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Primary Point (časopis): V súčasnosti musia v mnohých 
rodinách pracovať obaja rodičia a zároveň sa musia starať o 
deti a majú i iné spoločenské záväzky. Ako môžu takíto ro-
dičia zarábať na živobytie, vychovávať 
deti a popri tom všetkom si nájsť čas na 
praktiku? 
Zenový majster Seung Sahn: Pokiaľ 
máte deti a pracujete, potom je veľmi 
ťažko praktizovať, zvlášť, keď žijete 
mimo zenového centra. Preto je potrebná 
spoločná praktika spolu s deťmi. Jedno-
duchým cvičením je nádych a výdych, 
vzpažovanie a upažovanie, podobne ako 
pri Tai či; krúženie rukami a hlboké dý-
chanie. Deti radi cvičia spolu s rodičmi. 
Takto môžete len niekoľko minút spo-
ločne cvičiť každé ráno a večer. Potom 
môžete začať so sedením a deti sa môžu 
k vám na chvíľku pridať. Muž a žena by 
mali tiež každý deň spolu robiť stoosem 
poklôn. Celá praktika by mala trvať asi 
tak hodinu. Každý deň. 
PP: Koľko rokov by mali mať deti? 
ZmSS: Najmenej sedem. Cvičenie 
s tantienom (nádych a výdych cez hara) 
je veľmi dôležité – vedomie sa stáva veľmi čistým. Malé 
deti nedokážu ovládať svoje pocity. Stále majú iba myseľ 
„ja chcem“ – hnevlivú myseľ.  
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Dýchacie cvičenia im pomô-
žu. Robte s nimi akékoľvek 
dychové cvičenie, pri ktorom 
sa pomaly nadychujeme 
a vydychujeme. 
To je pre deti najdôležitejšia 
praktika. Pomôže ich aj vašej 
mysli. Keď majú ľudia čisté 
vedomie, potom je menej ná-
silia a viac harmónie – nie je 
až tak veľa hnevu a túžby. 
Keď rodina spolu nepraktizuje, potom nie sú silné ich centrá 

– objavuje sa druh mysle, podľa kto-
rého je len „môj názor správny“. 
Spoločná praktika v rodine je lepšia 
než pozeranie televízora, či chodenie 
na diskotéky. Vďaka spoločnej prak-
tike je rodinné centrum stále silnej-
šie. Potom už nie je tak veľa boja, už 
sa tak nikto nedrží „svojho názoru“. 
PP: Čo ak sú členovia rodiny natoľ-
ko zaneprázdnení, že nemôžu spo-
ločne praktizovať? 
ZmSS: Príliš zaneprázdnení? – to sú 
len reči. Len lenivá myseľ hovorí: 
„Nemám čas na praktiku.“ Len čo 
vstanete, môžete praktizovať čo i len 
na desať minút – žiaden problém, ale 
musíte chcieť. Ale keď poviete: 
„Som zaneprázdnený, nemôžem cvi-
čiť,“ potom je to lenivá myseľ. Keby 
vám niekto povedal, že keď zajtra 
neurobíte stoosem poklôn, tak vás 
zabije, potom si buďte istý, že tých 

stoosem poklôn urobíte. 
PP: Ako potom začať? 
ZmSS: Rodina sa musí spolu dohodnúť na spoločnej rannej 
praktike a tiež na čase a programe. Každý deň vstaňte 
a cvičte spolu desať, dvadsať či tridsať minút. 
PP: Niektoré deti nechcú vstávať. 
ZmSS: Keď nechcú deti cvičiť ráno, potom s nimi cvičte 
večer. V Čine deti cvičia dychové cvičenie už od svojich 
siedmych rokov. 
PP: Niekedy jeden z manželov chce praktizovať a druhý 
nie, chce ísť na ústranie a druhý mu to nedovolí a dokonca 
žiarli na jeho praktiku. Čo môže v takom prípade robiť 
praktizujúci? 
ZmSS: Je potrebné sa otvorene pozhovárať. Povedzte na-
príklad svojmu partnerovi: „Keď nepraktizujem, potom je 
moja myseľ viac hnevlivá a mám myseľ typu mám/nemám 
rád. Keď idem na ústranie, som oveľa čistejší a potom si je-
den druhému viac pomáhame a viac sa máme radi. Ale keď 
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necvičím, som viac nahnevaný a viac s tebou bojujem. Páči 
sa ti to?“ A partner vidí, že je to pravda. Ale keď si dosta-
točne silný, potom nie je až také dôležité chodiť cvičiť von-
ku; sedenie a chôdza doma je O.K. Ale dôležité je hlavne 
neustále udržiavať praktizujúcu myseľ. 
PP: Znamená to len nasledovať situáciu? 
ZmSS: „Len nasledovať situáciu“ znamená udržiavať „vnú-
torne praktizujúcu“ myseľ. Potom môžeš praktizovať kde-
koľvek, v každej situácii. Potom tvoja Dharma pracuje, 
tvoje centrum je silné a tvoja 
Dharma sa prenáša na tvojho part-
nera. 
PP: Často hovoríš o tom, že je po-
trebné vyjadriť vďačnosť svojim 
rodičom. Ako? 
ZmSS: Je mnoho spôsobov. Mô-
žeš praktizovať a očisťovať svoju 
karmu; potom si ťa bude veľa ľudí 
vážiť a tvojich rodičov budú 
uznávať, pretože si dobrý človek. 
Keď máš dostatok prostriedkov, 
môžeš zriadiť meditačnú miest-
nosť či dom, kde môžu cvičiť aj 
iní. Potom na celú tvoju rodinu 
budú plynúť zásluhy a nie len na tvojich rodičov či deti. 
PP: A čo keď nemáš na to prostriedky? 
ZmSS: Potom môžeš chodiť praktizovať do centra alebo 
robiť dobro ľuďom, alebo chodiť do centra a umyť sociálne 
zariadenie či dať jesť hladujúcim. Je mnoho vecí, ktoré mô-
žeš robiť pre iných ľudí. Toto je cesta bódhisattvu. 
PP: Mnoho detí má rodičov, ktorí majú problémy 
s alkoholom či depresiou. Čo potom? 
ZmSS: V takejto situácii je nevyhnutná silná praktika za 
rodičov. Recituj za nich mantru Kwan Seum Bosal tri až päť 
tisíc krát denne. Skúšaj. Skúšaj. Skúšaj. Potom sa zásluhy 
objavia samy od seba. Ako? Keď silno praktizuješ Kwan 
Seum Bosal, potom získavaš univerzálnu energiu. Táto uni-
verzálna energia je absolútnou energiou. Absolútna energia 
ovláda negatívnu energiu tvojich rodičov (príp. dieťaťa), 
myseľ mať rád/nemať rád i hnevlivú myseľ. Pretože prakti-
zuješ len za svojich rodičov, potom tvoja absolútna energia 
môže veľmi, veľmi pomaly zmeniť negatívnu energiu tvo-
jich rodičov. Keď budeš k nim stále len dobrý, potom im 
budeš schopný pomôcť. 
PP: A čo keď tvoji rodičia či deti sú takí nahnevaní, že sa 
dokonca nechcú s tebou ani len rozprávať. Čo potom? 
ZmSS: To isté. Len stále pekne – slovami i činmi. Nikdy 
nemaj nahnevanú myseľ voči svojim rodičom. Potom veľmi 
pomaly nastane zmena. Každý v rodine zdieľa ten istý cyk-
lus karmy. Otec a syn majú ten istý cyklus karmy, mama 
a syn majú ten istý cyklus karmy. To je aj dôvod prečo sú 
súčasťou tej istej rodiny. Keď silne praktizuješ, potom to 
funguje ako televízna anténa, ktorá prepojí energetický ok-
ruh medzi jednotlivými členmi rodiny. Keď silne praktizu-
ješ, potom tvoja anténa je vysielač; anténa tvojich rodičov, 
či detí alebo partnera je prijímač. Posielaš im silnú čistú 
energiu a oni ju prijímajú a postupne sa prispôsobia tomu is-
tému okruhu ako je tvoj silný praktizujúci okruh. 
PP: Teda vďaka tomu, že si s nimi blízko, dokáže tvoja sil-
ná praktika pomôcť rodičom? 
ZmSS: Áno. Keď jeden človek silne praktizuje, potom celá 
rodina dostáva od neho dobrú energiu a jeho rodina je 
šťastná. Energia jedného človeka pomáha všetkým ľuďom 
Jeho absolútna energia ovláda okruh celej rodiny. 
PP: Je možné vidieť túto energiu? 

