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Nedávno som šiel na cirkevný 
pohreb jedného z mojich žiakov. Pán farár hovoril o Bohu 
a povedal, že vždy, keď máme problém, máme sa s dôverou 
obrátiť k nemu a problém sa rozplynie. No nie vždy sa zdá, 
že to stačí. Náš život je trvácny len ako dym či voda, ako 
tráva či kvety. Objaví sa a potom sa rozplynie. Počas života 
sa obávame o mnoho vecí: peniaze, rodinu, našu prácu 
a tiež aj o budúci život. Ľudský život znamená obavy. Ale 
ľudský život môže byť aj bez obáv – keď porozumieme ne-
stálosti, potom bude všetko OK. Problémy sa objavujú, pre-
tože ľudia stále chcú viac. 
Ako potom ovládnuť svoju túžbu chcieť viac, ale i svoj 
hnev a nevedomosť? To je veľmi dôležité. Na základnej 
škole sa učíme a hráme. Učíme sa o svojej krajine a jej hra-
niciach: „Toto je moja krajina. Tu začína a tu konči.“ Obja-
ví sa naše „ja-moje-mne“. Ale keď zomrieme, toto „ja-
moje-mne“ sa rozplynie. 
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V detstve sme deťmi svojich rodičov. Keď vyrastieme, sme 
deťmi vesmíru. Ale odkiaľ sme prišli pred narodením? Keď 
zomrieme, kam pôjdeme? Každý 
z nás má skutočný domov. Buddhiz-
mus nás učí, ako sa stať úplne nezá-
vislým: nezávislým na Bohu, na Bud-
dhovi, na našom chápaní. Keď sa 
úplne staneme svojím pravým Ja, ne-
bude existovať život a smrť, ani prí-
chod a odchod. 
Pred mnohými rokmi jeden zenový majster povedal: 

Prichádzať s prázdnymi rukami, odchádzať s prázdnymi 
rukami – to je ľudské. 

Keď si sa narodil, odkiaľ si prišiel? 
Keď zomrieš, kam pôjdeš? 

Život je ako plávajúci oblak, ktorý sa zjavuje. 
Smrť je ako plávajúci oblak, ktorý sa rozplýva. 

Samotný oblak však pôvodne neexistuje. 
Život a smrť, príchod i odchod sú tiež takéto. 
Ale je tu jedna vec, ktorá stále ostáva čistá. 
Je čistá a jasná, nezávislá na živote a smrti. 
Čo je tou jednou čistou a jasnou vecou? 

Keď ju nájdete, oslobodíte sa od života a smrti. Prečo by ste 
potom potrebovali Buddhu či Krista? Už ste Buddha a ste 
rovnakí ako Kristus. Zahoďte teda všetky svoje názory 
a porozumejte svojmu pravému Ja. Keď pochopíte, čo je tou 
jasnou a čistou vecou, potom nebudete mať žiaden problém 
a nebude ani žiaden život a smrť. Nebude záležať na tom, či 
slnko vychádza alebo zapadá. 
Cez deň vidíme modrú oblohu a v noci tmavú. Ale vysoko 
hore sa obloha nikdy nemení. Len naše oči vnímajú zmenu. 
Odkiaľ pochádzajú naše oči? Teraz ich máme, ale pred na-
rodením sme nemali oči. Keď zomrieme aj naše oči sa roz-
plynú. Oči, uši, nos, jazyk, telo a myseľ sú ako vznášajúci 
sa oblak, ktorý sa objaví a rozplynie. Nebuďte k nim pripú-
taní. Vzdajte sa akýchkoľvek svojich názorov a myslenia. 
Keď myslíme, potom vnímame mysle iných ľudí rozdielne 
od svojich. Ale keď sa nám podarí odťať všetko svoje mys-
lenie, potom vaša myseľ a moja myseľ budú rovnaké, rov-
naké ako myseľ Buddhu či Krista. Potom tu nebudú žiadne 
protiklady, žiaden príchod, odchod, zlo či dobro, vysoký či 
nízky, vy či ja. 
Slnko nikdy nehovorí: „Ja som slnko.“ Mesiac nikdy neho-
vorí: „Ja som mesiac“. To len naše myslenie vytvorilo slnko 
a mesiac. Keď sa pozeráme na 
slnko, potom sa s nim zjedno-
tíme. Keď sa poze- ráme na stenu, 
potom sa s ňou zjednotíme. 
Stena je biela, sln- ko je horúce. 
To je všetko. Práve také aké to je, 
je pravda. To je zenová myseľ. 

MAJSTER DHARMY, MNÍCH 
ČONG AN SUNIM V KOŠICIACH !  

Pre bližšie informácie o jeho programe a pozvánky na 
plánované akcie s ním, ako aj pozvánka na ceremóniu 
premiestnenia Košického zenového centra čítajte na 
strane 6. 
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Naše myslenie tiež vytvára nebo a peklo. Keď vytvárame 
nebo, potom musí byť i peklo. Keď nevytvárame nebo, po-
tom nie je ani peklo. Teda nevytvárajte protiklady. 
Mnohým ľudom sa páči film E.T. Keď sa na neho pozerá-
me, úplne nás to absorbuje, my a dej sa jednotíme: nie je 
tam vedomie, žiadne „ja“ a žiadne „mne“. Keď sa pozeráme 
na film takýmto spôsobom, vyvoláva to pravú lásku, ktorú 
má každý vo svojom vnútri. Niekedy je to lepšie než Biblia 
či buddhistické sutry! 
Keď zahodíme svoje „ja“, staneme sa pôvodnou ľudskou 
mysľou, čo znamená obrovskou láskou a obrovským súci-
tom. Pes ani mačka nemôžu nájsť svoje pravé Ja, ale človek 
môže. Zen znamená nájsť svoje pravé Ja a získať správnu 
cestu, pravdu a správny život. Čo je správny život? Udržia-
vanie svojho správneho vzťahu so všetkým v každom oka-
mihu. Ale keď lipneme na svojich názoroch, potom budeme 
mať problémy. 
Každý si po čase povie: „Ja nie som zlý. Nemám až 
tak veľa túžob a hnevu.“ Ale aj to ešte stále vytvára 
„ja“ – a to je veľká chyba. Jeden z mojich študentov 
hodne pomáha ľuďom. Ale pritom si myslí: „Ja už 
som pomohol tak veľa ľuďom.“ Toto „ja“ je ako ho-
ra, ktorej odstránenie je veľmi ťažké. Jeden z mojich 
žiakov mi napísal list, v ktorom 75-krát napísal „ja“! Pove-
dal som mu: „Udriem ťa 75-krát.“ Keď zomrieš, potom sa 
toto „ja“ rozpadne a rozplynie a už viacej nebude problém. 
Nedávno som navštívil Harwardskú univerzitu, kde majú 
mnoho kníh. Čo je to kniha? Myslenie, myslenie, myslenie. 

