keď mám zlú karmu, ako môžem správne konať? Ako 
nebyť pripútaný k svojej zlej karme? Tak, že pomáham 
iným. V Kórei žil muž, ktorý bol ako Robin Hood. Aj keď 
robil zlé veci a bral peniaze, dával ich chudobným. Teda ro-
bil zlé veci, ale ako sa správal? To znamená, že aj keď máte 
zlú karmu, ale konáte nie len pre seba, ale pre iných ľudí, 
potom sa zlá karma stáva dobrou. Rovnako ako dobrá kar-
ma pokiaľ je len pre vás, sa stáva zlou karmou. Preto je 
veľmi dôležité ako funguje vaša dobrá či zlá karma. Preto 
nebuďte pripútaní ku karme, nekontrolujte či máte dobrú 
alebo zlú karmu. Máte karmu a preto je veľmi dôležité ako 
ju správne využijete. Správna funkcia znamená len pomáhať 
iným ľuďom, robiť šťastných iných. Potom je všetko OK.  
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Bol jeden muž, ktorý mal 
veľmi dobrú hudobnú 
karmu. Využíval ju ale na 
zlé veci – jeho hudba bola 
tak nádherná, že ľudia, 
ktorí ju počúvali až strá-
cali vedomie. To využíval 
jeho komplic, ktorý ich potom oberal o peniaze. Takto to 
vyzerá, keď využívate dobrú karmu na zlé veci. No aj zlá 
karma môže byť v poriadku. Ale dôležité je len ako ju vyu-
žívať? Ako ju donútiť, aby správne fungovala? Každý má 
karmu a každá karma je OK. Správne fungovanie karmy je 
veľmi dôležité. 
O: Odkiaľ pochádzajú dobrá a zlá karma? 
ZMSS: Dobré a zlé nemá svoju podstatu. Keď vytvárate ka-
tegóriu „dobrý“, potom máte dobré. Keď vytvárate kategó-
riu „zlý“, potom máte zlé. Zenová prax nie je o vytváraní 
„dobrého“ a „zlého“. Aká je vaša pôvodná tvár? Keď si 
myslíte: „Som zlý“, potom máte zlo. Nikdy tak nemyslíte, 
nebuďte pripútaní k „som zlý“. Len svoju pozornosť neustá-
le vracajte späť k otázke: „Čo robím?“ Keď robíte zlé veci, 
alebo ste urobili veľkú chybu a pomyslíte si: „Som zlý,“ po-
tom sa zlo nikdy nerozplynie. 
Keď už sa stala chyba, ako ju mám napraviť? To je veľmi 
dôležité! Nepripútavajte sa k zlu a hneď sa vráťte k otázke: 
„Čo práve robím?“ Keď urobíte niečo zlé niekomu inému 
len povedzte: „Je mi to ľúto.“ Tým sa to všetko skončí. Ro-
zumiete? 
Jeden chlapec sa raz dohodol so svojim dievčaťom, že si 
niekde spoločne vyjdú. No on v čase stretnutia tvrdo praco-
val. Zabudol, že sa má s ňou stretnúť. Ona sa nahnevala. 
Ako jej vysvetliť, aby sa nehnevala? Niekto mu poradil, aby 
povedal: „Bol som taký zaneprázdnený, že som zabudol.“ 
Alebo „Necítil som sa veľmi dobre a tak som nemohol 
prísť.“ V takejto situácii sa ponúka mnoho možností. Kon-
trolujete, v akom stave bola vtedy vaša myseľ. Zen však 
znamená, nekontroluj svoju minulú myseľ. Nikdy ju nekon-
troluj. Len choď priamo. Už si urobil chybu, tak choď za 
svojim dievčaťom a povedz: „Je mi to ľúto, urobil som chy-
bu. Keď sa ti už nepáčim, tak ma zabi, prosím.“ Ale ona vás 
určite nezabije. Ale najprv musíte všetko napraviť, potom 
už nie je nič dobré ani zlé. 
O: Hovoríte, že sme všetci ovládaní zákonom karmy a že je 
lepšie dávať ako prijímať. Je to tak? 
ZMSS: Nekontrolujte dávať a prijímať, len TO ROB! 
(Smiech) „Len to urob!“ – to je veľmi dôležité. Keď nieko-
ho ľúbite, potom stačí len ľúbiť. Nekontrolujte. Keď kontro-
lujete, potom je to ako keby ste niekomu povedali: Ľúbim 
ťa, prečo ma ty neľúbiš? – to nie je láska. Láska je bez 
podmienok. Len dávať, dávať, tak ako táto zem a tento 
vesmír, ktorí nám dávajú všetko. 
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Bolo nádherné vás počúvať počas tohto víkendu. Znova ma 
to presviedča o tom, že sme ako jedna rodina. Dúfam, že si 
takto aj naďalej budeme zdieľať Dharmu. Ktosi raz povedal, 
že v ľuďoch je určitá tendencia separácie, ktorá vzniká napr. 
aj tým, že si niekto myslí: „Moja praktika je najlepšia.“ 
Tým si ale staviame medzi seba steny. Je to ľudská priro-
dzenosť, ale je to veľmi deštruktívne. V tejto krajine máme 
šťastie, pretože môžeme slobodne zdieľať svoje názory. Ale 
existujú prípady, kedy sa to nedá a vtedy musíme vyvinúť 
určité úsilie. No v skutočnosti stále existujú určité snahy o 
separáciu. 
V máji som sedela so Sasakim Rošim na 4-dňovom ústraní 
a čakala som na svoj v poradí už 16 rozhovor. Všetko bolo 
úplne iné ako so zenovým majstrom Seung Sahnom. Už 
som zodpovedala pár jeho otázok, ale na jeden kong-an som 
nedokázala nájsť odpoveď viac než deň a pol a neustále som 
rozmýšľala: „Kde robím chybu?“ Náhle cezo mňa prešla 
akási vlna – nádherný pocit – ktorý som už zažila mnoho-
krát predtým. A zrazu som to dosiahla. 
Je potrebné si veriť. On odo mňa neočakával slovnú odpo-
veď – očakával vieru, istotu, ktorá sa mala objaviť – vieru 
v seba samú. Potom som vstala a zodpovedala som ten 
kong-an. Dala som mu tú istú odpoveď, ako pred dvoma 
hodinami. Iba som si bola istá. Nezaujímalo ma, čo povedal. 
A práve to chcem vystihnúť nadpisom tohto článku. 
V minulosti mnohé zenové centrá v Amerike mali určité 
problémy. Mnoho krát sme sa mylne domnievali, že ide 
o ťažké časy, no v skutočnosti to vôbec nemuseli byť ťažké 
časy. Takéto situácie sú našim učiteľom. Arogancia, vy-
smievanie sa z niekoho, lenivosť – všetko toto sú len roz-
dielne pasce. Namiesto toho by sme mali povedať 
„ďakujem“ čomukoľvek, čo sa objaví. Všetky veci, ktoré sa 
zjavia v tomto vesmíre sú tu pre nás. Potom už neexistuje 
žiadna výhra ani prehra. Je to skutočná sloboda: sloboda od 
života a smrti, od prehry a výhry, od pýchy a arogancie. 
Sloboda od všetkého. 
Minulý víkend som viedla ústranie v Toronte. Bolo tam 
nádherné počasie, viac ľudí než zvyčajne a každý sa tam 
dobre cítil. Nakoniec sme ako zvyčajne v kole dharmy zdie-
ľali svoje pocity. Niektorí ľudia mi povedali, že majú mož-
nosť kontaktu s učiteľom len raz za tri, štyri mesiace. 
Pripadali mi „hladní“ učenia a vďační za všetko. Človek im 
môže povedať hocičo a oni sú za to vďační. Je to skutočne 
veľmi ľahké, zvlášť je ľahké ľuďom hovoriť samé pekné 
veci. Takmer to z vás ťahajú. Ráno ma traja ľudia odviezli 
na letisko. Hovorili: „Už sa nemôžeme dočkať, keď sa opäť 
vrátiš,“ alebo „Bolo to také nádherné ústranie.“ Boli plní 
vďaky a ja som cítila, že tu čosi nie je v poriadku. 
Je nebezpečné takéto pripútanie k ľuďom, ktorým sa páči 
tvoje učenie a ktorí ťa potrebujú a chcú. Je to iné, ako keby 
niekto povedal: „Ďakujem ti veľmi pekne, ale radšej by som 
to mal ináč, teda sa snaž a uč ma,“ alebo „Nebola si až taká 
úžasná.“ Dobrá reč, či zlá reč – ale, keď sa ťa jedna z nich 

