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DOBA ÚPLNEJ 
PREMENY 

Zenový majster 
Seung Sahn 

Všetko, čo sa odohráva vo svete 
je správne. Udalosti prichádzajú v cykloch: jar, leto, jeseň 
zima. Každý rok sa striedajú tieto sezónne cykly. Ale exis-
tujú aj väčšie cykly a práve tento rok je začiatkom 60-
ročného a 360-ročného cyklu. Je to veľmi zaujímavý čas. 

Cikáda je zaujímavý 
hmyz, ktorý rastie veľmi 
pomaly zakuklený v kukle 

pri- lepenej na strome. Premena 
kukly na lietajúci hmyz trvá veľmi 
dlho a je veľmi náročná. Počas tohto 
času sa telo cikády v kukle sťaby rozpad-
ne. Koža, orgány, krídla a všetko ako keby 
nefungovalo. Nehýbe sa. Zdá sa, že v tele je zmätok a nič 
tam nefunguje. 
Pomaly sa ale kukla začína otvárať a objavuje sa nové telo. 
Vynárajú sa krídla a potom sa vysúvajú nohy. Zo začiatku 
sú pohyby cikády pomalé a ťažkopádne. Vytiahne sa von 
z kukly a padne na zem. V tejto fáze cikáda ani len nepo-
myslí na to, že by mohla lietať – zaujíma ju len jediné, ako 
zohnať potravu. Niekedy jej po tom, čo vypadne z kukly, tr-
vá tri až štyri hodiny, kým začne byť schopná lietať. Ale to-
to je čas úplnej premeny. V okamihu, keď sa o to pokúsi, 
začne letieť! 
My sa veľmi obávame budúcnosti. Ako by sme vôbec mohli 
lietať? Ako by sa nám vôbec mohli objaviť krídla? Ako si 
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dokážeme zohnať dosť potravy? Objavuje sa mnoho prob-
lémov. Keď začneme podnikať, hneď by sme chceli vedieť 
či bude budúcnosť priaznivá. Sme plní obáv. Ale aj ľudské 
bytosti sú súčasťou prírody. A keď sme sa už vynorili 
z našej kukly potom – podobne ako cikáda – nám to ešte ur-
čitú chvíľu potrvá, pokiaľ sa naučíme, ako rozprestrieť kríd-
la a letieť. Nakoniec však aj my vzlietneme. 
Všetko sa neustále mení, ale zmena znamená nemennosť. 
Z okamihu na okamih je všetko úplné. Všetko, čo sa deje je 
správne. Keď sme pripútaní k menu a forme, znamená to, že 
sa objavuje a zaniká naše myslenie. Keď sa ale už neobjavu-
je a nezaniká myslenie, potom je všetko kompletné. Vtedy 

sa nehýbe ani naše centrum a do-
konca ani vtedy, keď sa objaví nová 
situácia. Pokiaľ ale nemáme silné 
centrum, stále budeme mať problé-
my. Skúsme sa nad tým zamyslieť. 

Zima je obdobím pokoja, veľa sa 
toho nedeje, je to obdobie chladu 

a ľadu. Zo zamrznutej zeme nerastú 
žiadne listy ani kvety. S jarou na-

stáva odmäk. Voda vteká do 
pôdy, ktorá začne pracovať. 
Všetko sa hýbe. Tráva začne 
rásť. Rašia prvé listy a začínajú 
rásť. Objavujú sa kvety. Všet-
ky farby sa menia. Všetko sa 
mení a mení sa to rýchlo. 
Tak nejako je to i v našej mys-
li, v našom „vnútornom“ 
i v našom „vonkajšom“ svete. V zime ostávalo všetko tri, 
štyri mesiace rovnaké a preto sme nezažívali žiadne ťažkos-
ti. Na jar je mnoho zmien a preto sa naša myseľ hýbe a my 
zažívame mnoho problémov a máme mnoho pochybností. 
Práve v tomto čase – na sklonku 60-ročného a 360-ročného 
cyklu a na začiatku všetkých nových cyklov, sa mnoho vecí 
odohráva „vnútri“. Objavuje sa divná komplikovaná myseľ. 

Práve teraz potrebujeme tvrdšie 
praktizovať a ujasniť si svoj smer. 
Pokiaľ tvrdo necvičíme alebo ne-

máme jasný smer, potom nás 
môže ovládnuť akýkoľvek „dé-

mon“. A keď zomrieme, nebude-
me rozumieť tomu, kde máme ísť. 
Do ktorého pekla sa dostaneme? Je 

ich mnoho druhov. V tomto živote 
sme zabili mnoho zvierat a keď zo-

mrieme, potom sa nám tieto zvieratá 
zjavia a budú nám hovoriť: „Daj mi 
svoj život!“ 

pokračovanie na strane 7 
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STARÁ MÚDROSŤ, 
NOVÁ MÚDROSŤ 

Zenový majster 
Dži Bong 

Primary Point 7, 1990 

Primary Point: Venuješ sa mnohým rozdielnym veciam: 
tai-či, hudbe, skladaniu, učeniu. Čo si myslíš, že je spoloč-
nou niťou, ktorá všetko zväzuje? 
Zenový majster Dži Bong: Spoločnou niťou je pravdaže 
zenová praktika (smiech). Učenie zenového majstra Seung 
Sahna ma priťahuje, pretože kladie dôraz na jeho aplikáciu 
pri konaní v každom okamihu. Veľmi silno ma priťahuje 
pragmatické učenie, pretože už som ženatý a vediem plne 
profesionálny život ako profesor a skladateľ. 
PP: Čomu si sa venoval pred tým, než si sa stal Seung Sah-
novym žiakom? 
ZmDB:  Môj záujem o východnú filozofiu začal záujmom 
o bojové umenie v 60-tich rokoch, čo ma potom priviedlo 
k joge. Veľa som čítal o zene od róšiho Philipa Kapleaua 
a hlboko ma ovplyvnila jeho kniha „Tri piliere zenu“, ale 
bol som tak zaneprázdnený naháňaním sa za akademickými 
titulmi, že som nemal čas venovať sa cvičeniu, či vyhľadá-
vať učiteľa. Keď sme sa presťahovali do New Haven, natra-
fil som na skupinu zenových žiakov a stretol som sa so 
Sasakim Róšim i Eido Róšim. Potom som stretol zenového 
majstra Seung Sahna. 
PP: Čo zvlášť sa ti na ňom zapáčilo? 
ZmDB:  Zenový majster Seung Sahn je dominantná osob-
nosť, ale upútali ma hlavne jeho kvality ako zmysel pre hu-
mor, dobrá povaha ako i praktickosť. Aj keď jeho angličtina 
nebola učená, brilantne reagoval na otázky v duchu súboja 
Dharmy. Nerozumel som celkom dobre žargónu zenu, ale 
zistil som, že jeho duch je ten istý, aký som spozoroval pri 
čítaní Čuang-juan, čo je Čangovo originálne učení čanového 
buddhizmu; je to kniha, ktorú som čítal s veľkým záujmom. 
Pomyslel som si: „Á! To je niekto  naozaj autentický!“ 
PP: Čo spája taoizmus a zen? 
ZmDB:  Súčasná taoistická praktika popisuje proces ako na-
chádzanie svojej prirodzenej a pravej energie. Zen sa viac 
zameriava na myseľ, ktorú zvyčajne nazývame našou pra-
vou podstatou alebo vesmírnou mysľou. To je základný 
rozdiel týchto dvoch učení. Súčasní taoistickí učitelia sú 
dosť skeptickí pri posudzovaní jednoduchosti zenu a učia 
vypracovanejší systém státia, sedenia a vizuálne cvičenia. Je 
to paradoxné, keď zoberieme do úvahy jednoduchosť kla-
sickej taoistickej filozofie, ale i buddhizmus so svojimi 
84,000 sútrami zameranými na kultiváciu nie-mysle. 