ZmSS: Nie, túto energiu nemožno vidieť. Je ako siločiary 
magnetu. Nemôžeš ich vidieť, ale sú tam. Táto energia do-
káže zmeniť vašu rodinnú karmu. 
PP: Niekto tvrdí, že svojich rodičov si volíš ešte pred naro-
dením. Je to pravda? 
ZmSS: Súvisí to so skúšajúcou mysľou. V minulom živote 
si mal niečo spoločné so svojimi rodičmi a vytvoril si s nimi 
silnú karmu. Preto ste teraz spolu v tomto živote. Rodičia si 
vytvorili karmu so svojimi deťmi a deti so svojimi rodičmi. 

Keď v tomto živote mate silnú 
karmu so svojimi rodičmi či deťmi, 
potom v ďalšom živote možno vaši 
rodičia budú vašimi deťmi, alebo 
deti budú vašími rodičmi. To sa 
nazýva samsára. 
PP: Akým iným spôsobom sa pre-
javuje rodinná karma? 
ZmSS: Pokiaľ bojujete so svojou 
rodinou v tomto živote, potom aj v 
ďalších životoch budete mať napä-
té vzťahy a prežívať mnoho utrpe-
nia. Keď spoločne ako rodina prak-
tizujete, alebo vy praktizujete za 
nich, potom v ďalšom živote bude-

te žiť v harmónii a v pohode. Na čom záleží je spoločná 
praktika, ktorú robíte s rodinou. Dobrá karma pochádza zo 
spoločnej praktiky, ktorú spolu robíte alebo robíte pre nich. 
PP: Je možné mať iných rodičov? 
ZmSS: Áno. Keď máte myseľ bódhisattvu a pomáhate 
iným ľuďom, potom celý vesmír je vašou rodinou. Nie ste 
až tak pripútaní k svojej vlastnej rodine. Máte veľkú myseľ, 
veľkú rodinu. Potom je možné sa spojiť s mnohými, mno-
hými ľuďmi ako rodičmi či deťmi. 
PP: Existuje aj karma krajiny? 
ZmSS: Karma krajiny je určitou verziou rodinnej karmy. 
V oceáne sú veľké vlny a v ich vnútri sú malé vlny. Vnútri 
týchto malých vĺn ešte stále existujú menšie vlny. Veľké vl-

ny sú ako karma krajiny a menšie vlny odpoveda-
jú rodinnej karme. Najmenšie vl-

ny sú individuálna karma. 
Všetky vlny sa 
neustále hýbu, ho-
re, dole: menia sa, 
menia sa, menia 
sa. 
PP: Ale karmu 
krajiny je ne-
možné zmeniť, 
pretože je veľmi 
obrovská. 