Tieto knihy vytvárajú veľ-
ký problém. Každý sa hrozí 
jadrových zbraní a hovorí, 
že chce svetový mier. Ale 
samotným štúdiom 

sa stávame len chytrejší a vytvárame tento svet zložitejší. 
Chytrá myseľ vyrobila jadrovú bombu a jadrový vek. Zen 
znamená stať sa jednoduchým. Jednoduchí ľudia nevytvára-
jú jadrové bomby. Teda jednoduchý je lepší než chytrý. 
Možno by bolo nevyhnutné spáliť všetky knihy, aby svet 
nebol taký komplikovaný. Len vtedy keď sa myseľ stane 
jednoduchá, objaví sa múdrosť. 
V čom sa odlišujú vedomosti od múdrosti? Vedomosti si 
vyžadujú pochopenie niečích myšlienok. Táto kniha hovorí 
toto, tamtá kniha hovorí tamto. Ale akékoľvek porozumenie 
nás povedie do ťažkostí. Musíme stráviť svoje pochopenie. 
Keď to nedokážeme, potom sa všade objavia samé problé-
my: v ekonomike, náboženstve, obchode, politike, všade. 
V súčasnosti sa práve toto deje. 

Niektoré náboženstvá hovoria, že toto 
je koniec sveta. Ja hovorím, že toto je 
jeho začiatok. Čím sa odlišujú začiatok 
a koniec sveta? Kto vytvoril tento svet? 
Boh? Buddha? Vy tu sedíte, ja tu se-
dím. Ja vy-
tváram svoj 

vlastný východ, západ sever a juh. 
Vy tiež. Každý vytvárame svoje 
vlastné smery. Sú rovnaké? Tiež 
každý z nás vytvára svoj vlastný 
čas. Napríklad, čakal som na svo-
je dievča 10 minút a ona neprišla. 
Prečo neprišla? Nahnevalo ma to. 
Teraz trpím a čas sa mi zdá veľmi dlhý. Jedna minúta sa mi 
zdá ako hodina, pretože je moja myseľ nahnevaná. Potom 

konečne príde a ideme tancovať. Ha, ha, ha! Tri hodiny 
uplynú ako niekoľko minút. 
Rovnako ako vytvárame vlastný čas, vytvárame tiež svoj 
vlastný priestor a svoju vlastnú príčinu a účinok. Keď ma 
opustí dievča, som smutný. Plačem a zdá sa mi, že celý svet 
plače so mnou. Potom si nájdem iné dievča a opäť som 
veľmi šťastný. V jednom okamihu sme veľmi šťastní 
a v ďalšom momente sa navzájom nenávidíme. Raz sa nám 
zdá svet šťastný, inokedy zase smutný, ale v skutočnosti je 
stále rovnaký. Buddha povedal: „Všetky veci sú vytvárané 
mysľou.“ Ja som vytvoril svoj svet svojou mysľou. Ty si 
vytvoril svoj svet svojou mysľou. Ale svet je stále ten istý. 
Teda, čo je svetový mier? Ako ho môžeme dosiahnuť? Naj-
prv musíte porozumieť tomu, že každý z nás má vnútri seba 
svoju myseľ „mám rád/nemám rád“. Moje preferencie vy-
tvárajú môj svet. Tvoje preferencie vytvárajú tvoj svet. Ale 
keď sa obaja dokážeme vzdať svojich preferencií, potom sa 

môžu naše mysle zjednotiť. Ja vytváram svoj svet, ty 
vytváraš svoj svet. Keď sa tvoja myseľ a moja myseľ 
rozplynie, potom sa rozplynie tento svet a spoločne 
môžeme vytvoriť nový svet. 
Keď sa každý z nás bude držať 
svojich názorov, nevyhnutne za-

čne boj. Keď sa budú Amerika, Čína 
a Rusko pridržiavať svojich názorov 
o svete, potom vznikne boj a svetový 
mier nebude možný. Keď sa všetky tieto 
svety rozplynú, potom sa bude možné 
spojiť s každou inou krajinou. 
Každý má určité mentálne schopnosti. Zlodej vytvára zlý 
cyklus (zlú energiu). Niekto dobrý vytvára dobrý cyklus 
(dobrú energiu). Keď sa zbavíme dobrého a zlého, potom sa 
pôvodný cyklus rozplynie a vznikne správna mentálna sila. 
Keď sa vzdáme svojich názorov, podmienok a situácii, po-
tom sa objaví tento pôvodný cyklus a tvoj a môj cyklus sa 
zjednotia. Potom je možný svetový mier. 
Amerika lipne na americkej situácii. Prezident Regan pove-
dal, že Amerika je najlepšia. Rozumie však jednotke, ale ne-
rozumie dvojke. Amerika je mladá krajina, ktorá trvá len 
niekoľko storočí. Pôvodní obyvatelia Ameriky boli Indiáni 
a prichádzajúci Európania ich pozabíjali. Teraz hovoria: 

„Toto je naša krajina“ a vytvorili hranice 
a zákony, ktoré ich chránia pred ostatnými 

ľuďmi. Je to ako, keď zlodej obsadí dom 
a potom prehlási: „Toto je môj dom. Ja mám 
pušku a vy nemôžete vstúpiť.“ Takáto je myseľ 
Ameriky – ako myseľ zlodeja. 