Zo začiatku som bol fascinovaný 
zvláštnou silou, ktorú sľu-

bujú taoistickí učitelia, ale teraz 
mám dojem, že v tom je najväčšia pas-

ca taoizmu. Mnoho súčasných taois-
tov je podobných západným bielym 

mágom. Pre väčšinu taoistických 
žiakov je podľa mňa boj o získa-

nie týchto síl najväčšou pre-
kážkou úprimnému vhľadu do 

jasnej a pomáhajúcej mysle. Zvlášť americkí žiaci majú 
tendenciu ovládnuť zvláštnu energiu manipuláciou a mate-

rialistickým spôsobom. Snáď je to dané našou kultúrou a 
históriou. 
Od učiteľov taoizmu som sa naučil mnoho skvelých vecí, 
ale tie nie sú v konflikte s mojim smerom: ten je jasne ze-
nový. Bojové umenia, liečiteľské schopnosti a non-kung 
praktiku, ktorú vyučujem, vnímam ako keby pochádzali zo 
zenového jadra. Predstavujú tzv. „vonkajšiu cestu“ praktiky; 
jej primárnym cieľom je pritiahnuť ľudí k prednostiam ze-
nu. Tiež som zistil, že tieto taoistické praktiky pomôžu žia-
kom zenu vysporiadať sa s niektorými fyzickými 
a psychickými prekážkami, ktoré sa objavia pri zene. 
PP: Z čoho pozostávala tvoja praktika, keď si nemohol pra-
videlne navštevovať zenové centrum? 
ZmDB:  Od roku 1969 mám vo svojom dome zenovú izbu. 
Je to nevyhnutné kvôli posilneniu svojej motivácie k cviče-
niu! Keď sa tu každý deň pravidelne cvičí, potom toto mies-

to neberie pokojnú, du-
chovnú energiu podobnú 
energii v chráme. Je tiež po-
trebné mať pravidelný roz-
vrh cvičenia a pridržiavať sa 
ho. 
Naša praktika zahŕňa päť 
aspektov, ktoré by mala za-
hrňovať aj domáca praktika. 
Najprv recitujeme štyri sľu-
by, aby sme potvrdili svoj 
smer. Potom robíme 108 
poklôn, aby sme vyrovnali 
mierku váh našej nahroma-

denej karmy. Za tretie sedíme v meditácii aby sme ukľudnili 
myseľ a vyvinuli podstatu samádhi. Nakoniec spievame, 
aby sme sústredili svoju energiu a čo je dôležitejšie rozvinu-
li súcit v našom srdci. Potom ešte máme rozhovory, počú-
vame reči dharmy, čítame kong-any a pod, aby sme 
vyostrili naše poznanie a aby sa mohla prejaviť múdrosť 
dharmy. Navyše toho som sa snažil dve až tri hodiny cvičiť 
bojové umenia a non-kung denne ako formu meditácie 
v pohybe. 
Tiež tí z nás, ktorí nemôžu ísť na dlhšie ústranie, môžu si 
urobiť špeciálne ústranie doma. Jeden z mojich priateľov 
Mu Dung Sunim, DDPSN sa v osemdesiatich rokoch pravi-
delne zúčastňoval mnohých ústraní a ja som zistil, že mu 
závidím jeho slobodu. Preto som sa rozhodol, že vždy, keď 
on odíde na ústranie, ja si v tom istom čase urobím špeciál-
ne osobné ústranie. Napríklad namiesto sedenia jednej ho-
diny denne, som sedel dve hodiny doma. Potom, keď sa on 
vrátil do cenového centra, som namiesto závisti prežíval 
rovnaký pocit a energiu dharmy. 
PP: Čo hovorí tvoja rodina na zen? 
ZmDB:  Mojej manželke sa to sprvu nepáčilo, pretože sme 
boli spolu len krátko a mne sa zdalo, že formálnu praktiku 
vníma ako potenciálny klin nášho vzťahu. Počas bývania na 
východnom pobreží mala k tomu dokonca určitý odpor. 
Keď sme sa presťahovali do Kalifornie, mali sme len jedno 
auto. Obaja sme pracovali na univerzite v Južnej Karolíne, 
tak som nemohol dochádzať do zenového centra v Los An-
geles. Zaregistrovala zmenu v mojom celkovom správaní 
a po niekoľkých týždňoch povedala: „Prečo si nekúpime 
druhé auto, aby si mohol znovu začať chodiť do toho pre-
kliateho zenového centra?“ Od tohto okamihu už nebola 
moja praktika pre ňu problém okrem tých okamihov, keď 
som chodil často vyučovať a bremeno starostlivosti o deti 
plne spočívalo na jej pleciach. 
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Ten, kto zraňuje stvorenia hľadajúce šťastie, nenájde ho pre seba. 

Ani na oblohe, ani uprostred mora, ba ani v údolí nie je miesto, kam by človek mohol uniknúť 
pred svojím skutkom. 

Nevšímaj si poklesky alebo zlé skutky iných, ale radšej sa pozri na svoje vlastné nedbalosti 
a prečiny. 

Lepšia než svetovláda, lepšie než nebeský svet, lepšia než vláda nad všetkými svetmi je prvý krok        
na ceste k svätosti. 