ZmSS: Áno. Túto karmu je veľmi ťažké zmeniť. Ale 
keď sa objaví jeden silný človek s veľmi jasným sme-

rom, než už je akýkoľvek, potom sa karma krajiny začína 
meniť. 
PP: Ako v Číne…? 
ZmSS: Ako v Číne či v Rusku. V tomto storočí mali sil-
ných vodcov ako Mao a Lenin. Títo ľudia mali veľmi silnú 
karmu so svojou krajinou a dokázali zmeniť karmu svojej 
krajiny. 
PP: Je to dobré či zlé? 
ZmSS: Nezáleží na tom či je to dobré alebo zlé. Dôležitá je 
zmena karmy či už krajiny alebo rodinnej či individuálnej 
karmy. Pred týmto životom ste vy a vaša krajina mali spo-
ločnú karmu. Preto ste sa narodili práve v tej krajine. 
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BRATISLAVSKÉ ZENOVÉ CENTRUM 
CHRÁM MYSTICKEJ HORY – MJÓ SAN SA  

Bratislavské zenové centrum (BZC) je hlavným chrámom zenovej školy Kwan Um na Slovensku. Bolo založené v 
roku 1994. Otváraciu ceremóniu viedol zenový majster Wu Bong, ktorý je vedúcim učiteľom Medzinárodnej ze-
novej Školy Kwan Um pre Európu. 
Opátom Bratislavského zenového centra je starší učite1 dharmy Ľubor Košút. 
Bratislavské zenové centrum zabezpečuje pravidelné meditačné cvičenia v štýle zenovej školy Kwan Um, ktoré 
zahŕňajú i úvod do zenových cvičení pre začiatočníkov. Okrem pravidelných cvičení organizuje dlhšie cvičenia v 
BZC, prednášky a meditačné ústrania pod vedením učiteľov zenovej školy Kwan Um. 

Program pravidelných cvi čení 
v bratislavskom zenovom centre na ul. Ľ. Fullu č. 58, Bratislava 

Ranné cvičenia: 
Po – Pi: 6:00 – 7:00 – 108 poklôn, ranné spevy, 30 min. sedenie 
So: 7:00 – 8:00 – 108 poklôn, ranné spevy, 30 min. sedenie 

Večerné cvičenia: 
Po – Pi, Ne: 18:30 – 20:00 – špeciálne a večerné spevy, 30 min. sedenie 

Úvod do zenovej meditácie: 
Ut, Št: 18:00 – 18:30 – úvod do zenovej meditácie má podobu dôkladného výkladu formy zenového vý-

cviku v štýle zenovej školy Kwau Um spojeného s praktickým cvičením; tým sú 
väčšinou skrátené spevy a meditácia v sede 

Po cvičeniach je „kolo dharmy“, počas ktorého môže každý z cvičiacich vyjadriť svoje názory, prípadne sa spýtať 
na čokoľvek ohľadom zenového výcviku, alebo aj svojho každodenného života. 

Pozn.: v štýle Kwan Um je možné sa počas meditácie v sede postaviť v prípade bolestí nôh alebo chrbta a pokra-
čovať v meditácii v stoji. (Dôležitejšie ako poloha tela je stav mysle.) 

Dlhšie cvičenia: 
V BZC sa každý mesiac konajú obvykle dve dlhšie cvičenia – jedno celodňové a jedno celovíkendové. 

PP: Ako sa môže prepojiť rodinná karma spolu 
s individuálnou? Mnoho ľudí v chudobných krajinách vedie 
jednoduchý a čistý život a predsa zažívajú veľké utrpenie. 
Je to karma rodiny či krajiny? Alebo je to 
čosi iné? 
ZmSS: Toto je karma spoločného konania. 
V Indii ľudia veľmi trpia. Ale prečo sa člo-
vek narodí v Indii? To pochádza z toho, že 
tento človek mal niečo spoločné s týmito 
ľuďmi v predchádzajúcich životoch. Tak sa 
niekto stane Indom, Američanom, Kórej-
com. V svojom minulom živote som mal 
mnoho do činenia s Kórejcami, teda som sa 
stal Kórejcom – mal som kórejských rodi-
čov a narodil som sa v Kórei. Keby som 
v predchádzajúcich životoch mal čosi 
s Američanmi, potom by som sa narodil 
v Amerike a mal by som amerických rodi-
čov. 
PP: Ale keď silne praktizujete? 
ZmSS: Keď silne praktizujete, potom sa môžete oslobodiť. 
Už nezdieľate tak mnoho karmy so svojou rodnou krajinou. 
Napríklad jeden z mojich študentov sa narodil v Indii, po-

tom prišiel do Ameriky, silno praktizoval a stal sa mní-
chom. Nemal toho veľa do činenia s Indmi, nemal toľko 
utrpenia. Silná praktika pomohla jemu i jeho krajine. To je 

veľmi dôležité. Ja som prišiel do Ameri-
ky pomôcť Američanom; to tiež pomôže 
mojej krajine. Keď je jeden človek silný, 
potom pomaly, pomaly, je možné po-
môcť svojej krajine. Je možné pomôcť 
celému svetu. 
PP: Oslobodíš sa potom od karmy kraji-
ny? 
ZmSS: Áno, potom si slobodný. Potom 
už nie je problém žiadna krajina. Keď 
silne praktizuješ, potom žiadna krajina či 
žiadna rodina nie je problém. Stále bu-
deš mať dobrú situáciu. Keď nepraktizu-
ješ, potom máš mnoho čo do činenia s 
tou istou krajinou, či s tou istou rodinou. 
To isté konanie, to isté utrpenie. Keď 

tvoja krajina trpí, aj ty trpíš; ty trpíš a tvoja krajina tiež trpí. 
Ale keď silno praktizuješ, môže tvoja krajina trpieť, ale ty 
netrpíš. Dokážeš pomôcť svojej krajine i svojej rodine – 
a nie len im, ale celému svetu. Len s praktikou to dokážeš. 
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IDEÁL BÓDHISATTVU 

