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Ďakujem vám všetkým za 

vašu účasť pri zrode novej školy. Počas týchto dní vznikla 
nová škola. Aká je jej správna funkcia? Pomáhať iným ľu-
ďom. 
Svet sa stále mení a tento proces prebieha raz rýchlo, inoke-
dy pomaly. Hlavne starí ľudia zažívajú tento pocit rýchlych 
a pomalých zmien, ale mladí nie. Oni nerozumejú, čo je čas 
a priestor a majú na to právo. Starí ľudia majú právo na mi-
nulosť. 
Pri lezení na hory najprv pomerne dlho kráčame hore strmi-
nami a až potom sa dostaneme na vrchol. Pokiaľ kráčame 
hore, nerozumieme čo sa deje. Čo sú ľudské bytosti? Čo je 
tento svet? Ale keď sa dostaneme na vrchol, 
vidíme, kam len chceme. Porozumieme, čo 
sú ľudské bytosti, čo je čas a priestor i tento 
svet. Ale porozumenie a dosiahnutie nie je to 
isté. 
Pred niekoľkými rokmi som ochorel. Zenová 
majsterka Seng Hjang vyšetrila moje srdce 
a povedala: Sen Sa Nim, máš nepravidelný 
tlkot. Pokiaľ nepôjdeš do nemocnice, môžeš 
čoskoro zomrieť. Tak som išiel do nemocni-
ce. Doktor mi povedal, že musím meditovať. „Áno pane! 
Aký druh meditácie?“ Nevedel, že som zenový majster 
a preto povedal: „Si príliš vyťažený a preto máš problém so 
srdcom. Potrebuješ úplný pokoj. Tiež správna meditácia je 
nevyhnutná.“ „Áno, pane!“ Potom som 
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začal so správnou meditáciou; jednobodová myseľ, ležanie 
v posteli, žiaden pohyb. (Zenová majsterka Seng Hjang: 
Okrem toho, že robil 108 poklôn denne.) 
To je pravda (smiech). Lekári mi na prsia umiestnili moni-
tor, aby mi mohli sledovať tlkot srdca. Ja som si tiež sledo-
val signál na monitore počas poklôn – a bol v poriadku. 
Keď som sa však rôzne hýbal, bol nepravidelný. A aj keď sa 
to doktorovi nepozdávalo, robil som právnu meditáciu po-
čas desiatich dní. Takmer som skoro vyzdravel. Lekár bol 
prekvapený. „Ty si dobrý meditátor,“ povedal mi. Väčšina 
ľudí s touto chorobou ostáva v nemocnici v priebehu troch, 
až štyroch týždňov. Ty si takmer vyzdravel za 10 dní. Až 
potom sa dozvedel, že som zenový majster a spýtal sa, čo je 
zenová meditácia. Začal som ho vyučovať v nemocnici. 
Počas pobytu v nemocnici som silno prežíval otázky: „Čo je 
smrť? Čo je život? Čo je moje telo?“ Už pred tým som ro-
zumel týmto veciam, ale nikdy som ich neprežíval. Nikdy 
som nezvykol premýšľať o svojom tele. Len som ho tvrdo 
poháňal a nestaral sa o neho. Pokiaľ bolo moje telo 
v poriadku, bolo fajn. Zomieranie bolo tiež v poriadku. Ale 
keď začalo mať problém moje srdce, pretože som sa o neho 
nestaral správne – príliš som ho namáhal, nemal som správ-

nu stravu ani dostatok spánku. Teda musíme 
všetko robiť správne z okamihu na okamih. 
Pokiaľ neberieme do úvahy svoje telo, ono 
nám povie: „Nestaráš sa o mňa. Čoskoro sa 
ty a ja rozlúčime (smiech)!“ Preto som mu 
povedal: „Áno, trochu som ťa zanedbal. No 
ešte máme spoločnú úlohu, ktorá sa ešte ne-
skončila, OK?“ 
V nemocnici ležal vedľa 
mňa veľmi starý muž. Bol 
bohatý, úspešný 