Dhammapadam (Cesta k pravde) 

PP: A čo tvoje deti? Prejavili niekedy záujem o tvoje cviče-
nie? 
ZmDB:  Moje dcéry, ktoré majú deväť a dvanásť rokov sa 
zaujímajú o učenie a praktiku. Pravidelne mávame stretnutie 
rodiny a vtedy hovoríme aj o náboženstve. Deťom hovorím 
o mnohých náboženstvách, no mne sa zdá, že zen je cesta, 
ktorá predchádza mnohým náboženstvám. Jadro učenia ze-
nu by mohlo byť nazvané teológiou súčasnosti. V tomto 
zmysle je ho možno ponímať ako základ, z ktorého vznikajú 
všetky skutočné náboženské vhľady. Dúfam, že pomôžem 
svojim deťom objaviť tento dôverný aspekt zenu. Potom 
nech už si vyberú ktorékoľvek náboženstvo či dogmu, bu-
dem ich v tom podporovať. 
PP: Pomohol ti zen pri hudbe? Alebo hudba pri zene? 
ZmDB:  Áno a áno. Tieto dve otázky majú spoločný pôvod. 
Jeden veľký učiteľ raz povedal, že keď robíme zenovú prak-
tiku v práci, rodine a pod, potom budeme veľmi zanepráz-
dnení! V skutočnosti nie je separácia medzi zenom 
a všetkými ostatnými aspektmi nášho života. Všetko, čo ro-
bíme je krmivom pre našu praktiku a nepretržite testujeme 
našu jasnosť v ohni každodenného života. Formálna prakti-
ka je veľmi dôležitá. Jej rituály sú ako vstúpenie do vý-
skumného laboratória veľmi vysokej úrovne; najlepšie 
laboratórium, aké kedy bolo objavené na sebapoznania 
a regeneráciu – je to tichá, koncentrovaná meditácia. Ale 
skutočná výhoda takejto formálnej praktiky sa manifestuje 
v našich každodenných aktivitách a vzťahoch. 
PP: Odkiaľ čerpáš energiu na všetky tieto aktivity? 
ZmDB:  To je veľmi dôležitá otázka a lekcia, ktorú 
som sa musel naučiť veľmi tvrdým spôsobom. 
Pred niekoľkými rokmi som pracoval na plný úvä-
zok ako univerzitný profesor, niekoľko krát týž-
denne som sa venoval taoistickému liečeniu 
a bojovému umeniu a pravidelne som chodil na 
hodiny akupunktúry, pracoval som ako hlavný učiteľ dhar-
my v zenovom centre, skladal som hudbu a písal knihu 
o tradícii amerického džezu. 
Skončilo to tým, že mi veľmi zoslablo telo a zistili mi dia-
betes s potrebou brať inzulín. Teraz sa snažím žiť podľa ro-
zumnejšieho plánu. Môj doktor bol prekvapený, že 
cukrovka bola tak mnoho rokov zamaskovaná. Ja si myslím, 
že je to vďaka non-kungu a meditáciám, ktoré robím. Ale to 
bola pre mňa veľmi dôležitá lekcia. Strávil som mnoho ro-
kov štúdiom energetického systému tela, aby som mohol 
pomáhať iným ľuďom a snažil som sa o viac osobnej ener-
gie a múdrosti. Ale v skutočnosti som prestresoval svoj 
vlastný energetický systém a strácal svoje centrum v príliš 
mnoho túžbach a očakávaniach. Ako hovorí zenový majster 
Seung Sahn: „Nič nevytváraj a získaš všetko.“ Správna 

praktika znamená nemrhať energiou na triviálne záležitosti, 
nestrácať svoj smer a koncentráciu a nestrácať svoje cen-
trum pri každodenných útrapách. A čo je najdôležitejšie, 
snažiť sa zažívať dôverne mystérium každého okamihu. Po-
tom naša energia dharmy bude „akurátna“ a naša cesta bude 
nerušená, nech už sa objaví akýkoľvek životný scenár. 
PP: Keď sa prvý krát dostal zen do tejto krajiny, každý ho-
voril o kenšo (osvietenie). Ako to ty vnímaš v prípade kaž-
dodennej praktiky? Myslíš si, že je to osobitná skúsenosť, 
alebo to znamená len byť čistým pri každodennej interakcii? 
ZmDB:  Z koncentračnej praktiky vyvstáva skúsenosť vhľa-
du. Ale zenový majster Seung Sahn hovorí, že sa musíme 
vzdať akejkoľvek tendencie udržať si túto skúsenosť preto, 
aby sme sa k nej nepripútavali. V svojich začiatkoch zdô-
razňoval, že získanie kenšo je celkom jednoduché. Mne sa 
to páčilo! Chcel otriasť naším názorom, že kenšo je ťažko 
získať a tým zmariť našu túžbu odísť do hôr a niekoľko ro-
kov sa snažiť preniknúť kong-an „Mu“. Neskôr začal zdô-
razňovať, že osvietenie môžeme ľahko získať, ale že 
udržanie si ovocia tejto skúsenosti v každodennom živote je 
dosť ťažké. Takže nesmiete skutočne veriť zenovým maj-
strom (smiech)! 
Celé je to v tom, že zenová praktika a akékoľvek skúsenosť 
vhľadu nie sú ani ťažké ani ľahké. Hneď, ako sa snažíme 
analyzovať skúsenosť, v tom momente už sme vytvorili 
konceptuálnu bariéru tejto skúsenosti. A keď sa snažíme 

udržať si akúkoľvek pravú skúsenosť, ktorá sa ob-
javí, tá sa okamžite rozplynie v búrke našej mysle. 
Je dôležité si uvedomiť, že proces predkladania si 
otázky, ktorý využívame v zene, je celkom odlišný 
od oveľa známejšej verzie moderného vedeckého 
či filozofického poňatia. Tam tento proces spočíva 
v riešení problému pomocou logiky a dedukcie; 
primárnym cieľom je vybudovať si základ vedo-

mosti a okruh techník pre budúci výskum. Duchovné pýta-
nie sa je však celkom odlišné. Veľkú otázku zenu nikdy 
nemožno rozriešiť logickými a paradigmatickými spôsobmi. 
Mystérium Bódhidharmovej mysle „neviem“ možno len 
preniknúť a nie vyriešiť, rovnako, ako počas tohto procesu 
sa tajomstvá našej existencie posilňujú a nie rozptyľujú. Až 
nakoniec sa v tomto procese naše „neviem“ stane úplne ne-
obmedzené a otvorené. Zžívanie sa s týmto procesom je 
podstatou zenového dosahovania. Keď sa nás niekto spýta, 
čo je tajomstvom tejto záhady, musíme reagovať tak, ako 
Nan Jueh reagoval na otázku Šiesteho patriarchu o podstate 
prebudenia: „Aby som pravdu povedal, je to ako keď niekto 
nechápe o čo tu ide.“ 
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HJANG EOMOV 
ČLOVEK NA 
STROME 