dotýka viac ako druhá, potom určite budeš mať problém: 
lipnutie, uchopovanie, nedôvera v samého seba. 
Keď potrebuješ pekné slová k tomu, aby si mal dobrý pocit, 
potom je pre teba skutočnou pohromou, keď ťa niekto haní. 
A pritom je to tak, že sa ťa nikto nemôže dotknúť. Keď ti 
niekto povie, že tvoje učenie je neadekvátne a plytké, je to 
presne to isté ako „Ach, je to úžasné, nemôžem sa dočkať, 
kým sa vrátiš.“ V žiadnom z týchto prípadov sa nemusí hý-
bať tvoja myseľ. Nemusíš pociťovať smútok pri jednej re-
akcii, či pýchu a šťastie pri inej – iba šťastie, že si urobil 
iných ľudí šťastných. Ale potom tento pocit pominie a keď 
v lietadle pozoruješ starú ženu, ktorá sa snaží zdvihnúť svo-
ju ťažkú tašku, pomôžeš jej. V nasledujúcom okamihu už 
opäť konáš správne. Myslím si, že to je to, čo získavame 
sedením a praktizovaním. To je zen – schopnosť reagovať 

v  nasledujúcom 
okamihu bez akej-
koľvek stopy mi-
nulosti. 
Chcem sa s vami 
podeliť o príbeh, 
ktorý mi v tom 
veľmi pomohol. 
Keď prišiel zenový 
majster Seung 
Sahn do Ameriky, 

každý sa ho neustále vypytoval na Kóreu, na buddhizmus 
a osvietenie. Niekto sa ho spýtal, či ženy môžu získať osvie-
tenie. Odpovedal: „Nie, žiadna žena nemôže získať osviete-
nie.“ Pozrela som sa na neho. Veď mal takú nádhernú reč 
dharmy: „Nevytvárajte mužov, nevytvárajte ženy, nič nevy-
tvárajte.“ No potom som povedala: „Sen Sa, ty stále hovo-
ríš, že pôvodne nejestvuje nič. Ďalej hovoríš: Nerob 
rozdiely. Nevytváraj dobré a zlé, muža či ženu. Čo tým 
myslíš, že ženy nemôžu získať osvietenie?“ Nebola som na-
hnevaná, bola som iba šokovaná, že to povedal. Pozrel sa na 
mňa a povedal: „Ty si žena?!“ 
„Som žena.“ „Som muž.“ Už ti osvietenie prekĺzlo cez prs-
ty. Ale v tom to nie je. Nemôžeš to získať. Nikto to nemôže 
získať. Ani Buddha to nezískal. Ale nemusíme ľutovať. 
Všetci sme jedna rodina a to je úžasné. 
Jeden významný učiteľ raz povedal.: „Predstav si seba ako 
hmyz s veľmi citlivými anténkami, ktorý dokáže prežiť 
a nájsť si potravu len vďaka týmto anténkam. Aby si poro-
zumel sám sebe, nemôžeš dovoliť, aby sa tieto anténky čo 
i len trošku hýbali, nemôže tam byť ani len najmenšia vib-
rácia. Musia byť úplne v kľude.“ 
Ide tu o to, že keď sa čokoľvek objaví v našom živote, po-
tom nás to núti kontrolovať, či pochybovať o sebe a iných 
vďaka tomu, že začneme myslieť a separovať sa. Keď sa 
anténky alebo myseľ pohnú čo i len o kúsok, už sme sa do-
stali priamo do pekla. Preto sa zdá osvietenie také ťažké. 
Ako máme zostať natoľko čistí, že sa naše mysle vôbec ne-
budú hýbať? Je to možné len vtedy, keď sme plne sústrede-
ní v každom okamihu. 
Takže je jedno, či sme na prednáške alebo deväťdesiat dňo-
vom ústraní. Aj jedno aj druhé je len „potravou“ pre našu 
praktiku. Ani jedno nie je lepšie ako druhé aj keď niekedy 
je jedno viac potrebné než druhé. Musíme sa stať citlivými 
a vyrovnanými, aby sme to poznali a to nie je ľahké. 
Zenový majster Seung Sahn raz na konci 90-dňového ústra-
nia hovoril v svojej reči dharmy o zenových študentoch pr-
vej triedy, ktorým stačí počuť jedno slovo a dosiahnu to. 
Ďalej o druhotriednych študentoch, ktorí potrebujú sedieť 
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 NÁJDENIE SVOJHO PRVOTNÉHO BODU 
 Zenový majster Seung Sahn 

 
Často hovorím o prvotnom bode. Čo to je? Predstavte si napríklad váhy, ktorých ručička, pokiaľ 
na nich nič nevážime, vždy ukazuje na nulu. No len čo niečo dáme na misku váh, ručička sa po-
sunie trebárs na jedno kilo. Odoberieme to a  opäť sa vráti na nulu. To je prvotný bod.  