a intelektuálne založený. Študoval filo-
zofiu, teda dalo by sa povedať, že už 
čomusi rozumel. Nevedel kedy zomrie, 
ale mal veľmi čistú myseľ. Povedal som 
mu: „Keď si bol mladý, bol si veľmi silný. 
Zarobil si veľa peňazí a usilovne si študoval. Máš chytrú 
myseľ. Teraz je tvoje telo choré. Možno, že už zajtra zo-
mrieš.“ 
„Možno, neviem.“ 
„Čo si teda dosiahol počas svojho celého života?“ 
„Ni č.“ 
„To je základ“, povedal som mu. „Aj keď si 
študoval filozofiu, nedokázal si dosiahnuť 
toto nič. Len teraz si dosiahol toto nič. 
Ale pokiaľ sa toho budeš držať, potom 
budeš mať problém.“ 
„Čo mieniš tým: ‚držať sa toho nič?’…“ 
„Je to veľmi smutné, keď sa toho držíš. 
Všetky tvoje pretrvávajúce pripútania budú na teba dolie-
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hať. Pokiaľ nie si k tomu pripútaný, dosiahneš nič a tam nie 
je život ani smrť. Keď dosiahneš nič, potom aj život aj smrť 
sú pre teba ničím. Už si za nimi.“ 
„Ó to je nádherné! Až doteraz som tomu nerozumel.“ 
Bola to zajímaná konverzácia. Bol veľmi starý, bohatý 
a známy, ale povedal, že nič nedosiahol. Keď zostarnete, 
potom sa toto nič stáva väčším. Predtým, než ste prišli na 
tento svet, nebolo nič. Pokiaľ ste mladý, nezaujíma vás toto 
„nič“, len svet. Ale keď máte okolo štyridsať, či päťdesiat 
a zomrel vám dobrý priateľ či mama alebo otec, potom za-
žívate toto nič. Zažívate chuť ničoho. Pokiaľ tvrdo cvičíte, 
potom táto chuť je veľmi silná a ste slobodní pomáhať iným 
ľuďom. Ale pokiaľ niečo držíte vo svojej mysli, nemôžete 
ochutnať toto nič. Keď chcete slobodu, potom musíte chut-
nať toto nič veľmi intenzívne. Aká je chuť ničoho? 
Pred mnohými rokmi mnohí učenci v Číne používali špe-

ciálnu meditáciu jed-
ného zenového maj-
stra, tzv. „praktiku 
mŕtvoly“. Stotožnenie 
sa s mŕtvolou: „Som 
mŕtvola.“ Skúste to 
urobiť. „Čo chceš, 
mŕtvola?“ „Cintorín!“ 
„Kedy?!“ „Hneď te-
raz!“ Pokiaľ ešte nie 
ste mŕtvolou, potom 
budete mať problémy, 
ale keď sa premeníte 
na mŕtvolu, všetky 
problémy sa rozplynú. 

Môžete bez ťažkostí pomáhať iným ľuďom. Môžete doko-
nale konať ako bódhisattva. 
Pokiaľ dokážete byť ako mŕtvola, dokážete sa vzdať všet-
kých svojich túžob, dokonca aj svojich dlhotrvajúcich pri-
pútaní. Niekedy sa objaví „podmienená situácia“ – len tak 
z ničoho nič a bang! Nerozumiete, čo sa deje? Nedokážete 
sa ovládať. Odkiaľ to prichádza? Toto je pretrvávajúce pri-
pútanie. Niektoré z nich pochádzajú z predchádzajúcich ži-
votov. Môžete ich prechovávať mnoho rokov, dokonca 
mnoho životov. Tiež tomu hovoríme „hlboká karma“. Dob-
rý zenový študent môže tvrdo praktizovať a potom sa jed-
ného dňa objaví podmienená situácia a bang! Dobrý študent 
odpadne. 
Musíte zistiť svoje dlho pretrvávajúce pripútania a odstrániť 
ich. Ale keď máte postoj, že „nič nie je problém“, potom sú 
vaše pretrvávajúce pripútania skryté. Neuvidíte ich, dokon-
ca aj keď tvrdo praktizujete. Nestačí len robiť svoju každo-
dennú zenovú praktiku a popri tom pracovať, ale je tiež 
potrebná navyše zvláštna praktika: napríklad 
robiť 500, 700 alebo 1000 poklôn každý deň, 
alebo sedieť naviac dve hodiny, či recitovať 
mantru napr. 3000 či 10 000 Kwan Seum Bo-
sal. Každý deň pravidelne cvičte v zenovom 
centre a navyše robte špeciálnu praktiku. To 
je veľmi dôležité. Keď sa takto budete sna-
žiť, potom uvidíte svoje dlhotrvajúce pripú-
tania. Naviac sa vaše centrum posilní a keď 
sa objaví pretrvávajúce pripútanie, budete ho 
môcť ovládnuť. 
Každý má svoju vlastnú karmu. Karma nie-
ktorých ľudí je hnev či kontrolovanie alebo 
držanie niečoho. Karma držania sa niečoho 
spôsobuje problémy tela. Môžete mať problém so svojim 