George Bowman,DDPS 

Primary Point 7, 1990 

Tento kong-an popisuje 
nasledovnú situáciu: nie-
kto, na kom ti záleží, prí-
de k tebe a úprimne sa ťa 

spýta na tvoj život a praktiku: „Prečo praktizuješ?“ alebo 
„O čom je Dharma?“ Keď otvoríš ústa a prednesieš dlhú reč 
o význame života, doslova prídeš o svoj život. Si pripútaný 
k menu a forme, držíš sa svojich názorov a myšlienok a 
strácaš priestorovosť či sviežosť života v danom okamihu. 
Keď ale nereaguješ, nič nepovieš a neponúkneš, ani nevy-
jadríš to, čo je najdôležitejšie v tvojom živote, potom skon-
číš frustrovaný skrývajúc svoj poklad dharmy. Čo urobíš? 
Ako to môžeš nechať tak? 
Krátka história kong-anu: Hjang Eom bol zenovým mní-
chom, ktorý žil v deviatom storočí v Číne. Jeho učiteľom 
bol slávny mních Wi Sahn. Predtým, než Hjang Eom prišiel 
k Wi Sahnovi, študoval pod známym učiteľom Pai-Čangom, 
ktorý bol tiež učiteľom Wi Sahna. Hovorí sa, že Hjang Eom 
bol zavalitej postavy, vysoký a dobre stavaný. Mal úžasnú 
pamäť, podobnú Ánandovi, ktorý si dokázal doslovne za-
pamätať všetky Buddhove reči. Aj Hjang Eom iba po jed-
nom prečítaní, či počutí, dokázal doslovne zopakovať 
čokoľvek. Bolo to jeho požehnaním, ale i prekliatím. No aj 
keď si dokázal všetko zapamätať, nedokázal to prehltnúť 
a stráviť – nestalo sa to úplne jeho vlastným. V zenovej 
praktike to nazývame suché poznanie, či intelektuálne poro-
zumenie. V takomto prípade nejde o pravú múdrosť, ktorá 
spočíva vo videní a konaní, ktoré nastane po tom, čo odpad-
ne rozlišujúca myseľ. 
Jedného dňa prišiel k nemu jeho učiteľ a povedal: „Ne-
chcem nič, čo si sa naučil, či zapamätal počas štúdia. Po-
vedz mi len jedno slovo o svojej Pravej Podstate, ktorá tu 
bola predtým, než si poznal svoju mamu či otca, či predtým, 
než si rozpoznal východ od západu. Daj mi len jedno auten-
tické slovo bez toho, že by sa k nemu niečo viazalo.“ 
Hjang Eom to nedokázal; nedokázal vyprodukovať toto jed-
no slovo. Jeho ústa boli plné horúcich zemiakov, neschopné 
čokoľvek povedať. Vrátil sa do svojej miestnosti 
a prelistoval všetky staré texty dúfajúc, že prečíta čosi 
o tom, čo iní zenoví majstri povedali, keď boli konfrontova-
ní svojimi učiteľmi, dúfajúc že tam nájde toto jedno slovo 
a zachráni sa. Prešiel všetky tradičné „jednoslovné učenia“, 
„sezamové zrniečka“, „suché hovno na palici“, „zástava ve-
júca vo vetre“, „choď sa napiť čaju“ – no čím viacej hľadal 
odpoveď, tým sa to stávalo pre neho ťažšie. V zúfalstve sa 
vrátil k svojmu učiteľovi a požiadal ho o pomoc. Ale Wi 
Sah bol prísnym učiteľom. Povedal: „Mohol by som ti po-
vedať svoju skúsenosť, ale tým by som ti ani najmenej ne-
pomohol a nepomohlo by ti to v tvojom hľadaní ani 
z dlhodobého hľadiska. Preto ti to nepoviem, lebo ťa mám 
rád a chcem, aby si to našiel sám.“ Hjang Eom bol tak kon-
frontovaný nepreniknuteľnou bariérou. 
To ho dojalo k slzám. Jeho učiteľ mu nepomohol a cítil sa 
mizerne, že zlyhal v jednej veci, na ktorej mu záležalo naj-

viac v živote. V zúfalstve, si po-
vedal: „Nemôžeš naplniť prázd-
ny žalúdok obrázkami ryžových 
koláčikov.“ Spálil všetky svoje 
knihy a poznámky, ktoré si uro-
bil k rôznym textom a v slzách 
opustil Wi Sahnov chrám. Vydal 
sa na púť po Číne. Prišiel do sta-
rého schátralého kláštora, kde 
boli pochované pozostatky ná-
rodného učiteľa Ču. Sám si pri-
delil prácu hrobára a zostal 
v chráme, aby vyčistil hroby 
a chrám. 
Jedného dňa, keď zametal dvor, 
jeden kameň vyskočil a udrel o 

bambus. Keď začul zvuk kameňa ako narazil o bambus, 
Hjang Eom náhle dosiahol realizáciu. So smiechom 
a slzami v očiach sa uklonil smerom k svojmu učiteľovi a 
jeho srdce sa naplnilo vďačnosťou 
Povedal: „Majster, tvoja láskavosť je väčšia než mojich ro-
dičov. Keby si mi bol poskytol viac vysvetlenia, aby si na-
plnil moju hladnú myseľ, nebol by som prinútený nechať to 
tak.“ 
V tom okamihu spontánne vznikla Hjang Eom-ova poéma: 
 
Jeden úder a všetko sa stratí, 

Žiadna stratégia či cvičenie; 
Všetko manifestuje starobylú Cestu. 

Môj duch nie je nikdy skleslý, 
Nezanechávam za sebou stopy, 

Osvietenie je za rečou, za gestom; 
Tí, ktorí sú múdri, 

To nazývajú nepredstihnuteľné. 
 
Takáto bola skúsenosť Hjang Eoma, keď bol skutočne 
v koncoch a úprimne nevedel a naozaj sa vzdal všetkých 
svojich myšlienok a nádejí o tom, čo znamená praktika. 
Vzdal sa všetkých svojich názorov a podmienok a všetkých 
svojich očakávaní a prežíval skutočnú temnú noc svojej du-
še. A potom, keď niečo začul (čistá a dokonalá skúsenosť), 
dosiahol svoje prebudenie. Vo vzdaní sa svojich názorov 
o zene sa znovuzrodil v tomto svete rovnorodosti. Keď po-
tom začal učiť, bol veľmi tvrdý a náročný zenový majster. 
Na mníchov kládol vysoké nároky a stal sa známy svojím 
kong-anom „Muž na strome“. 
Wi Sahn požiadal Hjang Eoma, aby povedal jedno slovo. 
To je situácia, do ktorej sa dostáva každý z nás na rozhovo-
re so zenovým majstrom. Aj keď sa zdá, že je to neuveriteľ-
ne ľahké vyprodukovať jedno slovo v prítomnosti niekoho, 
kto je čistý a kto tvrdo praktizuje, určitým spôsobom je to 
pre nás takmer nemožné vyprodukovať ho bez toho, žeby za 
tým niečo bolo. To je to o čo Wi Sahn žiadal – jedno slovo 

bez toho, žeby sa k nemu niečo 
viazalo. Úplne originálne 
a úprimné slovo. Inými slovami, 
keď povieme „Dobre ráno,“ bez 
toho, že by za tým niečo bolo, tak 
to je len „Dobré ráno.“ Alebo keď 
dokážeme povedať kolegovi: 
„Som rád, že si pokročil“ bez zá-
visti v srdci. Ako môžeme auten-

ticky reagovať na takéto výzvy v našom živote? Hjang Eom 
to nedokázal, keď ho o to požiadal Wi Sahn. 
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ZABI KRAVU – DOSIAHNI OSVIETENIE 
Zenový majster Seung Sahn 
 