Keď nájdete svoj prvotný bod, potom keď prídu dobré či zlé pocity, vaša ručička sa vychýli buďto na jednu či druhú 
stranu a vráti sa na nulu. Ale keď ste ešte nenašli svoj prvotný bod, potom je to ako keby ste odobrali niečo ťažké 
z misky váh, ale ručička ostane stále trebárs na desiatich kilách. Alebo sa vráti späť len čiastočne, no nikdy  úplne na 
nulu. Vtedy máte problém. Vaše váhy nesprávne vážia. Preto musíte najprv nájsť svoj prvotný bod a potom si ho musí-
te silno udržiavať. 
Taxík má slabé pérovanie, takže keď prejde cez jamu, vás to zatrasie. Vlak má silené pérovanie, preto je pevný. Pokiaľ 
neustále udržujete svoj prvotný bod, vaša myseľ bude silnejšia a silnejšia. Potom, aj keď narazíte na veľké problémy, 
vaša myseľ sa bude hýbať stále menej a menej. Až nakoniec vaša myseľ bude veľmi silná; bude schopná uniesť aký-
koľvek náklad. Potom je možné zachrániť všetky bytostí. 

sedemdňové ústranie a dosiahnú to. A nakoniec 
o študentoch nízkej triedy, ktorí sedia 90 dní a dosiahnu to. 
Potom sa spýtal: „Dosiahli ste to?“ 
Mnoho žiakov v miestnosti sa začalo cítiť strašne 
a pochybovali o sebe a svojej praktike. Potom zenový maj-
ster Seung Sahn náhle povedal: „Práve teraz, dokonca i táto 
myseľ, ktorá pochybuje sama o sebe – je osvietenie. Je to: 
osvietenie: ‚Nedosiahol som to.‘“ Povedal to tak súcitne 
a nádherne. Bolo to ako keby zobral strieborný podnos 
s dvadsiatimi piatimi nádhernými koláčikmi pre každého 
žiaka v jeho obľúbenej farbe a chuti. Koláčiky osvietenia. 
Nedosiahol som to – a to je práve to! Len verte samé-
mu sebe, tejto mysli, tomuto okamihu. 
Skutočne by som chcela vyzvať ľudí, aby si našli učiteľa 
a praktizovali neustále a naplno čokoľvek, čo im pomôže 
praktizovať. Nezávisí na tom, kto je učiteľ a aká je forma. 
Keď sa rozhodnete vstávať ráno a robiť 108 poklôn, sedieť 
20 minút dva krát denne, či chodiť na ústranie 2x do roka – 
nech už je to čokoľvek, potom sa prinúťte to robiť. Všetci 
máme tento odpor k cvičeniu. Nie je to ľahké tvrdo cvičiť. 
Mnohokrát sa musíme k tomu prinútiť. Mali by sme robiť 
akúkoľvek praktiku, ktorá nás vedie k bdelosti, dôslednosti 
a zodpovednosti. Potom raz začas je potrebné, aby sme do-
stali nejakú spätnú väzbu na to, čo robíme. 
Dobre to ilustruje jeden príbeh. V siedmom nebi sedel na 
svojom tróne Kráľ kráľov všetkých nebies a vesmíru. Cítil 
sa už starý a unavený a preto sa rozhodol predať niekomu 
svoje žezlo. Preto povedal jednému zo svojich žiakov: 
„Chcem nájsť niekoho veľmi súcitného a múdreho, kto by 
ma nahradil. Som pripravený odstúpiť.“ 
Žiak mu povedal: „Kde niekoho takého nájdeme?“ Kráľ 
kráľov odpovedal: „Nemaj strach. Je jeden človek, o ktorom 
by som vedel.“ Bol to Buddha Šákjamuni v jednom zo svo-
jich predchádzajúcich životov. 
Kráľ kráľov preletel cez rôzne ríše až našiel 
Buddhu v jaskyni. Potom sa manifestoval 
v podobe jastraba a svojho žiaka premenil v holu-
bicu. Krúžil a ohrozoval holubicu priamo nad Bud-
dhovou hlavou. Buddha sa na to pozeral 
veľmi súcitne a s láskou a hneď pochopil 
osud holubice. Preto zakričal na jastraba: 
„Prosím ťa, neohrozuj holubicu, nezožer 
ju!“. Jastrab odpovedal. „Prečo nie, som veľmi hladný.“ 
Buddha odpovedal: „Ale ona bude veľmi trpieť! Prosím ťa 
nezabíjaj ju!“ No jastrab iba zopakoval: „Som hladný.“ Bud-
dha mu ponúkol inú možnosť: „Môžeš zjesť jeden z mojich 
prstov.“ Jastrab ukázal na váhy a položil holubicu 
na jednu misku. Ručička sa vychýlila na jednu stranu. Po-

tom povedal: „Daj mi rovnaké množstvo mäsa a ja ušetrím 
holubicu!“ 
Buddha si odrezal svoju ruku a položil ju na váhy. Mierka 
sa sotva pohla. Holubica bola oveľa ťažšia. Potom si Bud-
dha odrezal svoje rameno a položil ho na váhy, ale holubica 
bola stále ťažšia. Pokračoval v svojom porciovaní v snahe 
vyrovnať mierku, ale všetko čo ponúkol nevážilo dosť.  
Otázka: „Koľko som ochotný obetovať, či ako tvrdo budem 
praktizovať?“ sa objaví, keď je naša praktika úprimná. 
V tomto príbehu sme konfrontovaní Buddhovou mysľou – 
veľkou súcitnou mysľou: „Čo môžem urobiť?“ až pokiaľ to 
nakoniec nedosiahnem. Pretože Buddha mal silnú otázku 
a silný smer, dosiahol to. Položil seba celého na misku váh 
a konečne bol ťažší ako holubica. Potom sa pravdaže jastrab 
manifestoval ako Kráľ kráľov a Buddhu opäť scelil. 
Je to veľmi nadnesený príbeh. My si o sebe myslíme, že by 
sme nedokázali byť až takí súcitní napr. keď vidíme iných 
v núdzi. Pretože nie sme dostatočne citliví, zväčša dokonca 
ani len nepostrehneme zúfalstvo či smútok iných ľudí, ktoré 
sú všade okolo nás. Ale čím dlhšie praktizujeme, tým viac 
začneme vnímať utrpenie iných, ako aj naše vlastné. 
A práve v tomto bode, mnoho ľudí prestáva praktizovať. 
Čím sa stávajú citlivejší a vnímavejší, tým viac majú ten-
denciu si myslieť, že sú na tom horšie, než trebárs pred pia-
timi rokmi. Ale v skutočnosti to tak nie je. 
Deň po ústraní v Toronte, kde som bola taká „úžasná“, som 
v práci nemohla prinútiť jedného môjho pacienta prehltnúť 
liek. Bola som natoľko unavená, že som nakoniec stratila 
trpezlivosť a nechala som jedného svojho pomocníka, aby 
ho prinútil to zjesť. Keď som kráčala dole chodbou, bola 
som si vedomá svojej frustrácie, svojej lenivej karmy, svoj-
ho lenivého osvietenia. Zenový majster Seung Sahn by to 
nazval „stratenie“ osvietenia. 
Pokiaľ to v sebe nevidíte, nemôžete učiť nikoho iného. Ne-
môžete byť niečí priateľ, či niekomu pomáhať, pokiaľ nevi-