Zenová majsterka 
Seng Hjang 

Reč dharmy na ústraní 
v roku 1982 

Ľudia sa ma často pýtajú, 
čo v skutočnosti znamená 
sľub bódhisattvu zachrániť 
všetkých ľudí od utrpenia. 
Minulý týždeň sa ma jeden študent spýtal: „Ja naozaj 
chcem praktizovať a pomáhať všetkým ľuďom. Ako mám 
dosiahnuť takúto myseľ?“ Odpovedala som mu: „Myseľ, 
ktorú práve máš je úžasná. Musíš sa iba snažiť si ju udr-
žať; len sa snaž. Nie je na to patent.“ Ale on 
mi neveril. Myslel si, že určite existuje nie-
čo, čo by som mu mala povedať. 
Často cítim frustráciu z vlastnej praktiky 
a pýtam sa či som schopná ovplyvniť životy 
iných ľudí, ako i kvalitu svojho vlastného 
života. Sen Sa Nim to nazýva „kontrolova-
nie“. Človek sa začne pozerať na to, čo sa 
deje s jeho praktikou, priateľmi, rodinou, či 
zenovým centrom. Ale Buddha povedal: 
„Mám liek na každú ľudskú chorobu, len ne-
dokážem prinútiť ľudí, aby si ho vzali.“ My sami sme 
buddhovia, máme buddhovu myseľ, teda máme liek na 
akékoľvek utrpenie. Sme bódhisattvovia a jediné čo potre-
bujeme urobiť, je akceptovať naše „bódhisattvovstvo“ 
a ono do nás nasiakne. Akákoľvek myšlienka o tom, ako 
nám to dlho potrvá, či čo všetko pre to musíme urobiť – 
akákoľvek jednoduchá myšlienka – už nie je praktika. 
Zenový majster Huang Po sa raz prechádzal s neznámym 
mužom. Keď prišli k rieke, tento neznámy bez zastavenia 
okamžite prešiel po rieke suchou nohou. Huang Po pove-
dal: „Keby som bol vedel aký je, bol by som mu zlomil 
obe nohy predtým, než sa dotkol vody.“ Poukázal tým na 
to, že tento čin bol úplne zbytočný. Keď máme fyzické te-
lo, potom sa niekedy objaví prekážka – ako napr. rieka – 
ktorá nás spomalí. Potom sa budete musieť alebo buďto 
zmočiť, alebo si postaviť most. Samo o sebe to nie je ani 
dobré ani zlé, je to len voda, ktorá nás núti spomaliť. 

Huang Po povedal: „Na svoju praktiku sa mu-
síte pozerať ako keby ste boli chrobák 

s veľmi citlivými anténami.“ Vaša myseľ, 
vaše vedomie, vaše vnímanie sú ako anténa. 
Keď vaša kontrolujúca myseľ čo i len tro-
chu pohne so snímačmi antény, potom stratí-

te svoju cestu. Huang Po hovoril: „nekontroluj-
te“. Nemyslíte v protikladoch ani nepovažujte sa-
mých seba oddelene od čohokoľvek, len dokonale 
vnímajte; verte v to, čo už máte. Už ste buddha. 
Len sa odovzdajte čomukoľvek. 
Sami si vytvárame prekážky. To znamená pýtať 
sa: „Ako môžem zachrániť všetkých ľudí?“ Je 

známy príbeh o jednom Buddhovom žiakovi. Jedného dňa, 
keď meditoval, mal videnie, že kráľovstvo Kapila bude 
zničené sedem dní trvajúcou vojnou. Okamžite chcel tejto 
vojne zabrániť. Povedal Buddhovi: „Vieš o tom, že na bu-
dúci týždeň mnoho z tvojich ľudí zahynie?“ „Áno,“ odpo-
vedal Buddha. „Prečo ich teda nezachrániš?“ spýtal sa 
jeho žiak. „Nemôžem,“ znela odpoveď. „Ale ty ovládaš 

magické sily,“ naliehal žiak. Buddha bez toho, že by sa jeho 
myseľ čo i len pohla povedal: „Nemôžeš zabrániť to-
mu, aby sa nahromadená karma rozplynula.“ Potom 
tento žiak pomocou svojich síl urobil neuveriteľnú 
vec. Zmenšil celé kráľovstvo, dal ho do malej čaše 
a umiestnil ju do siedmeho neba, kde by podľa neho 
mala byť v bezpečí. Po siedmich dňoch, keď si myslel, 
že nebezpečenstvo už pominulo, zniesol čašu späť na 
zem. Ale keď ju otvoril a pozrel sa dovnútra zistil, mi-
niatúrna krajina bola zničená miniatúrnou vojnou. 
Keď som po prvý krát počula tento príbeh, veľmi sa 
mi uľavilo, pretože hovorí o tom, že ani magické sily 

nedokážu pomôcť ľuďom, keď nie sú ešte pripravení. Tento 
príbeh ma naučil, že nepotrebujeme rozvinúť špeciálne 
schopnosti, či konať zázraky. Každý musí chcieť praktizo-
vať sám. Buddha povedal: „Môžeš niekomu poskytnúť liek, 

ale nemôžeš ho prinútiť, aby ho použil.“ Sen Sa 
Nim povedal: „Jediný spôsob, 
ktorým dokážeš rozpustiť kar-
mu je ten, že sa tvoje vedomie 
vyprázdni; potom nepotrebuješ 
žiadne zázraky, len správny 
smer a správnu praktiku. Toto je 
skutočný zázrak.“ 
Často počúvame: „Správny 
smer, správna praktika.“ Ale po-
kiaľ to naša myseľ poriadne ne-
strávi a neuvedomí si, že to je 