Svetový mier je možný, len keď nelipneme 
na svojich názoroch. Niektorí ľudia si mys-
lia, že nie je možné v súčasnosti dosiahnuť 
svetový mier. Ale keby sa len jeden mladý 
človek, ktorý verí na svetový mier stal pre-

zidentom USA, potom by bolo možné zmeniť mnohé veci, 
ako napr. i imigračné zákony. 
Keď som hovoril k politikom, či tvorcom zákonov, povedal 
som im: „Vy o svetovom mieri len hovoríte, ale nič pre to 
nerobíte. Tým, že o ňom iba hovoríte, je to len svetový mier 
jazyka. Teda možno, že len váš jazyk pôjde do neba, 
ale zbytok pôjde do pekla! Je nevyhnutné, aby ste niečo 
urobili v záujme svetového mieru. Keby sa všetci politici 
snažili meditovať, potom by mohlo dôjsť k zmenám. Sveto-
vý mier by bolo možné dosiahnuť.“ 
Pokiaľ by sme sa zbavili svojich vnútorných preferencií 
a odstránili vonkajšie hranice, potom by sme sa mohli sku-
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VEĽKÁ ZÁHADA ŽIVOTA A SMRTI 

3. časť 
Zenový majster Kjong Ho 
 

24. Keď je myseľ nepripútaná, človek sa stáva buddhom. Dokonca vtedy aj „dobrý“ a pozitívny stav mysli je zby-
točný. Aj keď to pomôže vytvoriť budúci život v nebi, stále je to len obmedzený stav. Keď sa niekto dostane do 
neba, potom v nasledujúcich zrodeniach začne klesať do pekelných či zvieracích ríš. Pokiaľ sa ale myseľ nedrží 
žiadnych túžob, neexistuje miesto kde by bola znovu zrodená. Keď je myseľ čistá a nezmätená, potom nemôže 
ísť do temných miest. Čistá a pokojná myseľ je cesta buddhu. 

25. Keď si niekto počas jednobodovej koncentrácie začne klásť otázky, táto myseľ sa prirodzene „usadí“ a stane sa 
pokojnou. Týmto človek automaticky realizuje svoju myseľ ako pokojnú a vyrovnanú. Je to to isté ako stať sa 
buddhom. 

26. Táto cesta je veľmi priama a ide rovno na vec. Je to najlepšia cesta, ktorú môže človek praktizovať. Z času na 
čas si v právu chvíľu čítaj a skúmaj túto reč – dokonca hovor o nej iným ľuďom. Je to rovnako dobré, ako keby 
si prečítal osemdesiat štyritisíc dielov sv. kníh. Keď niekto štúdie týmto spôsobom, dosiahne buddhovstvo 
v tomto živote. Nemysli si, že táto reč je výmysel či podvodný trik. Nasleduj tieto slová celým svojím srdcom. 

27. V hlbokom kaňone, kde nepretržite prúdi čistá voda, všade spievajú rôzni vtáci. Nikto nikdy nenavštívil toto 
miesto. Je to tzv. Miesto Sunimov (kláštor) a je pokojné a kľudné. Ja tu sedávam, kontemplujem a skúšam, čo 
je táto myseľ. Keď teda táto myseľ nie je to, čo buddha, čo iné môže byť? 

28. Práve ste počuli veľmi zriedkavú reč. Ďalej by ste mali sami s entuziazmom pokračovať v štúdiu tejto veľkej 
záhady. Neponáhľajte sa, ináč by ste mohli ochorieť, či mať príšerné bolesti hlavy. Ukľudnite sa a potom bez 
prerušenia meditujte. Najviac zo všetkého buďte opatrní, aby ste nenútili sami seba. Radšej sa zrelaxujte 
a nechajte v svojom vnútri prebývať svoje správne otázky! 

točne spojiť s ostatnými ľuďmi. Myseľ E.T. nemala žiadne 
preferencie, žiadne hranice. Nerobil žiadne rozdiely medzi 
ľudskými bytosťami, zvieratami a hviezdami a preto sa mo-
hol zjednotiť so všetkým. Mať „nie-myseľ“ je nevyhnutné. 
Tiež je dôležité mať nie-hranice. Pokiaľ by sme odstránili 
všetky hranice, akoby by mohlo Rusko napadnúť Ameriku? 
Minulé leto prišli do Inštitútu Omega predstavi-
telia rôznych smerov ako katolíci, sufisti, kres-
ťania, zenisti, indiáni, židia a pod., študovať 
rôzne náboženstvá. Všetci sa svorne učili „ ľú-
biacu myseľ“ a pýtali sa: „Ako môžeme pomôcť 
tomuto svetu?“ Takéto spoločné učenie je sku-
točne nevyhnutné, pretože ináč nebudeme 
schopní zmeniť tento svet. V našej súčasnej spo-
ločnosti neučíme ľudí ako sa stať správnymi 
ľudskými bytosťami. Neučíme ich o ich povinnostiach 
k učiteľom, rodičom a spoločnosti, k tomuto svetu 
a ku všetkým bytostiam. My ich len učíme ako robotov: 
stláčať gombíky, zabávať sa, tešiť sa a dobre sa najesť. Ta-
káto spoločnosť nemá smer. Ako nás môže naša spoločnosť 
bez smeru naučiť byť správnymi ľudskými bytosťami? 
Pred nami všetkými stojí otázka: „Čo sú to ľudské bytosti?“ 
Svet je ako zrelá hruška. Na povrchu vyzerá chutná a la-
hodná, ale vnútri zahníva. Toto hnitie je správna funkcia 
hrušky. Jej správnou prácou je dostať semienko do zeme 
a preto musí sama zhniť, aby mohla vyrásť ako nový hruš-
kový strom. Vonkajší vzhľad nie je dôležitý. Toto hnitie je 
nevyhnutné. V súčasnosti mnoho ľudí hovorí, že súčasná 
spoločnosť zahníva. Pokiaľ sa pozeráme len na vonkajšok 
tohto sveta, mohli by sme povedať, že sa blíži koniec sveta, 
ale keď sa pozrieme na semeno vnútri sveta, mohli by sme 
povedať, že je to začiatok nového sveta. Zvonku zahníva, 
ale semienko vnútri je zdravé. 
Každý má v svojom vnútri semienka. Aby sme mohli po-
máhať tomuto svetu, musíme nájsť tie semienka. Keď ich 

nenájdeme, bude to koniec sveta. Len čo ich však nájdeme, 
bude to začiatok. Kde sú vaše skutočné semienka? Nezáleží 
na tom, či je to koniec a či začiatok sveta. Vo vašej mysli 
nie je ani koniec ani začiatok. Zbavte sa všetkých svojich 
názorov a objavia sa vaše správne semienka. 
Slnko je veľmi jasné, ale svetlo našej mysle je ešte jasnejšie. 