díte takéto veci v sebe. Takže, keď nabudúce stratíte nála-
du či trpezlivosť, dobre sa to pozrite. A keď 
potom niekoho uvidíte sa takto správať, už tu 

nebude žiadna separácia – plne to budete chápať 
a možno mu aj dokážete pomôcť. A to je našou 
úlohou. 
Teda v Toronte som sa im páčila a nasledujúci 

večer som bola netrpezlivá, otravná zdravotná ses-
tra. Čo je správne? KATZ! Dúfam, že my všetci sa 

naučíme veriť v seba samého a pomáhať iným. 
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RIMPOČEHO NECHTY 

Zenová majsterka Bon Jon 

Primary Point 7, 1990 

V svojich začiatkoch praktizovania som sa vybrala do Ne-
pálu hľadať učiteľa. V tom čase tam žil známy buddhistický 
Thrangu Rimpoče v kláštore Swayambu, o ktorom sa hovo-
rilo, že má skúsenosti s vyučovaním západných žiakov. 
Swayambu je nádherná stupa na vrcholku hory, kde žije 
mnoho opíc a preto sa často nazýva aj Opičí kláštor. Do 
kláštora vedú široké kamenné schody a výstup hore po nich 
sa zdá byť nekonečný. 
Schody sú po oboch stra-
nách obkolesené desiatkami 
opíc a žobrákov, ktorí sa 
snažia niečo od vás získať, 
či už jablko na zjedenie 
(opice vám ich vytrhnú 
priamo z rúk ak si nedáte 
pozor) alebo peniaze. Tak-
mer na každom schode je 
nejaký žobrák – a pritom nie 
je možné dať peniaze kaž-
dému, kto o to prosí. 
Jedného dňa cestou hore 
týmito schodmi ma jedna 
žena chytila za sukňu 
a povedala: „Memsab, 
Memsab paisa!“, čo je niečo 
ako: „Ctihodná pani, dajte 
mi nejaké drobné.“ V ten 
deň to už bola hádam štrnás-
ta osoba, ktorá ma takto 
žiadala a už som bola una-
vená zo samotného počtu 
prosieb. Preto len čo sa ma 
ta žena chytila, okamžite 
som znervóznela. Cítila 
som, že jej potreba (aj po-
treby iných ľudí) ďaleko presahujú moje materiálne mož-
nosti – ako teda reagovať? Nechcela som jej dať nič, ale 
predsa, aj keď nerada, som siahla do svojho vrecka a dala 
som jej nejaké peniaze. Táto skúsenosť bola ironická. Krá-
čala som týmito schodmi, aby som obdržala učenie 
o čistote, súcite a „záchrane všetkých bytostí“ a tu sa na-
skytla skutočná životná situácia – šanca otestovať toto uče-
nie – a to čo som cítila ja, bol iba hnev! 
Konečne so sa dostala do kláštora k Rimpočemu. Bol to ve-
selo vyzerajúci muž, ktorý sedel na čistej zlatej, gaštanovo 
hnedej hodvábnej poduške v miestnosti zaplnenej farebnými 
thankami a starými zvitkami povešanými na stene. Doliehal 
tam zvuk spevov zo vzdialenej meditačnej miestnosti a vôňa 
nádherných tibetských vonných tyčiniek prenikala celou sá-
lou. A v strede tejto majestátnosti bol sám veľký Rimpoče, 
sediaci na svojej poduške, intenzívne, meditujúc? Nie! In-
tenzívne si strihal svoje nechty na nohách jedným 
z mohutných červených nožov švédskej armády. (Poznáte 
ten druh nožov – zhruba tridsať rozličných čepelí 
a mechanizmus na prežitie, ktorý by mal pomôcť chrániť sa 

v prípade náhlej nukleárnej katastrofy.) No nech je to už 
akokoľvek, po tom čo som sa mu poklonila, spýtal sa ma 
(bez toho, že by odvrátil zrak od svojich palcov): „Máte ne-
jakú otázku?!“ 
Povedala som mu, čo sa mi prihodilo cestou k nemu a aký 
zmätok kvôli tomu cítim. (Zatiaľ on strihá, strihá, strihá – a 
jeho nechty na nohách odletujú na všetky strany kým ja si 
vylievam svoju dušu na úpätí Himalájí. Nebolo to to, čo 
som očakávala.) Na konci rozprávania tohto príbehu som sa 
ho spýtala: „Čo je dôležitejšie: motivácia konať, či samotné 
konanie? Navonok tá žena dostala peniaze, takže by mala 
byť spokojná, ale vnútri zostalo moje srdce zavreté.“ 
Jeho odpoveď bola nádherná a stále ostáva so mnou. Pove-
dal (cvak, cvak, cvak). „Nuž, keď chceš praktizovať šted-
rosť, musíš začať tým, že začneš dávať svojim najlepším 
priateľom malé veci, ku ktorým nie si až tak pripútaná, ako 

napríklad nejaké drobné 
(cvaky, cvak, cvak, cvak). 
Keď to zvládneš, daj im 
niečo, čo sa ti naozaj páči, 
napríklad svoju obľúbenú 
blúzku. Potom akonáhle 
zvládneš i to, pokús sa dať 
nejakú malú vec niekomu, 
koho nemáš rada. 
A nakoniec, keď to doká-
žeš, daj svojmu najväčšie-
mu nepriateľovi niečo, čo-
mu sa denne tešíš.“ 
Potom sa usmial a preložil 
si nôž z jednej ruky do dru-
hej a znovu povedal: „Keď 
nedokážeš nič z tohto, po-
tom musíš praktizovať tak-
to: pravá ruka dáva ľavej 
ruke, ľavá ruka dáva pravej 
ruke, pravá ruka ľavej…“ 
V tomto okamihu sme sa 
obaja nekontrolovateľne 
rozosmiali pri púhej absur-
dite toho všetkého. Pred-
stavte si niekoho tak sebec-
kého, že by musel prakti-
zovať dávanie z jeho jednej 