všetko, čo potrebujeme, nebudeme schopní urobiť to, čo 
máme urobiť v tomto živote. Je príbeh o jednom mužovi 
z Indie, ktorý pochádzal z kasty, ktorá porážala dobytok. 
Živil sa tým jeho praotec i jeho otec. Jeho 
úlohou bolo zabíjať dobytok. Ale on mal 
veľmi čistú myseľ. Stále sa pýtal: „Čo je 
to? Prečo ja…?!“ Nenávidel svoju prá-
cu, ale stále udržiaval túto otázku. Jed-
ného dňa, v okamihu, keď zabil kravu, 
dosiahol osvietenie. Navonok vyzeral jeho 
život mizerne – každučičký deň zabíjal cítiace bytosti. Ale 
jeho vonkajší čin nebol dôležitý; dôležité bolo to, ako udr-
žiaval svoju myseľ. Chcel pomôcť ľuďom a porozumieť 
svojmu životu. 
Preto otázka: „Ako môžem dosiahnuť myseľ, ktorá chce 
pomáhať?“ na mňa veľmi zapôsobila. Študent, ktorý sa ma 
na to pýtal, sa skutočne chcel učiť. No my sa nemusíme 
obávať, že stratíme túto myseľ, pretože my ju už máme. 
Vyžaduje sa iba úplná úprimnosť. Čím viac budeme prakti-
zovať, tým viac sa naučíme, čo pomáhanie naozaj znamená. 
Teraz už chápem, že intelektuálne sa nedá pochopiť, ako 
zachrániť všetky bytosti od utrpenia. Je stratou času dokon-
ca aj to, keď sa snažíme zistiť, či je to možné. Ako hovorí 
Sen Sa Nim: „Dúfam, že čoskoro všetci dosiahnete osviete-
nie a zachránite všetkých ľudí od utrpenia.“ Občas to chá-
pem, ale je zbytočne o tom rozmýšľať. Musíme sa len 
neustále snažiť vyprázdňovať svoju myseľ a získať správny 
smer a správnu praktiku. 
V práci sa snažím byť tou správnou ošetrovateľkou. Minulý 
týždeň som zistila, ako by som mohla robiť viacej. Začala 
som chápať, aký je nezmysel to, čo som považovala za 
správne – tvrdo pracovať 5 či 6 hodín a hodinu či viac len 
tak leňošiť. Som platená za osem hodín, prečo teda nepra-
covať celých osem hodín – aj keď po práci? Pokiaľ nevyu-
žijem celý pracovný čas, prečo by som ho nemohla 
nahradiť niekde inde, napríklad pri jazde autom domov. 
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Nemala by som potom pocit vi- ny 
aj keď viem, že 
v práci odvádzam 
dobrú robotu. Keď 
som nadobudla 
túto myseľ, pri-
pravila som sa na 
ďalší krok – udr-
žiavať bdelosť po-
čas jazdy. Vtedy, keď sa niekto objaví pred mojim autom, 
som okamžite pripravená stúpiť na brzdy. Musíme sa len 
celkom odovzdať každej situácii: mať správny smer a 
správnu praktiku. 
Pracujem v opatrovateľskom dome s ľuďmi, ktorí 
nemajú vzdelanie. Mnohí z nich kradnú, podvá-
dzajú sa navzájom i navzájom medzi sebou 
bojujú. Bolo by odo mňa nerozumné, 
keby som im chcela kázať. Niektorí 
z nich vedia, že som zenová majster-
ka, ale sú príliš rozpačití, aby sa ma 
na to spýtali. Mnoho z nich si myslí, 
že je to nejaký kult, alebo že som na-
ozajstná svätica. Preto, keď ma raz 
v práci jedno dievča žiadalo o radu, tro-
cha ma to vzalo, no nechcela som jej veľa 
hovoriť. Keďže bola veľmi hyperaktívna 
a mala tendenciu popliesť veci, povedala som jej, aby si 
našla denne desať minút na relaxáciu, pri ktorej sa bude 
snažiť o reflexiu svojho života. Potom nech uvidí, čo sa 
bude diať. Povedala: „Ó, to je dobrý nápad.“ Na druhý 
deň, keď som prechádzala pomimo nej počula som, ako sa 

niekomu sťažuje, že sa stále popletie. Povedala som jej: 
„Nepamätáš si, čo som ti povedala?“ No na moje prekvape-
nie si už vôbec nič nepamätala z toho, čo som jej povedala! 
Bolo to pre mňa výborné učenie. Ja som si naozaj myslela, 
že keď po ôsmych rokoch práce na tomto mieste ma niekto 
požiada o radu, ono mu to naozaj pomôže! Počas denných 
smien ľudia často prídu ku mne a povedia mi: „Ste najlep-
šou zdravotnou sestrou, akú sme kedy mali. Čo najskôr sa 
k nám znovu vráťte.“ Potom si uvedomím, že moja praktika 
pomáha ľuďom tým, že o čosi zlepšuje kvalitu ich života. 

Je to len naša lenivá myseľ, ktorá si myslí, že za-
chrániť všetky bytostí je ťažké. Nedokážeme si 

uvedomiť, že to dokážeme urobiť 
a že je to rovno pred nami. Pokiaľ 
si myslíme, že je to niekde ďale-

ko, že len zvláštni ľudia sú toho 
schopní, potom necítime zodpo-

vednosť to robiť. Keď skutočne 
dokážeme byť práve tu a dať 

energiu svojej praktike, doká-
žeme to urobiť hocikedy. 
Nesnažme sa zisťovať, ako 
dlho budeme žiť, či aký je 
vesmír veľký. Je to úplne ne-

zmyselné. 
Keď som bola malá myslela som si, 

že niekde musí byť stena, za ktorou nič nie je. Nerozumela 
som, ako môže byť život a čas nekonečný. Nerozumieme 
kam ideme a odkiaľ pochádzame a ani to nepotrebujeme. 
Všetko, čo potrebujeme je iba (tleskne rukami) počuť toto, 
potom porozumieme. Teda počúvajte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZABI BUDDHU 