chrbtom či nohami, ale problém je len vo vašej držiacej sa 
mysli. Túžba je OK; hnev je OK. Nechaj ich byť tak. Len 
musíte vyvinúť úsilie, aby ste robili túto špeciálnu praktiku. 
Pomôže vám vnímať túžbu, hnev a nevedomosť. Cvičte 
každý deň a potom tieto veci zoslabnú a môžete ich ovlád-
nuť. Keď sa objaví túžba, môžete povedať: „Snáď zajtra.“ 
A zajtrajšok sa už nemusí objaviť. To je to, čo nazývame 
„energiou dharmy“. 
Náš kongres školy sa končí. Dúfam, že budeme mať silnú 
organizáciu. Zenová škola Kwan Um sa objavila navonok, 
ale každý ju už mal vo svojom vnútri, dokonca ešte aj pred 
tým, než sa objavil Šákjamuni Buddha. Ako môžeme prepo-
jiť tieto dve školy, vnútornú s vonkajšou? Keď praktizujete 
bežnú praktiku a navyše špeciálnu praktiku, potom ich mô-
žete prepojiť. Vonkajšia škola potom prinesie každému 
harmóniu. V buddhizme to nazývame „amita“, čo znamená 
nekonečný čas, nekonečný oceán priestoru. Tento svet je 
oceán utrpenia. Musí sa zmeniť na oceán dharmy. 
Keď zapálite svetlo, rozjasní sa a uvidíte chorých ľudí, 
šťastných ľudí, všetko. Bez svetla, nie ste schopní nič vi-

dieť. Svet môžete vnímať dvojakým rozdiel-
nym spôsobom: buďto máte svetlo alebo nie. 
Keď je tma, každý bojuje s každým a trpí. Kaž-
dý kričí: „Kde sú dvere? Chcem ísť von!“ Ale 

so zapáleným svetlom, prečo by sa mali ľudia biť? „Ó, tu sú 
dvere, cesta je tu; jeden človek môže ísť tade, iný môže ísť 
inokade.“ 

Ako sa dostaneme z tohto oceánu utr-
penia? Svetlom mysle. Keď sa objaví, 
môžete výjsť dverami a ďalej kráčať. 
Svetlo mysle zmení oceán utrpenia na 
oceán dharmy. Všetko sa stane harmo-
nickým, ste ako šťastné deti. Každý sa 
stane skutočným, je to nemenné šťastie. 
Niektorí ľudia to nazývajú „čisté svet-

lo“ alebo „nirvána“. Ale keď sa pripútate k nirváne, budete 
mať problém. Až keď dosiahnete správnu funkciu nirvány, 
môžete zachrániť všetky bytosti z tohto oceánu utrpenia. 
Svetlo dharmy je lepšie než slnko. Keď sa objaví mrak, sln-
ko nemôže cez neho svietiť. Svetlo mysle nepozná takúto 
prekážku. Keď vidíte dym, viete, že niekde je oheň. Keď 
vidíte rohy za múrom, viete, že je tam nejaký býk. Aj svetlo 
mysle možno stále vidieť – bez prekážky. 
Predpokladajte, že vám niekto zavolá a má veľmi smutný 
hlas. Veľmi rýchlo spoznáte, že je smutný – porozumiete 
jeho mysli. Slnko to nedokáže; slnko tam nepresvieti. Alebo 
predpokladajte, že vám zomrie syn a ste veľmi smutný. Ale 
on nezomrel – zomrelo len jeho telo. Všetko je prirodzený 
proces. Vy tiež raz zomriete. V tom nie je problém. Keď 