vlastnej ruky do druhej! No možno, že to ani nie je také ne-
zmyselné, ako sa zdá byť na prvý pohľad. Časť tohto učenia 
súvisí s našou potrebou byť štedrý k sebe, ak chceme byť 
štedrí či súcitní s inými. Druhá a snáď zrejmejšia časť tohto 
učenia „záchranného noža“ je, že ľavá a pravá ruka sú čas-
ťou toho istého tela. Je prirodzené pre nás dávať iným, aby 
sme mohli spolu žiť v harmónii. Táto prirodzená kvalita je 
najdôležitejšia v zene a prichádza sama od seba. Nemôžeme 
si len tak z ničoho myslieť, že je niečo „dobré“ či „láskavé“ 
a potom si myslieť „ja nie som takáto!“ To by sme sa potom 
cítili vychytralo a neboli by sme v pohode, podobne ako 
som sa cítila ja so ženou na schodoch. S praktikou začíname 
vidieť, že všetky tieto pocity a myšlienky, či už dobré alebo 
zlé, sú prázdne ako mraky. Oni nám „nepatria“ a preto ich 
musíme nechať ísť vlastnou cestou. Tak sa objavuje priro-
dzená harmónia. Musíme iba nechať odpadnúť tento závoj. 
Najdôležitejšia vec, ktorú môžeme dať sami sebe či nieko-
mu inému je „čistá praktika“ – praktika prebúdzania. Pre 
mňa najväčším šťastím bola schopnosť iba vidieť, počuť, 
voňať, chutnať, dotýkať sa a myslieť. Keď to dokážeme, po-
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tom môžeme správne vnímať situácie a reagovať na nich 
(na také aké sú) tak, ako si to vyžaduje okamžitá podmienka 
a nie len pomocou našich vlastných kategórií „správane“ a 
„zlé“ na základe našich vlastných predstáv o tom čo „sa 
má“ či „nemá“. Ale aj zenoví študenti môžu ľahko upadnúť 
do pasce svojich vlastných povýšeneckých myšlienok 
o otváraní sa, ktoré sú domýšľavé a klamné. Lipnúť k nim 
znamená ísť z jedného protikladu k druhému; je to ako keď 
nová vec, ku ktorej sa pripútavame má „dobrú“ tvár namies-
to „zlej“.  
Keď bol nedávno zenový majster Seung Sahn v Cambridgi, 
dal mi malú skrinku tvaru srdca na ozdoby. Keď mi ju po-
dával povedal: „toto je srdce; je to z lásky.“ Potom, keď ot-
váral a zatváral viečko povedal: „Vidíš? Otvoriť. Zatvoriť. 
Dobré, nie?“ „Ďakujem veľmi pekne“, povedala som. Po-
tom snažiac sa byť zbožná a chytrá, otvorila som viečko tej-
to krabičky tvaru srdca a povedal som mu: „Otvoriť je 
dobré, že?“ (ako keby som povedala: „Držať srdce otvorené 

je najlepšie, že?“) Okamžite reagoval: „Keď je čas na otvo-
renie, len otvor, keď je čas na zatvorenie, len zatvor, Nepri-
pútavaj sa na ‚otvoriť’ OK?“ 
To ma skutočne zasiahlo! Môžeme si myslieť: „Ó, aká so ja 
len dobrá zenová žiačka, veď moje srdce je stále otvorené, 
nie je tu žiadne oddelenie, všetko je perfektné.“ Ale aj keď 
praktizujeme klaňanie, sedenie a spevy, a pritom sa usilu-
jeme o samádhi, usilujeme sa o osvietenie, usilujeme stať sa 
o niečo lepší než sme – je to len ďalší jemný trik mysle. (Je 
veľmi ľahké oklamať seba samého!). Stáva sa to tisíckrát za 
deň.  
Zenová praktika nezávisí na myšlienke „otvoriť“ či „zatvo-
riť“ – existuje milión prístupov k miliónom rozličných situ-
ácií, pričom je najdôležitejšia jediná vec: zostať bdelý. Nie 
je to nič viac než to. Keď už raz sme bdelý, môžeme správ-
ne vnímať každú situáciu. Potom je konanie automatické, 
ničím nepodmienené a úplne slobodné. 
„Pravá ruka dáva ľavej ruke, ľavá ruka dáva pravej…“

 
 

VEĽKÁ ZÁHADA ŽIVOTA A SMRTI 
 

Zenový majster Kjong Ho 
 

2. časť 
 
 
8. Šákjamuni Buddha raz povedal: „Ten, kto sa už raz stal ľudskou bytosťou je ako kúsok prachu, ktorý sa drží za nech-

tami, zatiaľ čo ten, kto sa stal zvieraťom a stratil ľudskú formu nie je nič viac ako bežný prach zeme. Keď niekto 
stratí ľudskú formu, potom bude musieť eóny rokov čakať, aby ju znovu získal. Keď sa niekto nachádza v jednom 
z mnohých pekiel, neuvedomuje si to – je to ako keby sa hral v rozkvitnutej záhrade. Keď sa niekto stane hladným 
duchom, či asurom, alebo zvieraťom, správa sa ako keby býval vo svojom vlastnom dome.“ 

9. „Avšak, keď sa niekto prebudí a dosiahne buddhovstvo, nemusí žiť ani zomrieť. To znamená, že už nemusí znášať 
žiaden druh utrpenia.“ Tieto slová by ste mali dokonale zvážiť. 

10. Zenový majster Kwon, keď bol iba bhikku meditoval od skorého rána do neskorého večera. Keď slnko zapadlo, 
zdvihol frustrovaný svoju päsť a vykríkol: „Opäť som prišiel o ďalší deň a stále som nerealizoval svoju myseľ.“ Tak-
to pokračoval každý deň, až pokiaľ nedosiahol plné prebudenie. Je mnoho takých ako on, ktorí žili s rovnakým pred-
savzatím – meditovať, pokiaľ nedosiahnú osvietenie. No nemôžem ich tu všetkých uviesť. 

11. Žiaden z nich sa neobával žiť ani zomrieť, ani toho, či bude mať čo jesť, čo si obliecť, či kde spať. Aj my by sme ma-
li praktizovať s rovnakým zanietením. Zvážte to veľmi starostlivo! 