Slnečné svetlo môže byť zakryté prekážkami, 
ale pre svetlo mysle neexistujú žiadne prekážky. 
Táto miestnosť nie je pôvodne ani svetlá ani 
tmavá. Keď zapneme svetlo je svetlá a keď ho 
vypneme je tmavá. Rovnako je to z nebom 
a peklom. Keď je naša myseľ tmavá, svet sa 
stane peklom a zdá sa, ako keby nastával jeho 
koniec. 
Odkiaľ prichádza toto svetlo mysle? Je to ako 

elektrická energia, ktorá pochádza z prirodzených zdrojov, 
ako je vodné koleso. Pokiaľ by sme nemali vodné koleso, 
nemohli by sme vyrábať elektrinu. Teda odkiaľ prichádza 
energia? Z našej mysle. V taoizme sa hovorí, že ľudské by-
tosti nasledujú zem, zem nasleduje oblohu, obloha nasleduje 
prírodu. Odkiaľ pochádza príroda? Z Tao – cesty. Odtiaľ 
pochádza cesta? Z našej mysle. Teda naša myseľ vytvára 
všetko. Bláznivá myseľ vytvára bláznovstvá, zaneprázdnená 
myseľ, vytvára zaneprázdnenosť. 
Takto sa neustále točíme dookola a dookola. Ale myseľ nie 
je myseľ, je to pravé Ja. Pravé Ja sa nazýva Pravá podstata, 
Buddhova podstata, Božia podstata, Absolútno či Energia. 
Máme na to mnoho rozdielnych pomenovaní, ale pôvodne 
tento bod nemá meno. Neexistujú pre neho žiadne mená. 
Dokonca o tom ani len nedokážeme hovoriť. Všetky takéto 
mená sú vytvorené myslením a preto vzniká jeho mnoho 
významov. Ale pôvodne je tento bod pred myslením. Keď 
sa zbavíme svojho myslenia, svojich názorov, môžeme ná-
jsť svoju pravú podstatu, svoje správne miesto a svetový 
mier bude možný. 
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NOSENIE SNEHU 
V ČAJOVEJ 
LYŽIČKE 

Zenový majster Wu Kwang 

február 1986 

Otázka: Čo je podstatou zenu? 
Zenový majster Wu Kwang: (zdvihne pohár a napije sa.) 
Studená voda (smiech). Keď 
chcú niekomu v Kórei naznačiť, 
aby si udržiaval čistú myseľ, po-
vedia mu: „Choď sa napiť vody“ 
(smiech). Len toľko. 
Pred niekoľkými daňami som 
zažil zaujímavú a užitočnú skú-
senosť. Hovoril som s Kenom 
Kesselom – dlhoročným žiakom zenového majstra Seung 
Sahna. Povedal mi, že niekedy ráno medituje dve hodiny. 
Žiadne chodenie, len dve hodiny vzpriamene sedí. 

Rozhodol som sa, že zistím, o čom to 
je (smiech). Tak som to niekoľko 
krát skúsil. Skoro som to dokázal a 
raz som sedel jednu hodinu a 50 mi-
nút. Ale zaujímavé na tom bolo to, že 
som sa dostal do okamihu, v ktorom 
som si uvedomil, že je to len sedenie. 
Nebolo na tom nič mimoriadne. Bolo 

to len sedenie, čisté a jednoduché, práve ako pitie čistej vo-
dy je len pitím čistej vody. 
Toto je naše učenie, naša cesta a predsa je tomu tak ťažké 
uveriť. Stále a stále chceme čosi vytvárať, pridávať k tomu 
niečo, romantizovať to. Je veľmi ťažké len tak uveriť prav-
de, keď je tak jednoduchá. Teda možno neexistuje vôbec 
žiadna podstata zenu (smiech). 
Hneď, len čo začneme myslieť o podstate niečoho, v tom 
momente sme chytení v jemnom konceptuálnom rámci, pre-
tože hľadáme niečo, čo nazývame „podstata.“ Keď sedíme 
dve hodiny vzpriamene, hodne sa posunieme smerom 
k esencii. Počas dvoch hodín sedenia dokáže náš nervový 
systém a naša myseľ spolu s bolesťou v nohách podivuhod-
né a výnimočné veci. Keď teda chceme hovoriť o podstate 
zenu, hovoríme o „nie-ja“ a „žiadnej stope.“ Žiadna stopa 
znamená, že skúsenosti a javy nezanechávajú žiadnu stopu 
niečoho konceptuálneho. 
V jednom príbehu sa hovorí o morskej korytnačke, ktorá 
vyšla z oceánu na pláž, tam zniesla vajíčka a zakryla ich 
pieskom, aby ich nikto nemohol nájsť. Potom sa vrátila späť 
do mora a odplávala. Ale táto korytnačka mala chvost. 
A keď sa vracala cez pláž, svojim chvostom zanechala sto-
pu v piesku, ktorá viedla až k vajciam. Ale zen zdôrazňuje 
existenciu bez stopy, bez chvosta. To znamená, že musíme 
nejako odťať náš chvost alebo musíme mať trpezlivosť zná-
šať ho a čakať pokiaľ neodpadne sám od seba. V tomto 
okamihu svojho života mám určité pochybnosti o tom, či ho 
skutočne môžeme raz a navždy odrezať. Keď ho odrežeme, 
on bez tak narastie znovu, ako salamander. 
Včera večer, keď som vstúpil do miestnosti, ktosi povedal, 
ako dobré je prísť na ústranie, pretože tu úžasne rýchlo od-
padajú veci a vraciame sa späť do jednoduchosti prirodzenej 

mysle. Potom ale dodal: „Je úžasné, ako ľahko veci odpada-
jú a tiež, ako rýchlo sa vracajú späť.“ 
Potrebujeme trpezlivosť, aby sme nechali tieto veci sa samé 
postupne vyčerpať, až nezanechajú žiadnu stopu. Je to ako 
papierový šmirgeľ vyhladzujúci veci stále jemnejšie a jem-
nejšie. Keď hľadáme podstatu zenu, vytvára to mnoho prob-
lémov. 
O: Niekedy aj keď sa nesnažím, zdá sa mi, ako keby som 
bol schopný cvičiť ako keby sám od seba. Potom, keď sa 
nad tým zamyslím, zistím, ako keby neexistovalo nič, čo by 
to robilo samo od seba. Odkiaľ z vnútra potom pramení im-
pulz, ktorý spôsobuje, že konáme? 