Zenový majster De Kwang 

Zenový majster Lin Či povedal: „Keď stretneš Buddhu, zabi Buddhu. Keď stretneš patriar-
chu, zabi patriarchu.“ Zenový majster Seung Sahn hovorí, že v tomto živote musíme zabiť 
tri veci: Najprv musíme zabiť našich rodičov. Potom musíme zabiť Buddhu a nakoniec mu-
síme zabiť jeho! Takýto druh reči je dosť netradičný pre ľudí vychovaných v židovsko-
kresťanskej tradícii, pretože tam sa to nikdy nehovorí o Ježišovi či niektorom inom proro-
kovi. Ale význam týchto slov je veľmi zaujímavý a ide ďaleko za bežný jazyk metafory. 
Buddhizmus je dosť jedinečný v tom, že jeho zakladateľ nikdy nehovoril: „Verte tomu, čo 
hovorím.“ Buddhizmus znamená zistiť sám za seba, t.j. zabiť Buddhu. 
Raz sa obyvatelia Kessaputty spýtali Buddhu, čomu by mali veriť, pretože žili v úplnom zmätku vďaka mnohým ná-
boženstvám, ktoré tam boli v tom období rozšírené. Buddha im odpovedal: „Neakceptujte nič iba preto, že je to 
v dôsledku tradície. Neakceptujte nič len preto, že je to v súlade s vaším písmom. Neakceptujte nič len preto, že sa to 
zhoduje s vašimi názormi, alebo že sa to spoločensky uznáva. Neakceptujte nič len preto, že to pochádza z úst váže-
ného človeka. Namiesto toho starostlivo skúmajte a len vtedy, keď je to k prospechu všetkých, len vtedy to akceptuj-
te a žite podľa toho.“ Tato sútra (Kalama Sútra) je zenového štýlu, ktorý sa snaží preniknúť do pravého Ja. 

Buddha v Diamantovej sútre hovorí, že počas celého obdobia, v ktorom učil, nikdy neprehovo-
ril ani jediné slovo. V zene sa nám neustále pripomína, že púhe porozumenie nám nepomôže. 
Takže čo nám ostáva? Tesne predtým, než Buddha zomrel, povedal: „Život je veľmi krátky, 
prosím, preskúmajte ho veľmi dôkladne.“ Teda ostáva nám veľká otázka: „Čo alebo kto som?“ 
„Čo je ľudská bytosť?“ V svojom veľkom súcite nám Buddha zanechal len stopy ukazujúce ces-
tu, no my sami musíme po nej kráčať a nájsť odpoveď. Aj zen kladie otázky, ale nedáva odpo-
vede. Ale vy ich môžete dať! Avšak iba keď sa pozriete do svojho vnútra. 
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Zavlažovači privádzajú vodu tam, kam potrebujú; kováči kujú taký tvar 
nástroja, aký je potrebný; tesári krešú drevo podľa svojej vôle, múdri 
tvarujú sami seba. 
 
To čo treba urobiť, konajte so všetkým elánom. Polovičatý nasledovník 
Buddhu narobí okolo seba viacej zla ako úžitku. 
 
Nenávisť nemožno potlačiť nenávisťou. Nenávisť sa potláča láskou. Toto 
je večne trvajúci zákon. 

 
Dhammapadam (Cesta k pravde) 

HJANG EOMOV 
ČLOVEK NA 
STROME 

Zenová majsterka 
Seng Hjang 

Primary Point 7, 1990 

Učíme sa, že tento kong-an 
má len jedinú odpoveď, 
ktorá skutočne uvoľní 
všetky povrazy zväzujúce 
nás v našej nevedomosti. 
Len jedna odpoveď môže 
byť správna: „Ah, to je 
ono, to je ako ostať naži-
ve!“ 
Aká je táto odpoveď? Ako 
ostať nažive? Ako môžeš 
vďačne ponúknuť svoju 
múdrosť, aj keď si zviaza-
ný a chrániš sa pred osu-
dovým pádom len tým, že 
sa držíš zubami o 
konár? 
Dar, ktorý ponúka 
tento kong-an je 
úplné otroctvo, 
úplné fyzické 
a intelektuálne ot-
roctvo. Len zenový 
žiak je natoľko 
bláznivý, aby do-
kázal prijať takýto 
dar. Len zenový študent to 
rozpozná ako dar a nie len 
ako manipulatívnu hru 
mysle, ktorá nemá odpo-
veď. 
Prijmite tento dar. Vnútri 
tohto daru je len neviem. 
Takýto drahý dar a predsa 
len niekoľko málo ľudí ho 
prijme. Jeho prijatie zna-
mená vzdať sa známeho 
a to môže budiť hrôzu. 

A predsa, nevedieť je naším veľmi známym územím – 
miestom, kde môžeme zosilnieť. Nevedieť nám umožní 
vzdať sa nesprávnych domnienok. Oslobodí nás od pred-
sudkov a pripútaní. Keď myseľ nevie, potom sedí presne 
v tomto okamihu. Keď je v tomto okamihu, je široko otvo-
rená… perfektný receptor… perfektný reflektor. 
V chrámových pravidlách našej zenovej školy sa hovorí: 
„V pôvodnej podstate nejestvuje to či ono. Veľké okrúhle 
zrkadlo nepozná mám rád a nemám rád.“ Mať rád a nemať 
rád znamená umožniť rozpustenie podmienených, štruktú-
rovaných stavov mysle tak, aby sa mohla sama manifesto-
vať prirodzená múdrosť a súcit. V zene sa tento múdry 
a súcitný stav mysle jednoducho nazýva čistá myseľ. 
Buddha poskytol rôznorodé učenia a povedal, že je to pre-
to, aby zachránil rôzne druhy myslí. Ale keď neexistuje 
myseľ, potom nie je nič, čo by bolo treba zachrániť. Preto, 
keď sa dokážeme úplne pohltiť otázkou a „neviem“, ktoré 
ponúka kong-an – kde je vtedy naša myseľ? Meditovaním 
a kong-anovou praktikou sa naša myseľ stane veľmi prie-
stornou. 
Dokonca, aj keď sme zviazaní a obmedzení, môže sa naša 
myseľ cítiť priestorná ako obloha. Pozrite sa na oblohu 
a myslite na ňu ako na svoju myseľ. Obloha nemá žiadne 
prekážky. Keď sa objaví mrak, obloha sa nesťažuje. Keď 
sú tam hromy a blesky, či znečistenie, zostáva rovnako 

priestorná. Nie je tam žiad-
ne uviaznutie, žiaden 
strach. A naša praktika nám 
pomôže otvoriť sa týmto 
kvalitám tak, že už nie sme 
zviazaní povrazmi zväzujú-
cimi naše údy a nehrozí 
nám pád. Práve v tom oka-
mihu – neviem – buďte vo 
vzťahu so situáciou. Ako 
ostanete nažive? 