Otázka: Môj manžel si zamýšľa otvoriť reštauráciu s morskými živočíchmi. Má veľ-
mi dobrý plán a zdá sa, že by sme na tom mohli pomerne dobre zarobiť. Ale mať reš-
tauráciu, zvlášť takúto s morskými živočíchmi znamená, že sa budeme podieľať na 
zabíjaní mnohých životov. Preto som ho požiadala, aby to nerobil, ale nemám dostatok 
argumentov na to, aby som ho presvedčila. Ako by si ho presvedčil ty? 
Zenový majster Seung Sahn: V histórii buddhizmu sa spomína jeden človek, ktorý 
každý deň zabíjal kravy. Nemohol zmeniť svoju prácu v dôsledku tradície kastovníctva 
v Indii: Brahmani – veľmi vysoká spoločenská trieda, kráľovská rodina, bežní farmári a 
napokon rodiny z nižšej spoločenskej vrstvy, ktorí zabíjali kravy a robili podobné práce. Preto tento muž každý deň 
zabíjal kravy. Prišla krava, potom: „Bum!“ Krava povedala: „Muuuu!“ A uhynula. 
Aj keď tento človek nikdy nezmenil túto prácu, nepáčila sa mu. Hovoril o tom so svojimi rodičmi, ale nebolo možné ju 
zmeniť. Až jedného dňa tade prechádzal Šáriputra, Buddhov žiak, ktorý dokonale dosiahol sútru o prázdnote. Tento 
muž mu šiel naproti, poklonil sa mu a povedal: „Mám na teba jednu otázku. Buddha a predpisy hovoria: ‚Nezabíjaj 
žiadneho živočícha.’ Ja ale zabíjam kravy každý deň. Vytváram si veľa zlej karmy. Čo mám robiť?“ 
Šariputra odvetil: „Kto zabíja kravu?“ 
Ja zabíjam kravu. 
“Kto si ty?“ 
„Neviem.“ 
„Len udržuj túto myseľ neviem a zabíjaj kravy. Potom nebudeš vytvárať zlú karmu,“ povedal Šariputra a odišiel. 
Človek pokračoval v zabíjaní kráv, ale neustále sa pýtal: „Kto zabíja kravu?“ Táto otázka neustále rástla, rástla a rástla. 
Keď zabíjal kravu, necítil vinu, len veľkú otázku: „Kto zabíja kravu?“ 
Jedného dňa sa objavila krava. On len si udržiaval veľkú otázku: „Kto zabíja kravu?“ Potom bum, zabil kravu. Krava 
urobila: „Muuu“. On počul toto Muuuu! A Bum! Dosiahol osvietenie. 
Naše pravé ja nemá život, nemá smrť. Každý sme buddhom. Teda akýkoľvek práca nie je problém. To je veľmi dôleži-
té. Ale keď ju robíte len pre seba, potom budete mať mnoho problémov. Ale keď zarobíte veľa peňazí a postavíte 
chrám, pomôžete tým mnohým ľuďom. Potom máte jasný smer. Je to konanie bódhisattvu. OK? Skúste to. 

Podstatou tohto kong-anu z hľadiska našej praktiky je: do-
kážeme len tak situáciu nechať byť? Je možné vzdať sa to-
ho, na čom lipneme, k čomu sme pripútaní, v čo veríme 
nejakým zvláštnym spôsobom, že nás zachráni alebo nám 
pomôže? Keď sedíme a sledujeme svoj dych, alebo len na-
čúvame tomuto okamihu, je možne úplne sa odovzdať svo-
jej praktike dýchania? Je možné nechať prechádzať nami 
dych pri sedení v zazene tak, že sa ho nesnažíme ovládať, 
alebo nejako tvarovať? Dokážeme zanechať svoje myšlien-
ky? Dokážeme sa prestať zaoberať budúcnosťou, či včeraj-
škom alebo minulosťou? Je možné úplne sa odovzdať? V 
tom je pointa praktiky: byť schopný nechať veci stávať sa 
tak ako stávajú v priestore našich myslí. Zvuky večera, zvu-
ky svojho dychu, zvuky vzdialeného mesta. Kvapkanie ko-
hútika „kvap, kvap, kvap,“ bez toho, že by sme to 

pomenovali kvapkanie kohútika, 
alebo sa snažili upriamiť pozor-
nosť niekde inde v snahe to igno-
rovať. To je kong-an: čo je to 
kvap, kvap, kvap? Keď povieš, že 
je to zvuk kvapkania, potom sa dr-
žíš zubami a vytváraš objekt svojej 
skúsenosti. Keď sa snažíš ignoro-
vať otázku, či obrátiť pozornosť 

inam, potom strácaš sviežosť svojho života. Čo s tým? 
Či už žijeme v zenovom centre, praktizujeme ako mních, či 
našou praktikou je každodenný život, myslím si, že dokona-
losť akejkoľvek duchovnej praktiky je spojená s určitým 
odovzdaním sa danému okamihu. 

Ale nie je to slepé, či bezduché odovzdanie sa. Ide o úprim-
né a vedomé odovzdania sa tomuto okamihu, svojej rodine, 
či svojmu partnerovi, sedeniu alebo svojmu dychu. Toto 
odovzdanie sa veľmi líši od slepého odovzdania sa učiteľo-
vi, či tomu, že sa kvôli tomu staneme členom zenového cen-
tra či inej skupiny alebo organizácie, či rodiny alebo 
univerzity, alebo akejkoľvek skupiny. Je niečo veľmi auten-
tické vo vedomom odovzdaní, keď visíš vo výške zo skaly 
a preberáš úplnú zodpovednosť za to, čo z toho môže vzísť. 
To je to, čo sa od nás žiada v tomto kong-ane. Neodovzdať 
seba samého úzkoprsosti, ale odovzdať seba samého doko-
nalej plnosti života v tomto okamihu. To nie je: „Nuž, odo-
vzdám sa tomuto okamihu, keď sa mi bude chcieť. 
Odovzdám sa tomuto bifteku so syrom, ale neodovzdám sa 
ovsenej kaši, ktorá je mierne pripálená, či tofu, ktoré nebolo 
dobre pripravené.“ 
Zenová praktika je nie praktika rastu; je to praktika vzdáva-
nia sa. Je to iné, než vytvarovať seba samého v snahe byť 
silnejším a lepším, či si vedieť dať rady, rásť a byť ochot-
nejší. To je praktika ochoty zažívať všetko, čo prináša život. 
A v tejto ochote zažívať život taký aký je, je rozpustenie se-
beckosti a uznaní tohto nekonečného života. Keď úprimne 
a usilovne praktizujeme, potom rovnako ako v prípade 
Hjang Eoma, môže aj u nás dôjsť k vhľadu v úplne neoča-
kávanom okamihu. A predsa je nevyhnutne nepretržite 
praktizovať, aby sme zahrnuli tento vhľad do každodenného 
života, aby sme urobili náš život vyjadrením toho, o čom 
v svojich srdciach vieme, že je pravda. V tomto zmysle táto 
nádherná praktika nemá konca. 
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PRÍBEH O SUL 