ZMWK:  Je to kombináciou vôle 
na jednej strane a spontánnej ak-
cie na strane druhej. Myslím si, 
že tieto dve veci sa v určitom 
bode spájajú. Slová „skúšať“ a 
„snažiť sa“ sú len slová, ktorými 
nás môže niekto povzbudiť 
k cvičeniu. Niekedy učiteľ môže 

povedať: „Skús to“ a inokedy: „Vôbec to neskúšaj.“ 
Minule som ostal spolu s mojou trinásť ročnou dcérkou do-
ma a pozerali sme videokazetu Karate Kid. Určité časti ma-
jú nádych zenu. Napríklad, keď učiteľ ide dieťa učiť karate, 
pýta sa ho: „Si pripravený začať?“ Dieťa odpovie: „Áno 
snáď, hádam hej.“ Potom učiteľ povie niečo ako: „Niekedy 
môžeš jazdiť na jednej strane cesty, inokedy na druhej alebo 
v strede; ale v karate pokiaľ zaujímaš postoj ‚hádam hej‘, 
končíš. Teda pri karate buď ‚áno‘ alebo ‚nie‘, ale nikdy ‚há-
dam‘. Je to učenie založené na úsilí. Musíš sa prinútiť. Nee-
xistuje nič v strede, buď to urobíš alebo nie.“ Existuje 
podobná scéna vo filme Hviezdne vojny, kde majster Yoda 
učí Luka ako sa naladiť na sily vesmíru. Luke odpovie nie-
čo, ako: „skúsim“ a Yoda mu na to: „Buď to urobíš alebo 
nie. Neexistuje žiadne ‚skúsim.‘“ 
Naopak, raz pri sťahovaní zenového centra sme sa nevedeli 
rozhodnúť, či naďalej zachováme dennú praktiku tak, ako 
prebiehala v čase, keď tam niekto býval, alebo sa nebudeme 
volať zenové centrum. Zenový majster Seung Sahn nás 
jemne upozornil: „Nuž, môžete byť trebárs zenovým klu-
bom, keď chcete, schádzať sa príležitostne a ja sa sem tam 
prídem na vás pozrieť.“ Potom dodal niečo ako: (bolo to pr-
výkrát, čo som ho to počul povedať a potom to povedal 
takmer milión krát) „O.K., nuž skúšajte. Skúšajte, skúšajte, 
skúšajte desať tisíc rokov bez prestania.“ 
Toto je učenie založené na „len to skús“. 
No oba postoje: „len to skús“ a ten prezentovaný vo filmoch 
sú ale v skutočnosti toho istého ducha. Do určitej miery úsi-
lie vychádza z rozhodnutia chcieť niečo urobiť. Keď už sa 
rozhodneme, potom vzniká snaha a v tejto snahe je záujem, 
úsilie a spontánne konanie. Myslím si, že dokonca pred tým, 
než sa objaví spontánny záujem či úsilie, musí existovať ur-
čitá ochota to chcieť urobiť. A to je to, čo v zene nazývame 
prijať veľký sľub. Existuje určitý záväzok, z ktorého vzniká 
záujem, ktorý je niekedy potrebné znovu roznietiť a niekedy 
sa len tak spontánne vynára. 
V časoch ako „Ja to chcem robiť“ prichádza tento záujem 
celkom ľahko a nemusíme sa vôbec snažiť. Dokonca nemu-
síme ani nič robiť, len sa uvolniť, nechať vedomé – počítaču 
podobné – aktivity našej mysli bokom a veci bežia samé po 
svojom. Niekedy je to takéto. Napríklad keď niekedy sedí-
me na ústraní, zažívame práve takéto okamihy. 
Ale nie vždy je to také. Vtedy musíme znovu upevniť svoj 
záväzok, svoju ochotu ísť do toho. Myslím si, že oba prístu-
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py sú dôležité. Určitým spôsobom sa spoja vtedy, keď má-
me širokú, otvorenú myseľ, ktorá je dostatočne čistá 
v každom okamihu a vtedy – paf! – zjednotia sa v nastáva-
júcom momente. Zo spojenia týchto dvoch prístupov – sna-
hy či úsilia a uvoľnenia či nechania vecí ísť po svojom – sa 
rodí zvláštna energia. Nie je správne si myslieť, že energia 
sa uvoľňuje sama od seba. 

Suzuki Róši to veľmi dobre vystihol tým, 
že ľudský život je nedokonalý – vždy za-
necháva stopy. Dokonca aj slovo „nedo-
konalý“ to nie celkom vystihuje. Náš 
ľudský život sa mení z okamihu na oka-
mih. Vždy máme nejaké ťažkosti a stále 

prichádzajú prekážky. Pritom to akým spôsob sa prejavuje-
me a ako konáme v týchto okamihoch je prejavom kreativi-
ty našej veľkej mysle či mysle „neviem“, resp. mysle 
začiatočníka, nech už ju nazveme akokoľvek. Na jednej 
strane stále zanechávame stopy. Na druhej strane nie je po-
treba vzdávať sa týchto stôp. 
Hovoríme, že existuje niečo ako pravda a že táto pravda je 
stelesnená vo všetkom, resp. vyjadrená všetkým. Ale keď sa 
lepšie pozrieme na naše životy, uvidíme tak veľa chaosu 
v nás i v iných. Prečo ľudia trpia? Môžeme to vysvetliť po-
mocou filozofických pojmov ako karma. No karma nie je 
len filozofickým ponímaním – zároveň je aj realitou. Zatiaľ 
čo pomocou nej vysvetľujeme bolestivé problémy, vynára 
sa skutočný paradox ľudskej existencie – ako môžeme ve-
riť, že existuje určitá pravda vo vesmíre, ktorá manifestuje 
sama seba vo všetkom, čo vidí-
me, počujeme, chutnáme, voniame či sa dotýkame 
a zároveň je v živote tak veľa chaosu? Ako môže byť prav-
dou všetok tento chaos? 
O: No ako to je? 
ZMWK:  Áno! To je veľká pochybnosť. Udržujte túto otáz-
ku desať tisíc rokov – „ako je to?“ 
Otázka: Každé ráno vstávam spolu s ostatnými a sľubujem, 
že zachránim všetky cítiace bytosti od utrpenia. Ako to mô-
žem urobiť? 
ZMWK:  Chceš to urobiť? 
O: Áno. 
ZMWK:  Potom nájdeš spôsob tým, že vstaneš každé ráno 
a budeš sľubovať. Je to veľmi dôležitý sľub. Ale zároveň 
ako každý iný zo sľubov je to neuskutočniteľný sľub: Bud-
dhova cesta je nedosiahnuteľná, sľubujem, 
že ju dosiahnem: „Ako môžeš dosiahnuť 
niečo, čo je nedosiahnuteľne?“ Cítiacich 
bytostí je nespočetné množstvo, sľubujem, 
že ich v všetky zachránim. „Ako?“ To 
plodí imidž nejakého obrovského sociál-
neho pracovníka na oblohe – (smiech) 
väčšieho než je celý vesmír, ktorý sa chys-
tá zachrániť všetky bytosti od utrpenia. 
Raz som počul hovoriť v rádiu ako Mae-
zumi Róši uvádzal príklad bódhisattvu: 
„Predstavte si prázdnu studňu hlboko 
v údolí a sneh na vrcholku hôr. Potom 