12. Zenový majster Dong Sahn raz napísal: Nehľadaj vznešené tituly, ani netúž po majetku, ani nežiadaj prosperitu. 
Kdekoľvek sa budete nachádzať, len žite tu a teraz v súlade so svojou karmou. Keď sa vám obnosia šaty, zaplátajte 
ich znova a znova. Keď nebudete mať jedlo, vyberte sa ho pohľadať. Keď energia pod vašou bradou ochladne, stane-
te sa mŕtvolou. Po smrti ostane len púhe meno. Koniec koncov koľko dní toto telo bude žiť? Prečo ťažko pracovať, 
aby sme získali len neužitočné veci? To iba zahmlieva našu myseľ a spôsobuje, že zabúdame na praktiku. 

13. Po prebudení mysle, človek vždy vníma jej jasnosť a ticho. Kultivujte túto myseľ bez toho, že by ste jej umožnili sa 
znečisťovať svetskými vecami. Potom sa prihodí mnoho dobrých vecí (ako radosť, ktorá pochádza z prebudenia). 
Poctivo tomu dôverujte. Keď budete musieť zomrieť, už viacej nebude utrpenie a nemoc. Pôjdete slobodne do nirvá-
ny alebo kdekoľvek, kde si vyberiete (t.j. vy sami budete ovládať svoj život ako slobodná bytosť vo svete). 

14. Šákjamuni Buddha povedal: „Keď hocikto – muž či žena, starý či mladý – bude veriť týmto slovám, stane sa bud-
dhom.“ Prečo by nás Šákjamuni Buddha klamal? 

15. Piaty patriarcha, zenový majster Hung Jen, povedal: „Skúmaním a pozorovaním mysle sa človek stáva prirodzene 
osvieteným.“ Potom ďalej sľubuje: „Pokiaľ nemáte vieru v to, čo vám sľubujem, v budúcich životoch vás nespočetne 
veľa krát zožerú tigre. Ale keby som vás klamal, potom ja sám padnem do temného pekla bez východu.“ Keďže sám 
patriarcha hovorí tieto slová, nemali by sme si ich zobrať k srdcu? 

16. Keď začnete s touto praktikou, nerozrušujte svoju myseľ; nechajte ju byť ako horu. Nechajte svoju myseľ byť ako 
jasný a prázdny priestor a odrážajte osvietenie dharmy tak, ako mesiac odráža slnko. Keď si iní myslia, že máte či 
nemáte pravdu, nech vás to nezaujíma. Neposudzujte ani nekritizujte iných. Len stále si udržujte pohodu a nevenujte 
ničomu pozornosť ako to robí pochábeľ či blázon; ale buďte ako niekto kto ohluchol a onemel. Trávte svoj život, ako 
keby ste neboli schopní počúvať veci ako novorodenec. Potom skôr či neskôr sa všetky ilúzie rozptýlia. 
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Každý deň sa nadychujeme a vydychujeme. Nikto za to 
neplatí. V každodennom živote je veľmi dôležité jedlo, ša-
ty i bývanie. Za toto všetko musíme platiť peniaze. Keby 
sme len 10 minút nedýchali, zomreli by sme. Ale nikto ne-
povie vzduchu: „Ďakujem veľmi pekne.“ 
Vesmír nám vždy dáva tento vzduch. Tento vzduch nepo-
zná prekážky a spája všetko, nie len ľudské bytosti. 
Vzduch sa spája so stromami, 
zvieratami a oblohou. Všetci sme 
vzájomne prepojení vdychovaním 
a vydychovaním. Keď spíme, keď 
sme v bdelom stave, či máme 
dobré alebo zlé myslenie, neustá-
le vdychujeme a vydychujeme. 
Neustále. Keby sme prestali, zo-
mreli by sme. Teda tak veľa do-
stávame. To je ľúbiaca myseľ. 
Rozmýšľajte o tom. 
Rovnako keby sme nemali slnko, 
tiež by sme zomreli. Keby vy-
buchli všetky rakety, ktoré má 
Amerika a Rusko, potom by celú 
zem pokrylo mračno. Slnko by 
nepreniklo týmto mračnom. Zem 
by ochladla – a čo potom? Všetko by vymrelo. Slnečné 
svetlo je veľmi dôležité. „Ďakujeme ti veľmi pekne, sln-
ko.“ 
Ďalej je tu voda. Za vodu platíme peniaze. Ale len za to, 
aby sa voda dostala k nám z hôr. Nikto vode neplatí žiadne 
peniaze. Tiež, keby sme nemali zem, čo potom? Nemohli 
by sme pestovať žiadne potraviny, žiadne stromy, žiadne 
kvety.  
Vzduch, oheň, voda, zem – to sú štyri elementy. Vesmír 
z týchto štyroch prvkov vytvára naše telá. To sú naše kore-
ne života. Skutočné korene. V súčasnosti ľudské bytosti 
nechápu svoje korene. „Chodím do továrne, zarábam pe-
niaze a zarábam tým na živobytie. Nemusím veriť v Boha, 
nič vesmíru nedĺžim. Prečo by som mal. Mám peniaze, sta-
rám sa sám o seba.“ Máme takýto štýl myslenia. Všetci 

sme zabudli na naše ľudské korene. Keby sme nemali 
vzduch, zem, nemohli by sme zostať na žive.  
Vždy keď neveríte na lásku, zomierate. Aký je váš život? 
Celý vesmír vám len dáva, dáva – my to nazývame ne-
podmienená láska. Nemá podmienky. No vy tiež musíte 
tomuto vesmíru niečo dať. Milovať a pomáhať tomuto 
vesmíru je nevyhnutné. Nevyrábajte atómové bomby, ne-

zabíjajte zvieratá, neznečisťujte 
ovzdušie. 
Mnohí z vás videli film: „Vlk, 
ktorý nikdy neplače.“ Ľudia ni-
kdy nerozumejú svojej správnej 
situácii. Ľudské bytosti sú naj-
horšie zvieratá. Zničili sme veľ-
kú časť prírody, vzduch, rieky 
a lesy. Potom hovoríme, že 
chceme svetový mier. 
To nie je možné. To je veľká 
hlúposť! 
Teda nevyzerá to s nami dobre. 
Ľudské bytosti sa MUSIA 
PREBUDIŤ práve teraz – to je 
dôležité. Keď sa neprebudíme, 
nemôžeme pokračovať v tomto 

ľudskom svete, či nie? Čoskoro sa rozplynie. 
O: Keď všetky zvieratá dokážu v tomto svete existovať 
v mieri, tak načo potom sme tu my? (smiech) 
ZMSS: Prečo sme tu? Spýtam sa ťa, prečo každý deň ješ? 
(Smiech) Keby každý dával každému, potom by tu neboli 
problémy. Vesmír nám dáva všetko. My sa držíme svojho 
ja-moje-mne a „Ja chcem.“ Preto má Zem problém. Musíte 
rozumieť správnej láske. Je známy príbeh o dvoch ženách, 
ktoré sa hádali o dieťa. Každá z nich tvrdila: „Toto je moje 
dieťa.“ Kráľ povedal: „Prineste sem to dieťa. Rozdelím ho 
napoly. Ty si zoberieš jednu polovicu a ty druhú.“ Vybral 
svoj meč a v momente, keď chcel dieťa zabiť, jedna zo 
žien skríkla: „Óch nie! Ty si zober to dieťa!“ To je nepod-
mienená láska. Nie pre mňa, ale len milovať iných. 