ľúbite svojho syna, musíte za neho spievať 
Dži Džang Bosal, aby mal dobré znovuzro-
denie. Keď sa o to pokúsite, za chvíľu presta-
nete plakať. To je svetlo mysle. Kdekoľvek 
pôjdete, už nebudete mať problém. 
Pred mnohými rokmi chcel niekto zabiť Šies-
teho patriarchu. Keď sa priplýžil za jeho chr-
bát s nožom v ruke, Šiesty patriarcha ho videl 
bez toho, že by sa obzrel. To je svetlo mysle. 
Alebo raz jedného zenového majstra prišiel 
niekto zabiť v spánku. No on sa zobudil a za-
bránil tomu. Jeho telo spalo, ale jeho myseľ 
nie. Vždy, keď sa niekto objaví s energiou, 
zobudí ho to. 
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SANGHA AKO SMER, 
SANGHA AKO CESTA 
 

NANCY BROWN, DDPSN 

Buddha učil tri klenoty: Buddha, Dharma, Sangha. Ale v jednej svojej reči povedal, že z týchto troch je najdôležitejšia 
Sangha. Všetky sa zdajú dôležité a úplne vzájomne prepojené: keď sa pozrieme hlbšie do jednej z nich, nájdeme tam 
ostatné dve. Prečo potom učil, že Sangha je najdôležitejšia? 

Pre mňa je Sangha dvojaká. Prvá časť predstavuje náš smer. Prvý veľký 
sľub je: „Cítiacich bytostí je nespočetné množstvo, sľubujeme, že ich všet-
kých zachránime.“ To je naše dedičstvo Mahájány – nie len osvietenie pre 
mňa, ale pre všetky bytosti. Zvolili sme si tento smer a upustili sme od 
akéhokoľvek mudrovania o tom a len jednoducho praktizujeme v každom 
okamihu tak, že snažíme žiť tento život naplno a úplne. Tu nastupuje druhá 
časť Sanghy – predstavuje našu cestu. V tomto svete žijeme jeden 
s druhým. Všetci máme príbuzných a spolupracovníkov a žijeme v určitej 
komunite. Sem môžeme zahrnúť aj komunitu zvierat a rastlín, minerálov, 
slnka, a pod. S niekým alebo niečím v tejto rozľahlej komunite dokážeme 
veľmi ľahko žiť v harmónii, ale s niekým či niečím iným už nie tak ľahko. 