bódhisattva je ako niekto, kto sa rozhodne naplniť studňu 
tým, že prinesie sneh dole do údolia, ale jediná vec ktorú 
ma na prenášanie snehu je čajová lyžička. No napriek tomu 
sa vyberie hore do hôr, naberie plnú lyžičku snehu, zíde do-
le do údolia a vysype sneh do studne. Potom znovu vyjde do 
hôr, naberie druhú lyžičku plnú snehu, znesie ju dole 
a vysype ju do studne. Takto pokračuje bez prestania.“ 
Môže sa to zdať smiešne snaženie, pretože ani v priebehu 
miliónov rokov nedokáže naplniť studňu. Čo je ale dôležité 
je jeho úprimná snaha – len to robiť – či už je to možné ale-
bo nie. Týmto úsilím, týmto duchom rozvíja samého seba 
a nemožno ho porovnať s ničím iným – preto má absolútnu 
hodnotu. Pretože ho nemožno porovnať s ničím iným, jeho 
duch v jednej sekunde napĺňa celý vesmír. V každom oka-
mihu, v ktorom niečo také robíme, zachraňujeme všetky cí-
tiace bytosti, pretože tým potvrdzujeme absolútnu hodnotu 
všetkého. Musíme teda čosi robiť dokonca aj vtedy, keď sa 
to zdá byť nemožné. 
O: Čo je absolútna hodnota? 
ZMWK: Relatívna hodnota je: „toto je také dobré, resp. to-
to nie je také dobré ako tamto.“ Relatívna hodnota je zalo-
žená na porovnaní s niečím iným. „Moje hodinky sú lepšie 
než tvoje a preto majú pre mňa hodnotu.“ Toto je relatívna 
hodnota. Absolútna hodnota nemá takýto základ na porov-
nanie. Nemôžeme ju porovnať s ničím – hovorí iba sama za 
seba tým, čím je. Niekedy sa subjekt a objekt zjednotia – 
paf! V tom čase neexistuje porovnanie ničoho s ničím iným 
a vtedy v tom bode sa vynára absolútna hodnota. Hovorí 
sama za seba. 
O: Tvoj príbeh o bódhisattvovi mi pripomína podobný prí-
beh o vrabcovi, ktorý sa snažil uhasiť oheň v lese len vodou 
zo svojho zobáčika. Podľa mňa je to hlúpe! Prečo si nezob-
ral vedierko? 
ZMWK: On nemal vedierko. Ale my nehovoríme o horách 
a snehu, my hovoríme o utrpení. Nemôžete používať silné 
prostriedky na utrpenie. 
O: Niekedy mám pocit, že ten vrabec bol skutočne hlúpy. 
ZMWK: Áno, pravdaže! Ale hlúposť tiež zohráva svoju 
úlohu. Niekto môže mať skutočne primitívnu vieru, ktorá je 
určitým spôsobom hlúpa, no napriek tomu energia, ktorá 
môže vzísť z takéhoto snaženia môže byť vzácna. To ale 
neznamená, že sa nemáme pozrieť aj na nástroj, ktorý pou-
žívame. Pokiaľ máme k dispozícii vedro a používame čajo-

vú lyžičku potom to je hlúposť. Ale pokiaľ 
nie je vedro a odmietneme aj lyžičku, po-
tom to je tiež hlúposť. 
Hovoríme o záchrane všetkých cítiacich 
bytostí, každé ráno vstávame, robíme po-
klony a hovoríme sľuby. Ale myslieť si, že 
toto malé zhromaždenie ľudí tu robí niečo 
tak vzácne, že by to malo nejaký dopad na 
sociálnu štruktúru tejto krajiny je tiež 
z určitej perspektívy hlúpe. Predsa je to 
nástroj, ktorý máme poruke a preto ho po-
užívame. 
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Z REČI DHARMY PRI PRÍLEŽITOSTI CEREMÓNIE OTVORENIA 
KOŠICKÉHO ZENOVÉHO CENTRA 
Majster dharmy Čong An Sunim 

Otázka: Ako sa zbaviť pripútania? 

Čong An Sunim: „Odkiaľ prichádza pripútanie? Odkiaľ prichádzajú myšlienky? Už si to niekedy videla? Prines to 
sem!“ – tieto otázky sú spôsob, ako preťať pripútanie. Ak máš myslenie, máš pripútanie; ak máš pripútanie, máš mys-
lenie. Za čias komunizmu sme mali jedno príslovie – keď niečo povieš, nedávaj to na papier; keď to dáš na papier, ne-
podpisuj to; keď to podpíšeš, nikomu to nedávaj; ale keď to ešte aj niekomu dáš, tak sa nečuduj! S mysľou je to tak isto 
– ak vytváraš akékoľvek „ja“, máš problém. Ak máš to „ja“ veľké, máš veľký problém, ak ho máš malé, máš malý 
problém. Keď hocičo vytvoríš, to čo vytvoríš, ťa nakoniec zabije. Prečo bolo Buddhovo osvietenie také dôležité a také 
hlboké? Pretože si uvedomil jedno: ty si už úplný, si kompletný! Už nič nemusíš získavať ani vytvárať. Čokoľvek hľa-
dáš ako absolútno niekde, je už dávno vo všetkom a aj v tebe. A práve z tohto vychádzajú všetky sútry (posvätné texty, 
obsahujúce slová historického Buddhu Šákjamuniho). Ale ak si pripútaná k tomuto slovu (sútra), stratíš pôvodné uče-
nie. Ak čítaš sútru, musíš pochopiť myseľ, ktorá ju písala. Teda musíš sa dostať pred tento bod (udrie palicou o stôl), 
teda pred myslenie. Vtedy dokážeš situáciu vnímať jasne, navodiť správny vzťah a urobiť správnu vec.“ 