Zenový majster Ma-džo mal mnoho 
žiakov, laikov, z ktorých jeden sa 
volal Čang. Bol veľmi oddaným 
buddhistom, ktorý robil poklony 
a spieval sútry dvakrát denne. Často 
navštevoval svojho zenového maj-

stra a niekedy so sebou brával i svoju malú dcérku Sul. Toto 
malé dievčatko bolo ešte oddanejšie buddhizmu než on. Kaž-
dé ráno sa k nemu pripájala pri poklonách a spevoch a vždy 
sa tešila na návštevu u zenového majstra. 
Jedného dňa jej Ma-džo povedal: „Pretože si také dobré diev-
čatko, dám ti darček. Mojím darčekom sú slová: ‚Kwan Se-
um Bosal‘. Je to meno bódhisattvu, ktoré musíš neustále 
opakovať. Potom nájdeš veľké šťastie.“ 
Keď prišli domov, otec jej dal obrázok bódhisattvu, aby si ho 
zavesila na stenu. Tu strávila mnoho hodín a spievala Kwan 
Seum Bosal. Potom spievala celý deň, nech už robila čokoľ-
vek, či šila, prala, varila, jedla, hrala sa a dokonca aj počas 
spánku. Jej rodičia boli na ňu veľmi pyšní. 
Po niekoľkých rokoch stratila mnoho priateľov, pretože ju 
pokladali za bláznivú. No jej to nevadilo; neustále pokračo-
vala v spievaní po celý deň, nech už bola kdekoľvek. Jedné-
ho dňa prala šaty pri rieke a udierala na nich palicou. Náhle 
sa v chráme rozozvučal veľký zvon. Zvuk palice a zvuk 
zvonu sa zjednotili a jej sa otvorila myseľ. Naplnila sa ra-
dosťou; cítila, ako keby celý vesmír tancoval spolu s Kwan 
Seum Bosal, ktorý bol ňou samotnou. Ona sama bola Kwan 
Seum Bosal! Ona bola zemou, oblohou, veľkým chrámovým 
zvonom i špinavými šatmi, ktoré ležali v kôpke na brehu 
rieky. Bežala domov plná radosti a už nikdy nespievala 
Kwan Seum Bosal. 
Počas nasledujúcich dní si jej rodičia všimli, že sa zmenila. 
Kým predtým bola tiché, poslušné malé dievčatko, teraz vy-
buchla smiechom bez akéhokoľvek dôvodu, dlho sa rozprá-
vala so stromami či oblakmi a neuveriteľne rýchlo ako 
chlapec bežala dolu do dediny. Jej otec sa znepokojil 
a rozhodol sa, že ju bude špehova cez kľúčovú dierku, aby 
videl čo robí sama doma. Keď sa pozrel dnu videl na stene 
visieť Kwan Seum Bosal a jej oltárik, kde mala byť lotosová 
sútra obkolesená vonnými tyčinkami a kvetmi. Ale dnes tam 
nebola. Potom uvidel Sul, ako sedí v rohu smerom k stene 
a sedí na… lotosovej sútre! Sotva veril vlastným očiam. Po 
tomto šoku vtrhol do miestnosti a kričal: „Čo to preboha ro-
bíš! Čo si sa pomiatla? Toto je sväté písmo! Prečo sedíš na 
lotosovej sútre?!“ 
Sul sa iba zasmiala a kľudne povedala: „Otče, čo je na tom 
svätého?“ „Sú to samotné Buddhove slová, obsahujú najvy-
ššiu pravdu buddhizmu!“ odpovedal. 
„Je možné povedať pravdu slovami?“ spýtala sa Sul. 
V tom okamihu si Čang začal uvedomovať, že to, čo sa stalo 
s jeho dcérou, on už nedokáže pochopiť. Jeho hnev sa obrá-
til v zmätok: „Čo si potom myslíš, že je pravda?“ 
„Keby som sa ti to snažila vysvetliť, nerozumel by si,“ od-
vetila Sul. „Choď sa spýtať Ma-džoa a uvidíš, čo ti povie,“ 
dodala. Čang teda šiel povedať o všetkom Ma-džovi. Potom 
sa spýtal majstra: „Prosím, majster, povedz mi, či sa moja 
dcérka zbláznila?“ Ma-džo povedal: „Tvoja dcérka sa ne-
zbláznila. Ty si blázon.“ „Čo mám robiť?“ zanariekal Čang. 
„Neobávaj sa,“ povedal Ma-džo a podal mu kaligrafiu 
s nasledovným nápisom: „Keď budeš večer počuť drevené 
kurča kotkodákať, potom budeš poznať krajinu, kde sa na-

rodila tvoja myseľ. Vonku pred mojim domom v záhrade je 
vŕba zelená, kvety sú čerené! Zaves túto kaligrafiu do izby 
svojej dcérky a uvidíš čo sa stane.“ 
Čang bol teraz už načisto zmätený. Prišiel domov ako člo-
vek, ktorý úplne stratil svoj smer. Svet sa mu zdal ako film, 

v ktorom zanikli všetky zvuky. 
Ničomu už nerozumel. 
Keď Sul uvidela kaligrafiu na ste-
ne, len pokývala hlavou 
a povedala sama pre seba: „Ó, ze-
nový majster ja tiež taký.“ Potom 
položila lotosovú sútru naspäť na 
oltár a obkolesila ju vonnými ty-
činkami a kvetmi. 
Po ďalšom tvrdom tréningu, šla 
navštíviť Ma-džoa do jeho chrá-
mu. V tom čase tam bol na náv-
števe zenový majster Ho Am. 
Obaja majstri pozvali Sul na šálku 
čaju. Sul sa posadila a naliala si 