TISÍCROČNÝ POKLAD 
Zenový majster De Kwang 
 
Nedávno som viedol ústranie v zenovom centre v Kalifornii. Medzi účast- 
níkmi bol jeden straší Číňan, ktorého som nepoznal. Podľa oblečenia som usúdil, že je celkom bohatý. Aj keď mal 
určité problémy pri sedení a poklonách, počas troch dní cvičil veľmi úprimne a poctivo. Po skončení ústrania mi pre-
zradil, že je z Indonézie a sem do USA prišiel navštíviť svojho syna, ktorý tu študuje na univerzite. 
V tom ho pohltili pocity smútku. Povedal mi čosi veľmi šokujúce: len pred niekoľkými týždňami bol pomerne boha-
tý – jeho rodina žila v Jakarte už niekoľko generácií, ale v dôsledku nepokojov v Indonézii prišiel takmer o všetko. 
Etnickí Číňania boli počas nepokojov napádaní a celý jeho obchod bol zničený. Dokonca ani jeho žena nemohla 
opustiť krajinu, pretože jej zadržali pas. Keď videl plagát o našom ústraní, prišiel sem rovno z ulice a sedel s nami – 
povedal, že to bolo jediné, čo bol schopný urobiť! 
Príbeh tohto muža mi čosi pripomenul. Každú zimu býva v kórejských horách v chráme Šin Won Sah 90-dňové ús-
tranie. Je tu jedna budova, ktorá je zasvätená ochrannému božstvu starobylého náboženstva Kórei. Budova bola pos-
tavená počas Dynastie Ji v 14. storočí pre kráľovnú, ktorá sa modlila za ochranu národa. Počas ústrania mnohí z nás 
chodia do tejto budovy na nočnú praktiku. Ako mnohé tradičné chrámy v Kórei i tu je vstupná brána, ktorú podopie-
rajú dva stĺpy. Práve na nich sú namaľované čínske príslovia kvôli inšpirácii a povzbudeniu praktizujúcich. Na ľavej 
strane nápis hovorí: „Tri dni pozerania sa do seba, tisícročný poklad.“ Na pravej strane: „Sto ročný život naháňaním 
sa za slávou a vecami sa obráti v jediný deň na prach.“ 
Taký je náš život. Nezáleží na tom, čo získame – dokonca aj keď je to výsledkom storočného úsilia – môže  sa to 
rozplynúť za menej než jeden deň. Ale úžitok, ktorý získame z praktizovania, nám poskytuje trvalú odmenu, pohľad 
na naše pravé Ja a jasný smer v našom živote. To je niečo! Ten muž z Jakarty však bol naozaj šťastný – nebolo už 
nič, čo by mohol urobiť. 

Dokončenie zo str. 1 
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Keď prehľadáš Cestu, 
ktorá je priamo pred tvojimi očami, 
Ako spoznáš chodník,  
ktorý je pod tvojimi nohami? 
 
Zenový majster Ših-ťou 
(700-790) 

BUDDHA AMITABUL– 
BUDDHA 

NEKONEČNÉHO 
SVETLA  

SPEV RANNÉHO 
ZVONU  

1.ČASŤ 

Zenový Majster He Kwang 

Primary Point 19,2001

Spev ranného zvonu je mimoriadne 
vzácny spev, ktorý spája tri hlavné 
buddhistické tradície: Hwa Jen (Hwa 
Om) buddhizmus, buddhizmus Čistej 
krajiny a zen buddhizmus. Hwa Jen 
buddhizmus je založený na Avatamsaka 
sútre – najkomplexnejšej zo všetkých 
mahájánových sútier – a predstavuje 
dokonale oslobodeného bódhisattvu 
pomocou kozmických pojmov. V Číne a Kórei bol Hwa 
Jen buddhizmus súčasne filozofickou školou i masovým 
hnutím. Avatamsaka sútru sa schádzalo spievať veľké spo-
ločenstvo ľudí. Obsahuje viac než 1600 strán v anglickom 
preklade.  
Buddhizmus Čistej krajiny je stále najpopulárnejšou for-
mou buddhizmu na svete. Jeho ústrednou postavou tu je  
 

Amitabul – Buddha nekonečného svet-
la, ktorý pred mnohými eónmi zriadil 
Západnú čistú krajinu – ideálne pro-
stredie pre praktiku a dosahovanie 
osvietenia – krajinu otvorenú všetkým, 
ktorí spievajú toto buddhovo meno. 
Pôvodný buddhizmus Čistej krajiny 
tiež zahŕňa meditačnú praktiku.  
V Číne okolo roku 1000 vznikla zenová 

škola Čistej krajiny. Pravdepodobne v tomto čase vznikol 
i spev Ranného zvonu. 
Kvôli objasneniu štruktúry rozdelíme Spev v tomto výkla-
de do úsekov. Preklad šikmým písmom predstavuje voľný 
preklad školy Kwan Um. Doslovný preklad každého čín-
sko-koréjskeho slova je daný ako pomôcka na porozume-
nie významu a správneho „zažívania“ spevu. 

 ׀ 1►►
 

GATHA ZVONU 
                         
 

 

WON 
Sľubovať 

ČA 
tento 

DŽONG 
zvon 

SONG 
Zvuk 

BJON 
zaplní 

BOP 
Dharma 

KJE 
svet 

Sľubujem, že zvuk tohto zvonu zaplní celý vesmír 
ČOR 

železo 
WI 
Stena 

JU-AM 
tmavý 

ŠIL 
Plne 

GE 
všetko 

MJONG 
osvetlený 

 

 Osvetlí celé Peklo temného kovu. 
SAM  
tri 

DO 
Cesty 

I 
ľahká 

GO 
Bolesť 

PA 
otrasie 

DO 
meč 

SAN 
Hora 

Oslobodí tri ríše utrpenia, otrasie Peklom mečov; 
IL-ČE 

Všetky 
DŽUNG 
Mnoho 

SENG 
bytostí 

SONG 
dosiahnuť 

DŽONG 
správne 

GAK 
oslobodenie 

 

Všetky bytosti dosiahnu osvietenie. 
 