PRÍHOVOR K OTVORENIU NOVÉHO CENTRA V KOŠICIACH 
Riadite ľ Slovenskej zenovej školy Kwan Um Košice 

Drahí priatelia. Čoskoro mi bude veľkou cťou Vás privítať na ceremónii premiestnenia Košického zenového centra Šin 
Džong Sa (Chrám Nový bod) v nových priestoroch na Letnej ul. 43. Už dlhé roky patrí košická Sangha k jednej 
z najstabilnejších v Európe. V dnešnom svete je naozaj unikátne a veľmi inšpirujúce stretávať sa s ľuďmi, ktorí sú 
schopní a ochotní sa vôbec čo i len pokúsiť prekročiť tieň svojej „ja-moje-mne“ mysle – mysle obmedzenej 
a ohraničenej len našimi túžbami, hnevom, nevedomosťou a neprajnosťou. Takáto myseľ často nie je schopná pre svoje 
úzke a pevné hranice obsiahnuť svojich blízkych a dokonca niekedy ani len seba. A práve toto sa stáva zdrojom utrpe-
nia pre nás samotných  a často aj pre ostatných. Ale mne sa v živote naskytlo veľké šťastie, že môžem skúšať spoločne 
s takými úžasnými ľuďmi, akou košická Sangha už dlhé roky je, praktizovať cestu najširšej zo všetkých myslí, mysle 
bez hraníc – „žiadnej mysle“. Tomuto v zene hovoríme Veľká láska, Veľký súcit, Veľká cesta bódhisattvu. 
A práve táto skupina ľudí konečne bude mať to, čo jej už viac než 10 rokov chýba stále viac – dôstojné miesto pre svo-
ju praktiku. Preto Vám prajem veľa inšpirácie do ďalšieho cvičenia, čistú myseľ a otvorené srdce pre úžitok všetkých  
bytostí tohto sveta. Ďakujem Vám za úprimné a usilovné snaženie. DS 

ÚSTRANIE – KIDO 
S MAJSTROM 
DHARMY, MNÍCHOM 
ČONG AN SUNIMOM 

Košické zenové centrum 

24.4.2003 – 27.4.2003 Bindt pri Spišskej Novej Vsi 

Znovu budete mať možnosť stretnúť sa s učením majstra 
Dharmy Čong An Sunima. Netradičný spôsob učenia, kde 
sa neponúkajú žiadne dogmatické pravdy, ale spôsob hľa-
dania pravdy v najhlbšom vnútri mysle. 
Čong An Sunim DDPSN (Dži Do Pop Sa Nim – majster 
dharmy, Sunim – mních) praktizuje zen Kwan Um už mno-
ho rokov. V roku 1993 odletel do Spojených Štátov, kde ab-
solvoval prvé 90-dňové intenzívne meditačné ústranie (kjol-
če). V roku 1994 prijal mníšske predpisy a stal sa mníchom 
v kórejskej tradícii a odcestoval do Kórey. Počas nasledujú-
cich šiestich rokov sedel trinásť 90-dňových intenzívnych 
ústraní a jedno 100-dňové sólo ústranie. V auguste 1999 
získal od v buddhistickom svete vysoko uznávaného kórej-
ského zenového majstra Seung Sahna (zakladateľa zenovej 
školy Kwan Um) inku – povolenie vyučovať kong-any a 
viesť meditačné ústrania. Od tej doby vyučuje v Európe 
a sídli v Budapešti. 

 
Do krásneho prostredia obce Bindt, neďaleko Spišskej No-
vej Vsi, príde tento učiteľ viesť trojdňové meditačné ústra-
nie kido (čiže dynamická meditácia spevom a pohybom), na 
ktoré ste srdečne vítaní. 
Bližšie informácie: 
 Peter Ďurišin – peter_durisin@yahoo.com, 
 Dušan Silváši – mobil 0903 134137, silvasi@procaut.sk 

CEREMÓNIA PREMIESTNENIA 
KOŠICKÉHO ZENOVÉHO CENTRA 

Nové Košické zenové centrum 

Letná ul. č. 43 Košice, 3.p. 27.4.2003 o 15:00 hod. 

Slovenská zenová škola Kwan Um Košice by vás rada sr-
dečne privítala na oficiálnej ceremónii premiestnenia Ko-
šického zenového centra Šin Džong Sa (Chrám Nový Bod), 
ktorá sa uskutoční pod vedením majstra dharmy Čong An 
Sunima. Ceremónia sa uskutoční v nedeľu popoludní, 
27.4.2003 o 15:00 hod. v novom Košickom zenovom centre 
na ul. Letná č. 43 na 3.posch. Tešíme sa na vašu prítom-
nosť. 
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SPEV 
RANNÉHO 

ZVONU 

3.časť 

Zenový Majster 
He Kwang 

Primary Point 19, 2001
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Prvá poéma a mantra otriasajúca peklom 

DŽE-IL 
Prvá 

GJE 
Poéma 

      

Prvá poéma: 
JAG 
keď 

IN 
jeden 

JONG 
Chce 

NJO 
plne 

DŽI 
porozumieť 

  

Keď chceš dokonale porozumieť, 
SAM 
tri 

SE 
slová 

I-ČE 
Všetci 

BUL 
Buddhovia

   

Všetkým buddhom minulosti, súčasnosti a budúcnosti, 
UNG 
Mal by 

GWAN 
chápať 

BOP 
Dharma 

KJE 
svet 

SONG 
podstata 

  

Mal by si chápať podstatu vesmíru 
IL-ČE 
Všetky 

JU 
len 

ŠIM 
Myseľ 

DŽO 
robiť 

   

Ako keby bola vytvorená samotnou mysľou. 
PA 
otriasť 

DŽI 
zem 

OK 
Vezenie 

DŽIN 
skutočné 

ON 
slová 

  

Mantra otriasajúca peklom: 