čaj. Potom Ho Am povedal Ma-džoovi: „Počul som, že toto 
mladé dievča veľmi tvrdo praktizovalo.“ Ma-džo na to nič 
nepovedal. Ho Am sa obrátil k Sul a povedal: „Idem otesto-
vať tvoju myseľ.“ 
„Dobre“, kľudne odvetila Sul. 
„V sútre sa hovorí: ‚Veľká hora Sumeru sa zmestí do hor-
čičného semienka; niekto vstúpi a rozdrví horninu na cim-
per-camper.’ Čo to znamená?“ 
Sul zobal svoju šálku a hodila ju o stenu, kde sa rozletela. 
Ma-džo sa zasmial a zatlieskal rukami.: „Veľmi dobre. 
Veľmi dobre! Teraz ja otestujem tvoju myseľ.“ 
„Dobre,“ znovu odvetila Sul. 
„V buddhizme sa veľmi často používa slovo karma, ty máš 
buddhistickú karmu a preto sa ťa pýtam: čo je to karma?“ 
Sul odpovedala: „Prepáč mi, ale mohol by si mi ešte raz vy-
svetliť otázku, prosím?“ 
„Vo všetkých troch vozidlách buddhizmu, pojem karma sa 
používa v tom či inom zmysle. Pýtam sa ťa, čo je presne 
karma.“ 
Sul sa poklonila Ma-džovi a povedala: „Ďakujem,“ potom 
nastalo ticho. Ma-džo sa usmial a povedal: „Veľmi dobrý 
trik. Ty už rozumieš.“ 
Aj naďalej, ako rástla, si Sul udržiavala veľmi čistú myseľ. 
Navonok boli všetky jej činy obyčajné; vnútri ale bola jej 
myseľ mysľou bódhisattvu. Potom sa vydala a vychovala 
veľkú a šťastnú rodinu, z ktorých všetci boli zanietení bud-
dhisti. Mnoho ľudí chodilo za ňou po radu a kvôli učeniu. 
Bola známa ako veľká zenová majsterka. 
Jedného dňa, keď už bola starou ženou, jej zomrela vnučka. 
Počas pohrebu veľmi silno plakala a neustávala ani pri kon-
dolenciách. Každý bol šokovaný. Ľudia si začali šeptať. Na-
koniec sa niekto osmelil a spýtal sa: „Dosiahla si osvietenie, 
rozumieš, že v skutočnosti neexistuje smrť ani život. Prečo 
teda plačeš? Prečo je tvoja vnučka prekážkou tvojej mysle?“ 
Sul okamžite prestala plakať a povedala: „Nechápete, aké sú 
moje slzy dôležité? Sú dôležitejšie ako všetky sútry, všetky 
slová patriarchov a všetky možné ceremónie. Keď moja 
vnučka počuje môj plač, vstúpi do nirvány.“ Potom zakriča-
la na všetkých prítomných: „Rozumiete tomu?“ 
Nikto nerozumel. Všetci sa jej uklonili a poďakovali. 
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Príbeh o zenovom majstrovi Mang Gongovi a Kjong Hoovi 
 
Zenový majster Mang Gong bol Seung Sahnovým praučiteľom. Ako trinásťročný študoval sútry 
v chráme Dong Hak v Kórei. Pred prázdninami sa žiaci zhromaždili, aby si vypočuli reč Dharmy. 
Učiteľ písma povedal: Všetci musíte tvrdo študovať buddhizmus, aby ste boli ako veľké stromy a tak 
sa zaslúžili o postavenie mnohých chrámov a ako veľké misky, ktoré budú schopné udržiavať mnoho vecí. Písmo ďalej 
hovorí: 

Voda nadobúda svoj tvar podľa tvaru nádoby, do ktorej sa vyleje. 
Podobne aj ľudia sa stávajú dobrými či zlými podľa spoločnosti, v ktorej sa pohybujú. 

 
„Vždy udržujte svoje mysle v svätosti a zdržujte sa v dobrej spoločnosti. Takto sa z vás stanú veľké stromy a nádoby 
múdrosti. To vám najviac zo srdca prajem.“ 
Všetci boli touto rečou nadchnutí. Potom sa učiteľ písma obrátil k zenovému majstrovi Kjong Hoovi, ktorý bol práve 
u nich na návšteve a povedal: „Prosím hovor majster Kjong Ho; každý by rád počul tvoje slová múdrosti.“ 
Majster bol určitou atrakciou – bol neoholený a nosil otrhanú a obnosenú róbu. A hoci spočiatku odmietal, nakoniec 
podľahol neustálemu prehováraniu. 
„Vy všetci ste mnísi. Raz z vás budú veľkí učitelia, oslobodení od ega; musíte žiť len preto, aby ste slúžili ľuďom. No 
túžba stať sa veľkí ako stromy, či byť veľkou nádobou múdrosti vám zabráni, aby ste boli skutoční učitelia. Veľké 
stromy majú veľké využitie; malé stromy majú malé využitie. Aj dobré a zlé misky majú svoje využitie. Nič by sa ne-
malo odmietať. Udržujte si dobrých aj zlých priateľov; to je vaša povinnosť. Nesmiete nič odmietať; to je buddhizmus. 
Mojim jediným prianím pre vás je, aby ste sa oslobodili od predpojatosti.“ 
Po skončení reči, odišiel k dverám, zanechajúc prekvapené publikum v údive. Malý Mang Gong bežal za ním a kričal: 
„Majster, prosím ťa, zober ma so sebou; chcem sa stať tvojím žiakom.“ 
Majster ho odháňal preč, ale on sa nevzdával. Preto sa ho nakoniec spýtal: „Keď ťa zoberiem so sebou, čo urobíš?“ 
Budem sa učiť. Ty ma budeš učiť. 
Ale ty si iba dieťa. Ako porozumieš? 
„Ľudia sú mladí a starí, ale existuje v pravde starý alebo mladý vek? 
Si veľmi zlý chlapec. Zabil si a zjedol dokonca aj Buddhu. Tak poď so mnou.“ 

 

pokračovanie na strane 7 
Je nevyhnutné zomierať každý deň a každý deň ožívať. Keď 
počas jedného dňa zomrieme desať tisíc krát, potom ožijeme 
desať tisíc krát. Tento život trvá možno sedemdesiat či 
osemdesiat rokov. Počas tohto obdobia sa odohrá mnoho 
vecí. Zdá sa nám, že je prikrátky, ale pre niektoré bytosti, 
dokonca i jedna sekunda je veľmi dlhá. 
Buddha odišiel do neba zachrániť svoju 
mamu. Zostal tam len tri dni, ale v tomto 
svete uplynulo deväťdesiat dní. Počas 
týchto dní ho jeden kráľ veľmi postrádal. 
Šiel za Buddhom vypočuť si reč Dhar-
my, ale nenašiel ho. Bol nešťastný. Jeho 
myseľ nemohla odpočívať. Preto pozval 
vynikajúceho sochára a dal urobiť Bud-
dhovu sochu zo zlata a postavil ju na 
Buddhovo miesto. 
Potom sa Buddha vrátil. Pozrel sa na zla-
tého Buddhu – jeho tvár a tvár sochy boli 
rovnaké! Kráľ vysvetľoval: „Chýbal si 
nám a preto sme urobili sochu práve ta-
kú, ako si ty a položili sme ju na tvoje 
miesto. Je to správne či nie?“ 
Buddha povedal: „Musíš porozumieť 
tomu, že forma je prázdnotou 
a prázdnota je formou. Keď si ale myslíš, 
že tento Buddha je skutočný, tak som to ja.“ Vtedy začali 
vznikať sochy Buddhu. 
Rovnako, ako v tomto príbehu, keď je tvoje centrum resp. 
tvoja myseľ silná a čistá, potom už máš nekonečný čas 
a nekonečný priestor. Pokiaľ ale máš myslenie, potom do-
konca i jedna hodina sa ti môže zdať ako mnoho rokov. 
Niekedy naše myslenie spôsobuje, že mnoho rokov sa zdá 
ako jedna sekunda. Teda je veľmi dôležité, aké silné je naše 