Keď vidíme farbu a keď ju necháme byť tou farbou, to nie je také ťažké. Keď letiaci kŕdeľ gágajúcich husí krúživým 
pohybom nakoniec pristane v rybníku a vytvorí na vode kruhy – obvykle sa nám páči. Ale keby niekto takto krúžil 
s hrmotom okolo nás, hneď nás to irituje a začneme sa ohradzovať. Modrá farba nemusí byť pre nás problémom, ale 
keď sa naše dieťa objaví ráno pri raňajkách s modrými vlasmi, môžu v nás vzniknúť úplne iné pocity. 
Jeden z mojich najobľúbenejších príbehov o Sanghe je chasidský príbeh o kresťanskom kláštore, ktorý zaznamenal 
veľký úpadok v ťažkých časoch devätnásteho storočia. Upadol až tak hlboko, že tam ostali žiť len piati mnísi – všetci 
okolo sedemdesiatky. Nečudo, že sa obávali sa, že ich rad vymrie, pretože oni boli už poslední zástancovia tohto rádu. 
Preto sa opát kláštora rozhodol, že sa vyberie požiadať o radu neďalekého rabiho. Ten si ho trpezlivo vypočul 
a nakoniec ho poľutoval s tým, že to isté sa prihodilo aj jeho ľuďom a že nemá pre nich žiadnu radu. Potom si spolu 
poplakali a čosi prečítali z knihy Torah. Pri svojom odchode ho opát znovu požiadal o radu. Rabi opäť odpovedal, že 
žiadnu nemá – iba dodal: „Mesiáš je jeden z vás.“ Opát sa vrátil do kláštora, kde porozprával o svojej návšteve: nemá 
pre nás žiadnu radu, len čudné slová, že jeden z nás je Mesiáš. 
Všetci sa sklamaní vrátili k svojim povinnostiam. No ako plynuli dni a mesiace, tieto slová zapúšťali v ich vedomí stále 
hlbšie korene. Každý z nich začal skúmať toho druhého: „Ó, to nemôže byť on,“ pretože každý pozná slabosti toho, 
s kým žije. „Ale čo keď je?“ pretože tiež pozná jeho prednosti. A potom zasa: „Ó, to nemôžem byť ja,“ pretože všetci 
poznáme svoje vlastné slabé stránky. „Ale čo keď áno?“ Pomaly sa začali títo mnísi k sebe správať veľmi úctivo. Do-
konca sa začali veľmi úctivo správať aj sami k sebe. Ľudia z mesta, ktorí sem príležitostne prichádzali na piknik, si za-
čali vnímať atmosféru tejto komunity. Pomaly viac a viac sa v nich rodila túžba stať sa jej súčasťou. Takto postupne 
tento kláštor prilákal mladých ľudí, z ktorých niektorí sa stali novicmi a kláštor znovu ožil. 
Prečo piati starí kresťanskí mnísi reagovali na učenie, ktoré navyše bolo judaistické a neodvrhli ho ako kacírske? Ako 
to, že 70-roční starci dokázali zmeniť svoje správanie? Títo piati starci úprimne praktizovali počas štyroch či piatich 
rokov. Ich ochota otvoriť sa niečomu novému, ich zvedavosť, dokázať byť s tou zvedavosťou a nevrátiť sa k starému, 
je v podstate to, čo robíme aj my svojou praktikou – snažíme prežívať naplno každý okamih bez filtra predsudkov. 
Praktizujeme len Neviem – a neustále sa k tomu vraciame, pričom nezáleží na tom, čo to je. To dáva nám a iným 
i tomuto celému svetu dar úcty, láskavosti a súcitu, ktorý tak skutočne môže voľne prúdiť pre všetkých. Takže Sangha 
je smer a Sangha je cesta – je to veľmi dôležité. Spoločne teda praktizujeme buddhadharmu pre všetky bytosti. 

 

Rozhodnite sa, že vstanete ráno o štvrtej 
a choďte spať. Niekto zabúcha na dvere. 
„Vstaň!“ Posadil si sa. Nikto tam nie je, ale 
sú 4:00 hodiny ráno. To ťa zobudilo svetlo 
mysle. Často to zažívam. Niekedy idem ve-
čer neskoro späť – často i o polnoci – ale 
vždy, aj keď som veľmi unavený, sa zobu-
dím ráno o tretej a robím poklony. O tretej 
ráno ma niekto udrie, alebo zabúcha na dve-
re. To je svetlo mysle. 
Svetlo mysle je vašim pôvodným svetlo. Je to tiež „snažiaca 
sa“ myseľ. Nie je len pre niekoho. Každý ju má, ale mnohí 

ľudia ju nechcú. Každý chce niečo z vonku. Ale keď sa ob-
rátite do vnútra, hlboko do vnútra, potom stratíte všetko. 

Keď sa obrátite navonok, potom len získava-
te vecí: tento hrnček, peniaze… Niekedy sa 
ale hrnček rozbije a peniaze sa rozplynú. Čo 
urobíte? Nič. Preto sa obráťte do vnútra. K 
prvotnému bodu. Potom je celý vesmír váš. 
Vaša vnútorná škola sa potom spojí s novou 
vonkajšou školou a budete môcť zachrániť 
všetky bytosti. 
Ďakujem. 

 



NOVÝ BOD 4 

 

 

PRAKTIKA V NAŠEJ 
SITUÁCII 

Do Mun Sunim, DDPSN 

Jeden z najznámejších príbehov 
v zenovej tradícii je o malom 
dievčatku v starobylej Číne, kto-