Z tejto priestornosti vzniká schopnosť uvedomiť si našu 
múdrosť a spomenúť si, ako byť v správnom vzťahu 
s lekciami, či príležitosťami, ktoré nám rozdáva sám život. 
Len niekoľkí hovoria, že je to ľahké. Múdri učiteľ nás na-
báda ku kultivácii trpezlivosti, znášanlivosti, štedrosti, do-
držiavania sľubov – nabáda nás k odvahe. 
A potom čo? Máme oblohu na ašpiráciu, rady nášho učite-
ľa, úplnú podporu od vetiev stromu. Ako máme zdieľať 
štedrosť? 
KATZ! 
Vesmír čaká na vašu odpoveď. 
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SSPPEEVV  RRAANNNNÉÉHHOO  ZZVVOONNUU  
4. časť 
Zenový Majster 
He Kwang 

Po Vairočanovi – veľkom 
kozmickom Buddhovi 
Avatamsaka Sútry, sa v 
speve uvádza iný koz-
mický Buddha – Amitáb-
ha-Buddha, ktorý založil 
Západnú čistú krajinu pre 
všetky bytosti. Neskôr si 
o tom povieme viac. 
Meno Amitábha znamená 

„nekonečné svetlo“ („a“ – v sanskrite je negujúca predpona 
ako „nie“; „mitá“ znamená „miera“; „bha“ znamená „svet-
lo“). Toto meno sa často v Číne a Kórei skracuje na „Ami-
ta“ v spojení s „bul“, teda „Amitabul“. Svetlo Amitábhu 
pochádza z jeho urny, kučery bielych vlasov medzi obočím 
(„jadeitová kučera“ druh tretieho oka, jedno z 32 znakov 
Buddhu) a osvetľuje vesmír. Aj keď majú Amitábha 
a Vairočana – jeho meno znamená „žiariaci ako Slnko“ – 
rozličný pôvod, ale v tomto speve títo dvaja žiariví koz-
mickí Buddhovia sú spolu, ako keby sa identifikovali jeden 
s druhým. 

Je tu i učenie o Čistej krajine, ktoré predstavuje neustálu 
oddanosť Amitábhovi, ako základ praktiky oslobodenia, 
ale i filozofia prázdnoty Hwa Jen – vesmírnej vnútornej 
prepojenosti. Myseľ myslí, čo je naša bežná myseľ, sa vždy 
spája s Amitábhovým svetlom. Nikdy neopustíme zlatú 
formu vesmíru. Praktizovaním pomocou meditačných ko-
rálok – jom džu – vnímame svet dharmy, svet, aký 
v skutočnosti je a spoznávame, že prázdnota, priestor bez 
prekážok, spája všetko, práve tak, ako nitka spája korálky, 
ktoré držíme. Keď praktizujeme opakujúc Namu Amitabul 
(základ praktiky Čistej krajiny) s každou korálkou, tak 
každá jedna odpovedá jom (často sa vyslovuje ako ljom 
a njom v tomto odseku) okamihu myslenia, okamihu ve-
domia. Týmto spôsobom je praktika Čistej krajiny 
a zenová praktika rovnaká. 
Tento oddiel začína sľubom zjednotenia s Amitábhom 
a končí praktikou – opakovanie Namu Amitabul – ktorá 
realizuje tento sľub. Často som bol udivený prekladom ze-
nového majstra Seung Sahna, v ktorom prekladá namu ako 
„zjednotiť sa s“. Význam slova v sanskrite je „prejav poc-
ty, úcta, velebiť“, ale tiež „prijať útočisko“. Keď rozumie-
me, ako „zjednotiť sa s“, eliminujeme separáciu subjektu 
a objektu, ktorá vyplýva s iných prekladov. Nie je to, že 
my ideme k Amitábhovi, ktorý nás potom zachráni, ale že 
my sami sa stávame Amitábhom. Toto je duch praktiky 
Spevu ranného zvonu, ktorý nachádza poetické vyjadrenie 
vo veršoch, ktorými začína ďalší oddiel. 

        
WON 
sľubovať 

A 
Ja 

DŽIN 
vyčerpať 

SENG 
Život 

MU 
žiadna 

BJOL 
iná 

LJOM 
myšlienka 

Sľubujem, že celý svoj život budem zjednotený so svojou jednotnou mysľou 
AMITA 
Amita 

BUL 
Buddha 

DOK 
jedinečne 

SANG 
označený 

SU 
nasleduje 

  

Nasledovať len Amitábhu, Buddhu jedinečných kvalít. 
ŠIM 
Myseľ 

ŠIM 
Myseľ 

SANG 
vždy 

GJE 
Spája 

OK 
Jadeit 

HO 
kučera 

GWANG 
svetlo 

Myseľ myslí sa vždy spája s drahokamom svetla múdrostí. 
JOM 
Okamih 
myslenia 

NJOM 
okamih 
myslenia 

BUL 
Nie 

LI 
Odísť 

GUM 
Zlatý 

SEK 
Forma 

SANG 
označený 

Z okamihu na okamih bez zanechania tejto zlatej formy 
A 
Ja 

DŽIP 
Držím 

JOM 
myšlienka 

DŽU 
Guľôčky 

BOP 
dharma 

KJE 
Sveta 

GWAN 
vnímať 

Držím korálky vnímajúc tento svet. 
HO 
Prázdny 

GONG 
priestor 

WI 
Je 

SUNG 
Struna 

MU 
Nič 

BUL 
Nie 

GWAN 
struna 

Prázdnota je niť, ktorá všetkým preniká 
PJONG 
Rovný 

DUNG 
hodnosť 

SA-NA 
Vairočana 

MU 
Nemá 

HA 
Určitý 

ČO 
Miesto 

 

Vairočana je všade, všetko je rovnocenné 
GWAN 
Vnímať 

GU 
modliť 

SO 
západný 

BANG 
Oblasť 

AMITA 
Amita 

  