centrum. V časoch zmeny a v časoch začiatkov je veľmi dô-
ležité mať silné centrum. V týchto časoch, keď je náš smer 
jasný, potom začiatok ide týmto alebo tamtým smerom. Keď 
nie je jasný, potom nie je jasná ani budúcnosť. 
Niektorí ľudia hovoria, že prichádza koniec sveta. Ale keď 
starý vek odchádza, objavuje sa nový. Ľudské bytosti sú sú-
časťou prirodzeného cyklu a toto je čas zmien pre všetky 

druhy. Tento rok je začiatok veku, 
v ktorom ženy budú ovládať všetko, prá-
ve tak, ako to doposiaľ ovládali muži: 
domov, rodinu, politiku, ekonomiku. Čo-
skoro sa v politike objaví stále viacej 
žien. Ženy sa stanú rovnako silnými ako 
sú muži, ako to bolo pred mnohými ti-
síckami rokov. Táto zmena od jang k jin 
už začala. 
Keď Bódhidharma prišiel do Číny stal sa 
prvým patriarchom zenu. Objavil sa zen 
ako výsledok spojenia štýlu indickej me-
ditácie vipassany a čínskeho taoizmu. 
Teraz sa zen dostal na západ. Doteraz už 
tu boli kresťanstvo, židovské nábožen-
stvo a pod. Keď sa zen spojí s týmito 
tradíciami, objaví sa nový štýl buddhiz-
mu. 
Snáď opäť bude matriarchát a transmisia 

dharmy sa bude predávať zo ženy na ženu. Prečo nie? Teda 
každý z vás musí vytvoriť americký buddhizmus. Získajte 
osvietenie! 
V tomto novom veku, je nevyhnutné mať silné centrum. Ro-
zumiete? Nie? Potom musíte viac praktizovať. Tiež musíte 
mať jasný smer. Prečo jete každý deň? Prečo študujete zen? 
Prečo sedíte? Toto sú dôležité otázky. 
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PRSTOVÝ WRESTLING 

zenový majster De Kwang 

 
 
 

Zenový majster Un Mun navštívil jedného dňa hlavné mesto. Keďže 
už bol slávnym učiteľom, o stretnutie s ním požiadal vysoký vládny 
úradník, ktorý sa ho počas audiencie spýtal: „Aký je význam Hwa Jen 
Sútry?“ Un Mun povedal: „Na chvíľku odbočíme. Ja sa teba pýtam: 
aký je význam sútry?“ 
„Obal je zlatý a vnútro je biele,“ odpovedal minister. 
„Tak to rozumieš forme sútry a nerozumieš aj jej významu,“ reagoval 
Un Mun. Minister ostal zarazený. 
Dalai Láma na nedávnom výročnom Svetovom stretnutí náboženstiev 
v Chicagu povedal, že skutočným základom ekumenického hnutia je 
duchovné dosiahnutie. Skutočné porozumenie iného náboženstva mô-
že nastať len po pravom dosiahnutí významu svojho vlastného nábo-
ženstva a nie len jeho porozumením. Rituály a teológia môžu byť 
dôležité, ale dôležitejšie je to, čo je vo vnútri ozdobných rób. Pokiaľ je 
vnútro skutočné, potom je možná spolupráca. 
Zenový majster Seung Sahn tiež kladie väčší dôraz na dosiahnutie než 
na pochopenie. Často hovorí, že mnoho ľudí rozumie biblii či sútram, 
ale len veľmi málo ľudí rozumie „významu, ktorý je za tým“ – nedo-
siahli význam. Zen je zvláštnym druhom transmisie sú-
tier navonok; nezávisí na slovách a reči. Jedna známa 
metafora hovorí, že mnohé náboženstvá sú ako prsty 
ukazujúce na mesiac. Nanešťastie, ľudské bytosti trávia 
väčšinu svojej energie takýmto prstovým wrestlingom, 
namiesto toho, aby pomáhali svetu. 
Keď zenový majster Su Bong práve začínal so svojou zenovou pra-
xou, veľmi sa zaujímal o príbeh o tom, ako šiesty patriarcha dosiahol 
osvietenie. Zenového majstra Su Bonga veľmi zaujímal práve ten 
úsek, ktorý hovoril o tom, ako šiesty patriarcha dosiahol osvietenie 
tak, že počul jeden riadok Diamantovej sútry. Preto jedného dňa zo-
bral túto sútru k zenovému majstrovi Seung Sahnovi a ukazujúc na 
knihu, spýtal sa: „Čo to znamená?“ Zenový majster Seung Sahn pove-
dal: „Prines ju bližšie. Na ktorý riadok to ukazuješ?“ Len čo zenový 
majster Su Bong priniesol knihu bližšie, zenový majster Seung Sahn 
mu pribuchol prst do knihy – Buch! a skríkol: „Kto si ty?!“ 
Teda keby si bol vládny minister a zenový majster Un Mun by sa ťa 
spýtal: „Aký je význam sútry?“ čo by si odpovedal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zenový majster 

Seung Sahn 
 

Zo zbierky básní Kos ť 
priestoru 

ČISTÝ AKO 
PRIESTOR 

 

Veľký muž odchádza na stodňové 
ústranie. 

Vytvára mnoho démonov, bohov, 
zvierat, buddhov. 

Sto dní 
je len ako jediný nádych. 

 
Vymietol všetok prach a nadýchol sa 

neba i zeme. 

Veľká Cesta je na dlani 
jeho rúk a Veľká Sloboda na jeho 

chodidlách. 
Prichádza jar. 

Všade kvitnú kvety. 
 

Dva bahenné býky 
zápasia sumo 

ťahajúc jeden druhého 
do mora. 

Kto vyhráva? Kto prehráva? 
Nik nevie. 

Čajky udierajú do povetria. 
Oceán je modrý. 

 

MESIAC NEMOŽNO UKRADNÚ Ť 

Zenový majster Rjókan žil veľmi jednoduchým životom v chalúpke na úpätí hory. Raz 
večer prišiel do jeho chalúpky zlodej, no čoskoro zistil, že tu niet čo ukradnúť. 
Rjókan sa vrátil a prichytil ho tam. „Dlhú cestu si prešiel, aby si sa ku mne dostal,“ 
povedal prekvapenému lupičovi, „a preto by si sa nemal vrátiť s prázdnymi rukami. 
Zober si, prosím, aspoň moje šaty ako dar.“ 
Zlodej ostal zarazený. Rýchlo zobral šaty a vytratil sa. 

Potom Rjókan ostal sedieť nahý a pozoroval mesiac. „Chudák človek,“ vzdychol si, „škoda, že si nemohol 
ukradnúť i tento krásny mesiac.“ 
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