rá sa volala Sul. Žila so svojou rodinou takmer pred 2000 
rokmi v blízkosti chrámu známeho zenového majstra Ma-
dža. Jej otec bol jeho žiakom, ktorý často chodil do chrámu 
spolu so svojou dcérkou. Jedného dňa Ma-džo povedal Sul: 
„Pretože si také dobré dievčatko, dám ti jeden darček. Môj 
darček sú tieto slová: ‚Kwan Seum Bosal‘. Musíš neustále 
opakovať toto meno bódhisattvu a to ti prinesie šťastie.“ 
(V buddhizme Kwan Seum Bosal je meno Avalókitéšvaru – 
Bódhisattvu súcitu.) 
Sul spievala Kwan Seum Bosal všade – cestou do školy, pri 
vykonávaní svojich povinností a dokonca aj vtedy, keď sa 
hrala s priateľmi. V skutočnosti to opakovala stále bez 
ohľadu na to, čo robila. Jeden deň asi po troch rokoch takej-
to praktiky prala pri potoku šaty. Udierala ich palicou 
o skalu a pri tom si neustále pre seba opakovala Kwan Se-
um Bosal. Keďže už bol 
večer, mnísi začali bú-
chať na zvon kvôli ve-
černej praktike. Sul ne-
ustále opakovala mantru 
a udierala šaty počas 
zvonenia zvonu. Náhle 
sa zvuk palice, zvuk 
zvonu a jej spev zjedno-
tili a jej sa otvorila my-
seľ. 
Ma-džo potvrdil jej realizáciu. Neskôr sa vydala, mala deti a 
bola známou zenovou majsterkou. Mnoho ľudí chodilo za 
ňu s prosbou o pomoc. Keď zostarla, zomrela jej vnučka. 
Vtedy veľmi plakala. Každý bol šokovaný a ľudia si začali 
šepkať: „Sul je osvietená. Už sa dostala za život a smrť. 
Prečo plače? Prečo je smrť jej vnučky ešte stále prekážkou 
jej mysle?“ Nikto nerozumel. 
Mám rád ten príbeh. Začiatok poukazuje na našu praktiku. 
Zenový majster dá tomuto malému dievčatku niečo robiť 
a ona to oddane robí – neustále, neoddeľuje to od svojho ži-
vota. Má silnú jednoduchú vieru, až nakoniec dosiahne 
osvietenie. Tým je tento príbeh pre mňa veľmi inšpirujúci. 

Neskôr ma začala zaujímať druhá časť 
príbehu. Sul plače kvôli svojej vnučke, 
ale keď sa jej niekto na to spý-
ta, okamžite prestane plakať. Zvyčajne 
ale naše emócie majú tendenciu v nás 
pretrvávať a preto sa často nedokážeme 
prispôsobiť následnej situácii, keďže do 

nej vnášame emócie z niečoho, čo sa prihodilo skôr. Naprí-
klad, keď sme sa pohádali so svojim partnerom a potom 
cestou autom do práce niekto do nás 
jemne narazí, prenesieme na neho vše-
tok svoj hnev, ktorý sme si vytvorili pri 
svojom partnerovi. Zvyčajne vystúpime 
z auta a navzájom sa napádame. Alebo 
keď máme nejaký problém v práci 
a potom, prídeme domov, ignorujeme 

svoje deti, alebo sa na nich vykričíme. Sul však nezotrvala 
vo svojich pocitoch a nenechala, aby ovplyvnili situáciu. To 
na mňa veľmi zapôsobilo. V skutočnosti svoje emócie vyu-
žila k tomu, aby poučila iných ľudí. 
Neskôr ma začalo zaujímať niečo, o čom sa v príbehu neho-
vorilo: Čo robila v živote, keď vyrástla? Hovorí sa iba, že sa 
vydala, mala rodinu a každý, kto k nej prišiel, ju našiel 
veľmi šťastnou. Potom príbeh pokračuje až keď bola stare-
na. No keďže bola osvietená, mňa zajímalo, čo celý čas ro-
bila. Aké to bolo? V čom sa to líšilo od toho, čo ja robím 
alebo iní ľudia? 
Zo začiatku bolo naše zenové centrum v jednom dome. 

Každý tam mal pridelenú prácu 
a naša domáca mala na starosti 
pranie v malej miestnosti na 
druhom poschodí. V tom čase 
som pracoval ako zvárač. Vzdal 
som sa predchádzajúcich zná-
mych a cítil som sa dosť opuste-
ný. Nútil som sa tvrdo cvičiť. 
Dosť ťažko sa mi vstávalo skoro 