NA-MU A-TTA ŠI-DŽINAM 
SAM-MJAK SAM-MOT-TA GU- ČI-NAM 
OM A-DŽA-NA BA-BA DŽI-RI DŽI-RI HUM  

Potom sa objaví zo všetkých týchto miliónov slov 
v sutre jedna poéma – prvá v speve. V sútre túto poé-
mu hovorí bódhisattva Vedomia lesa – jeden 
z mnohých osvietených bytosť. Táto poéma predstavu-
je ďalšie základné učenie Hwa Jen buddhizmu: všetky 
veci sú vytvorené mysľou samotnou. Iný spôsob vyjad-
renia toho, že všetko je vytvorené z vedomia; každá 
častica vesmíru je vedomá a obsahuje vedomie. Hneď, 
ako to dosiahneme, peklo sa zatrasie a preto sa objavu-
je mantra otriasajúca peklom. Mantra doslovne zname-
ná „skutočné slová“ a pochádza z hĺbky skúsenosti 
podobne ako aj sľuby. Táto mantra nás vracia späť 
k nášmu sľubu otriasť peklom, ktorým sa začína spev 
a potom završuje tento oddiel. V ďalšej časti spevu sa 
vrátime k Amitabovi, Buddhovi nekonečného svetla. 

 pokračovanie v ďalšom čísle ׀►►
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PRAVÁ ALCHÝMIA 
zenový majster De Kwang 

Alchýmia je najbežnejšie používaná metafora na 
označenie duchovnej premeny. Takáto premena 
niečoho bezcenného na niečo cenné a užitočné, 
lákala ľudskú fantáziu od nepamäti. Keďže sú ale 
v skutočnosti ľudia neustále pripútaní iba 
k povrchnému chápaniu náboženských metafor, 
míňajú ich skutočný význam. To nielenže neve-

die k pochopeniu, ale i strate času a navyše to môže byť i nebezpečné. 
Niekto môže strácať čas hľadaním Svätého Grálu či snažením dostať sa 
do Západného raja. Iný dokáže stráviť roky snažením premeniť olovo 
na zlato a pri tom si môže vážne poškodiť svoje zdravie, podobne ako 
prvý čínsky cisár Čin Šin Huang Ti, ktorý v snahe stať sa nesmrteľným 
si skrátil život nadmerným pitím rôznych elixírov života. Navyše ho je-
ho snaha dosiahnuť nesmrteľnosť priviedla až k šialenstvu. No nesmr-
teľnosť, ktorú hľadal, nikdy nenašiel. 
Avšak pod svojím povrchom poukazujú náboženské metafory vždy na 
niečo oveľa hodnotnejšie, než na tieto druhotné veci – a to niečo je do-
stupné každému – práve tu, práve teraz! 
Pravá alchýmia znamená návrat k svojmu pravému Ja. Bežná buddhis-
tická metafora vynorenia sa čistého bieleho lotosu zo zapáchajúceho 
močiara sa viaže k múdrosti prebudenia. V skutočnosti sú močiar a lotos 

jedno. Keď to zistíme, potom sa náš pravý lotos au-
tomaticky rozvinie bez toho, že by sme čosi robili. 
Čo je tajným elixírom, ktorý nás k tomu privedie? 
Recept je veľmi jednoduchý. Najprv musíme udr-
žiavať myseľ, ktorá je pred myslením. Keď to ro-
bíme práve tu a teraz, nazývame to skúšajúca my-

seľ. 
Potom si musíme ujasniť svoj smer. Naším smerom je pomáhať trpia-
cemu svetu. Ako hovorí zenový majster Seung Sahn: „Keď je čistý tvoj 
smer, potom je celý tvoj život čistý; keď nie je, potom nie je čistý ani 
tvoj život.“ Keď udržujeme túto myseľ, zmenia sa naše emócie, túžby 
a hnev na veľkú lásku a veľký súcit. Naša nevedomosť sa premení 
v múdrosť. Pravá alchýmia potom znamená užívať tento elixír 
v každom okamihu. T.j. pravá alchýmia znamená žiadna alchýmia; 
v skutočnosti výsledok už je tu. Načo potom praktizovať alchýmiu? 
Jeden mních požiadal majstra Č’inga: „Práve sa vyďobávam zo škru-
pinky, prosím ťa, pomôž sa mi vyďobať.“ On sa ho spýtal: „Žiješ, či 
nie?“ Mních povedal: „Keby som nežil, ľudia by sa zo mňa posmieva-
li.“ Č’ing mu odpovedal: „Ty sám si mužom v smútočných šatách.“ 
Keby si bol mníchom a majster by povedal: „Žiješ, či nie?“ čo by si 
urobil? 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zenový majster 

Su Bong 
 

Človek na strome 

Prázdne zrkadlo sa nemôže držať 

modrej oblohy či zvuku zeleného 
stromu borovice. 

Mystická energia bez času 
a priestoru 

nemá príchod, nemá odchod. 

 

Hjang Eom už z pred teba 

všetko vyčistil. 

Prečo teda prišiel Bódhidharma 

do Číny? 

Keď otvoríš ústa, zomrieš. 

Keď zatvoríš ústa, je príliš 
neskoro. 

Prečo? 

Dokonca Yaaaaaahaaa nie je 
dosť. 

?????????? 

Ha Ha Ha Ha 

(Spýtaj sa Man Gonga) 

Kurčatá kotkodákajú o 3.ráno. 

Mesiac zapadá o 7. ráno. 

Prebuď sa! Prebuď sa! 

Jarné slnko svieti na Dokonalý 
Svet. 

 

 ŠÁLKA ČAJU 
V čase éry Meidži (1868–1912) navštívil známy univerzitný profesor 
japonského zenového majstra Nanina, aby sa ho popýtal na zen. 
Zenový majster Nanin mu ponúkol čaj. Keď svojmu hosťovi nalieval 
šálku, aj po tom, čo ju naplnil, neskončil a ďalej pokračoval v nalie-
vaní. 
Profesor najprv pokojne pozoroval, ako čaj preteká cez okraj, no po 
chvíľke sa už nedokázal ovládnuť a povedal: „Však už je plná. Viac 
sa do nej nezmestí!“ 
„Rovnako ako táto šálka,“ kľudne odvetil Nanin, „aj ty si plný svojich 
názorov a špekulácií. Ako ti mám ukázať zen, ak si najprv nevypráz-
dniš svoju šálku?“ 
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