Spev začína gathou – krátkou poémou – ktorá spája každo-
denné udalosti nášho života so sľubom bódhisattvu. Keď 
som tento čínsky text ranného zvonu ukázal jednému mní-
chovi z Taiwanu povedal, že sa učil túto gathu ešte ako ma-
lý chlapec presne tými istými slovami ako v speve, ale že 
nikdy nevidel zvyšok spevu. Povedal, že ho učili, aby hovo-
ril gathu kedykoľvek počuje hlas akéhokoľvek zvonu. Spev 
večerného zvonu je tiež podobná gatha. V speve večerného 

zvonu náš sľub (zámer, či prianie) prechádza so zvukom 
zvona celým vesmírom a vibrácie otriasajú kovovými pek-
lami, ktoré nás väznia a udržujú v utrpení. Keď sa ale raz 
tieto tmavé ríše zlomia, prenikne nimi žiarenie vesmíru 
a všetky bytosti dosiahnú osvietenie. Teda gatha vyjadruje 
jak sľub zachrániť všetky bytosti, tak predstavuje i metafo-
ru našej vlastnej praktiky – praktiky otvorenia našich myslí. 

pokračovanie v ďalšom čísle ׀►►

Myseľ môže ísť tisícimi smermi.  
Ale na tejto prekrásnej ceste 
Kráčam v mieri. 
S každým krokom, jemný vánok. 
S každým krokom, kvet. 
 
Thich Nhat Hahn. 
Moderný vietnamský učiteľ 

Bez dáždnika, človek zmokne. 
Ja používam dážď ako svoj prši-
plášť. 
 
 
Zenový majster Daito 
(1282-1337) 
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Oh Džo povedal: „Je to ako vodný byvol prechádzajúci oknom. Už mu 
prešla hlava, rohy a štyri nohy. Prečo mu teda nemôže prejsť chvost? 
 

Komentár: Keď prejde, padne do jamy; 
Keď sa vráti, zabijú ho. 
Tento banálny chvost, 

Práve ten je veľmi záhadný. 

Tento byvol uviazol v bitúnku, ktorý je obkolesený priekopou. Keď uj-
de padne do priekopy a chytia ho. Keď ostane, bude sťatý. Uniknúť mô-
že iba cez okno, ale tam sa zasekol. Prečo mu nemôže prejsť chvost? 
Zenový majster Seung Sahn nám dal mnoho stručných poučných fráz. 
Jednou z nich je: „Dobrá situácia je zlá situácia a zlá situácia je dobrá 
situácia.“ Keď je naša situácia stále dobrá a máme len dobré pocity, po-
tom môžeme vyrastať v samoľúbosti. Ale vtedy už nie je ľahké udržia-
vať bdelú a prebudenú myseľ – myseľ sviežu v skúmaní. Keď zistíme, 
že sme uviazli, trpíme a prajeme si, by veci boli iné než sú, potom táto 
ťažká situácia nás často núti hľadať nejaké cesty, ako ju riešiť. Začína-
me sa pýtať. A to je dar! Keď sa neustále pýtame – zanechajúc sťažnosti 
a protesty o tom, aký je život neférový a vidiac, že nás plne neuspokoju-
je intelektuálne chápanie vecí – potom sa dostávame až ku koreňom 
utrpenia. Dostávame sa až k otázkam, ktoré sa týkajú všetkých ľud-
ských bytostí: „Čo je to vlastne život a smrť? Čo je mojou prácou 
v tomto živote? Čo je utrpenie a kto je ten, čo trpí? Čo je toto ja? Čo je 
iné než ja?“ 
To, čo nazývame praktikou, je práve tento akt neustáleho pýtania sa 
v každom okamihu a návrat do našej mysle „neviem“, ktorá je pred 
akýmikoľvek domnienkami a predsudkami. Teda každá situácia – zlá, 
dobrá či neutrálna – nám ponúka príležitosť jasne vidieť bez pripútania 
a jednať v súlade so súcitom, čo je náš prirodzený stav. 
„Ten banálny chvost, práve ten je veľmi tajuplný“ – a veľmi nádherný. 
Čím to je, že jeho chvost nemôže prejsť? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zenový majster  

Seung Sahn 
 
Zo zbierky básní 
Kos ť priestoru 

TY UŽ ROZUMIEŠ 
 

Slnko dáva chlad – soľný čln nemá 
dno. 

Mesiac prináša hluk – milenci sa 
hádajú. 

Ruža má tŕne – dieťa plače. 
Vzduch prináša smrť – vevericu 

uhryzla mačka. 
Z hôr sa ozýva husí krik– levy sa 

schovávajú. 
Vlny odnášajú smer – vták si nevie 

nájsť hniezdo. 
Keď nič nie je tak, ako by malo byť, 

vtedy je všetko tak, ako by 
malo byť. 

Žiadna obloha, žiadna zem. 
Všetko je stále v pokoji. 

Žiadne tvoje, žiadne moje, žiadne ja, 
moje, mne. 

Nekontroluj, nekontroluj, 
nekontroluj! 

V skutočnosti sa nič nemení. 
Jar prichádza. 
Vŕba je zelená, 

Kvet je červený. 

 

            ŠŤASTNÝ ČÍŇAN  
Každý, kto prechádza popri čínskych štvrtiach v Amerike, zbadá sochu statného chlapíka s pláteným va-
kom. Čínski obchodníci ho volajú Šťastný Číňan alebo smejúci sa Buddha. 
Tento muž sa volal Hotei a žil v období dynastie Tchang. Netúžil sa nazývať majst- 
rom zenu, či zhromaždiť okolo seba mnohých učeníkov. Namiesto toho chodil po u- 
liciach s veľkým vakom, v ktorom nosil dary – zákusky, ovocie a pampúchy.  Tieto 
rozdával deťom, ktoré sa okolo neho zhromaždili pri svojich hrách. Na uliciach za- 
viedol niečo ako materské školy. 
Kdekoľvek stretol zasvätenca zenu, natrčil ruku a povedal: „Daj jeden groš.“ A ak  
ho niekto požiadal, aby sa vrátil do chrámu učiť iných, opäť povedal: „Daj jeden  
groš.“ Raz, keď bol zaujatý svojou hravou prácou, pristavil sa pri ňom iný zenový  
majster a spýtal sa ho: „V čom je zmysel zenu?“ 
Hotei okamžite pleskol vak na zem v tichej odpovedi. 
„A čo,“ spýtal sa druhý, „je potom uskutočňovanie zenu?“ 
Šťastný Číňan si zaraz prehodil cez plece vak a pobral sa svojou cestou. 
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