ráno a keď sme spievali, nedokázal som sa sústrediť. Býval 
som veľmi unavený. Keď som prišiel domov išiel som za 
domácou na druhé poschodie. Ona tiež vtedy prichádzala 
z práce a šla vešať bielizeň. Hovorili sme o všeličom a zvy-
čajne som jej pri tom pomáhal s vešaním. Pamätám si, že aj 
iní tam chodili za ňou so svojimi problémami, zúfalstvom 
a nešťastím a ona si našla čas pre každého. No nakoniec 
všetci končili pri vešaní prádla a hovorili o niečom úplne 
inom. 
Na mňa to veľmi pôsobilo a pomáhalo mi to. A preto, keď 
myslím na to, čo asi robila Sul, predstavujem si niečo po-
dobné – len vešanie prádla. Zrejme žila svoj život bez akej-
koľvek rezistencie. Je to veľmi jednoduchý spôsob života, 
ale v skutočnosti je veľmi zriedkavé, aby ľudia žili svoje ži-
voty bez toho, že by neodmietali, či už svoje vzťahy alebo 
svoju prácu. 
Často hovoríme o praktizovaní v našom každodennom živo-
te, pričom platí: „Zenová myseľ je každodenná myseľ.“ Ja 
som nebol ochotný vážne sa pozrieť na svoj život a niekedy 
sa chcem vzoprieť svojmu spôsobu správania. Ale o tom je 
naša praktika. Mnohokrát je bolestivé pozrieť sa na naše ži-
voty, pretože by sme mohli zazrieť svoje reakcie, ktoré nie 
vždy odrážajú naše chápanie vecí a nie sú v súlade s našimi 
hodnotami. V svojich začiatkoch praktizovania som si vši-
mol, že aj keď som sa skutočne snažil – vstával som pred 
zvonením, opakoval som mantry, spieval všetky spevy, je-
dol som formálne jedlá, pracoval som celý deň a v noci sa 
neflákal – aj keď som skutočne toto všetko robil – aj tak bo-
la moja myseľ ako „sračka“: všetko to odpadové myslenie 
sa mi vracalo a neustále opakovalo. Jedného dňa som sa 
rozhodol, že nepôjdem do práce, ale že iba niekam pôjdem 
len tak a budem čítať knihu, aby som sa trocha uvoľnil. Ale, 
keď som sa vtedy pozrel na svoj život, uvedomil som si, že 
nerobím správne svoju prácu. Je niekedy veľmi ťažké bez 
akéhokoľvek odmietania len robiť to, čo máme robiť. Keď 
to dokážeme, dávame ostatným ľuďom ohromný dar – au-
tomaticky uvoľňujeme ich utrpenie. A to je jadrom našej 
praktiky. Keď skutočne robíme svoju prácu, potom naozaj 
stravujeme svoj hnev, nevedomosť a žiadostivosť, ktoré nás 
držia od toho, aby sme žili svoje životy bez odmietania 
a vtedy vytvárame ohromnú energiu. 
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Posledné slová 
 
Požehnaný sa obrátil na ctihodného Ánandu a povedal: „Je možné, Ánanda, že v niektorom 
z vás môže skrsnúť myšlienka, že Dielo majstra je u konca a že už nemá viac učiteľa. Ale ty by 
si, Ánanda, nemal na to brať ohľad. Pravdy a Pravidlá, ktoré som vytýčil a ustanovil pre vás 
všetkých, nech sú vám učiteľom, keď ja odídem.“ 

Potom sa požehnaný obrátil k Bretherenovi a povedal: „H ľa Bretheren, varujem ťa úslovím: 
úpadok je zakorenený vo všetkých veciach! Pričiň sa o svoje vykúpenie usilovnosťou!“ 
To boli posledné slová Tathagatu. 

Dhammapadam (Cesta k pravde) 

Pri zenovom centre je veľmi nádherný kvalitný ekologický 
listnatý les. Pri listnatých lesoch zhruba 70-80% energie po-
chádza z jeho vlastnej mŕtvej hmoty – z listov a stromov, 
ktoré spadnú a zhnijú počas mnohých rokov. Les tak navyše 
slnečného svetla a výživy, ktorú získava zo vzduchu, získa-

va energiu z vlastnej mŕt-
vej hmoty. My máme tiež 
túto možnosť. Často sa 
cítime úplne bez energie 
alebo sme úplne pohltení 
situáciou. Ale zriedkake-
dy je to dané samotnou 
situáciou. Je to tým, že 
udržujeme 70% našej 