Rozjímať o západnom Amitábhovi 
NAMU 
Namu 

SO 
Západný 

BANG 
Oblasť 

DE 
Veľký 

GJO 
učiaci 

DŽU 
majster 

 

Zjednotiť sa s veľkým Západným majstrom 
MU 
Žiaden 

RJANG 
hranica 

SU 
dlhý život 

JO 
Tak 

RE 
príde 

BUL 
Buddha 

 

Nekonečný čas, nekonečný priestor, tak príde Buddha 
NAMU 
Namu 

AMITA 
Amita 

BUL 
Buddha 

    

Zjednoť sa s Amitábhom. 
 pokračovanie v ďalšom čísle ׀►►
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TO NIE JE VEC 

zenový majster De Kwang 

Zenový majster Huai Džang navštívil prvýkrát Šiesteho patriarchu Hui 
Nenga už ako pokročilý praktizujúci. Po poklone sa ho Hui Neng spý-
tal: „Odkiaľ prichádzaš?“ Huai Džang odpovedal: „Zo Seung Sahnu.“ 
Patriarcha sa ho potom spýtal: „Čo je tá vec, čo ťa sem priviedla?“ 
Huai Džang odpovedal: „Keď to nazveš vecou, potom si minul cieľ.“ 
Keď to nie je žiadna „vec“, ako hovoril Huai Džang, tak  pred nami 
vzniká otázka: „Čo je tá vec, kvôli ktorej sme sa tu zhromaždili?“ 
Keď myslíme, potom je naša myseľ oddelená od celého vesmíru. Keď 
odotneme všetko myslenie, potom sa vaša myseľ zjednotí s celým 
vesmírom. Subjekt a objekt opadnú a my sa vrátime k svojej pôvodnej 
podstate, našej substancii. Napríklad, ak si položíme veľkú otázku: 
„Kto som?“ a pozriete sa hlboko do seba, vždy sa objaví „neviem“. 
Toto „neviem“ odotína všetko myslenie. To je naša substancia. Ale 
pred myslením, nie sú žiadne mená a slová, pretože je to pred mysle-
ním. To znamená, že „neviem“ neznamená, že naozaj „neviem“; je to 
len meno pre substanciu. 
Počas storočí ľudia dávali tejto „substancii“ mnoho mien. Eskimáci 
dali jedenásť rozličných mien snehu, ale nie je to nič v porovnaní 
s našou schopnosťou pomenovať túto substanciu. Spev ranného zvonu 
hovorí, že samotný Buddha dal 360 000 119 500 mien! Niektorí ľudia 
nazývajú tuto substanciu Buddha, iní zase osvietenie, Boh, Absolútno, 
Pravda, Tao, Prázdnota, Energia, Prvotný bod, neviem a dokonca 
i substancia. A tak ďalej a tak ďalej… Ale skutočná substancia je pred 
myslením a preto, keď otvoríš ústa, už si urobil 
chybu. Múdrosť sta- rých židov to vystihla 
tým, aký k tomu mali rešpekt – odmietali do-
konca vysloviť božie meno. Rovnaká je 
i múdrosť buddhizmu. Posledný zo štyroch sľu-
bov hovorí: „Buddho- va cesta je nepochopiteľ-
ná, sľubujeme že ju do- siahneme.“ V skutočnosti 
sme nekoneční v čase a priestore, teda akoby to boli schopné obsiah-
nuť púhe slova? A predsa sme veľmi pripútaní k slovám, ktorými sa 
snažíme definovať a porozumieť sami seba. 
Dong Sahn Jonsa povedal: „Šákjamuni Buddha, buddha minulosti 
a buddha budúcnosti Maitreja sú púhymi služobníkmi niekoho iného.“ 
Vieš, kto to je? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zenový majster 

Seung Sahn 
 
Zo zbierky básní 
Kos ť priestoru 

1978 
 

Ranný východ Slnka na východe. 
Večerný západ Slnka na západe. 

Zem sa točí okolo svojej osi 
A obieha okolo Slnka. 

Jeden obrat, 365 otáčok. 

Vytvára Slnko ráno? 
Vytvára Zem večer? 

Kto to vytvára? 
Ty? Nie! Nie! 
Ja? Nie! Nie! 

Poznáš júlový sneh? 
Kúpal si sa v decembri 

v oceáne? 
 

Ak si Slnko, 
Ustavične svietiš na celý svet. 

Ak si Zem, 
Už máš 10 smerov a 4 ročné obdobia, 

Vo dne a v noci. 
Čo sa ti páči viac? 

Buď opatrný! 
Nevytváraj hlavu s tromi rohmi. 

DOL! 

 

                                     NAOZAJ? 
Zenový majster Hakuin žil čistým životom a u susedov pobýval v úcte. V jeho 
blízkosti žilo jedno krásne japonské dievča. Náhle, bez akýchkoľvek náznakov jej 
rodičia zistili, že ich dcérka je v požehnanom stave. Prirodzene ich to veľmi roz-
čúlilo. Dcéra najprv nechcela prezradiť otca, no po dlhom naliehaní nakoniec me-
novala Hakuina. 
Vo veľkom hneve vtrhli rodičia k majstrovi. K ich údivu, jediné, čo na to povedal 
bolo: „Naozaj?“ 
Keď sa dieťa narodilo, priniesli ho Hakuinovi. Vtedy už stratil akúkoľvek úctu 
v okolí. Jeho to však netrápilo a začal sa vzorne starať o dieťa. Od svojich susedov 
dostával mlieko a všetko, čo maličké potrebovalo. 

No po roku to už mladá mamička nedokázala ďalej vydržať a povedala rodičom pravdu, že skutočným ot-
com dieťaťa je mladík, ktorý pracuje na trhu s rybami. Jej matka s otcom sa zaraz pobrali k Hakuinovi prosiť 
o odpustenie. Potom sa ospravedlnili a vypýtali si dieťa naspäť. 
Hakuin bol okamžite ochotný. Keď odovzdával dieťa, jediné, čo povedal, bolo: „Naozaj?“ 
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