energie uzamknutej v našej starej mŕtvej karme. Preto je 
veľmi dôležité praktizovať. Keď správne praktizujeme, 
strávime našu mŕtvu karmu a budeme mať mnoho energie. 
Prečo je ale ťažké praktizovať? V tomto svete musíme čeliť 
veľkému tlaku – musíme byť rýchly a preto sa stávame 
veľmi komplikovaní. Preto musíme zjednodušiť naše mysle. 
Pokiaľ to neurobíme, potom je veľmi ťažké dávať pozor na 
to, čo práve robíme. 
Čítal som o pokuse, ktorý robili na psoch. Zdráham sa 
o tom písať, pretože chceme chrániť zvieratá pred pokusmi, 
ale vedie to k dôležitým záverom, ktoré môžeme vidieť aj 
v svojej praktike. Mladých psov nechali vyhladovať 
a potom im umiestnili potravu na druhý koniec klietky. Me-
dzi potravou a psami bola kovová mriežka. Keď sa psy po-
kúšali dostať k jedlu, pustili do nich silný elektrický prúd. 
Po určitom množstve pokusov, psy nepreliezli mriežku, ani 
vtedy, keď vypli elektrinu. Dokonca aj vtedy, keď zomierali 
od hladu, nevedeli ich prinútiť, aby preliezli mriežkou 
a dokonca z nej vyskakovali, keď ich tam kládli. 
Potom vedci našli iný spôsob ako zbaviť psov tohto návyku. 
Držali ich na mriežke násilím v čase, keď tam nebol prúd. 
Psy sa ale neučili veľmi rýchlo. 

Každý pes prežíval presne to, čo prežíval, keď išiel cez 
mriežku s prúdom – triašku, vytie, pomočovanie, úplnú stra-
tu kontroly. Ale, keď sa im podarilo dostať sa cez mriežku a 
pes si uvedomil, že už tam nie je prúd, potom už znovu pre-
chádzal mriežkou bez prúdu, aby sa dostal k potrave. 
To sa vzťahuje aj na nás, pretože naše karmické návyky 
fungujú rovnako. Len my sami vytvárame svoje návyky, 
ktoré ovplyvňujú naše správanie v rôznych situáciách. Aby 
sme sa zbavili týchto návykov, musíme sami seba vystaviť 
týmto situáciám a zostať tam pokiaľ cez ne neprejdeme – 
musíme zakúsiť všetku tu triašku, potenie a pomočovanie, 
pokiaľ si neuvedomíme, že tam nie je žiaden prúd. Musíme 
zistiť, že sa tam nič nedeje. 
V mojom prípade sú úponky karmy veľmi hlboké. Ako ho-
vorí majster dharmy Dži Kwang De Pop Sa Nim: „Tvoja 
karma sa zdá skutočne ťažká. Ale keď sa jej konečne zba-
víš, bude ako tenký list papiera.“ Musíme byť ochotní prak-
tizovať celým svojim telom a mysľou, aby sme ju strávili. 
Zbavili sa návykov a veľmi jasne videli, čo tam je a čo tam 
nie je. Potom nás neovplyvní dokonca ani prúd. Ale nestane 
sa to automaticky; musíme to urobiť sami. Na ústraní sú vy-
tvorené podmienky tak, ako keby sme boli na mriežke. Keď 
sa skutočne odovzdáme našej každodennej situácii, je to ako 
keby sme držali samého seba na mriežke pokiaľ nestrávime 
reakcie. Potom jasne uvidíme, čo robiť. Samo od seba sa 
objaví nejaké kreatívne riešenie a uvoľní sa ohromné množ-
stvo energie. 
V Číne v deviatom storočí sa zenový majster prechádzal 
v lese s jedným z jeho vynikajúcim žiakom. Viedli metafy-
zickú konverzáciu o pravej ceste, o Dharme, o osvietení. 
Keď prechádzali popri vodopáde, žiak sa spýtal: „Aká je 
brána skutočnej cesty?“ Zenový majster povedal: „Počuješ 

vodopád?“ Žiak povedal: „Áno.“ 
Zenový majster povedal: „Vstup 
tadiaľto.“ A BUM! Žiak dosiahol 
osvietenie. Asi o tristo rokov neskôr 
laik pán Čang, ktorý bol tiež žiakom 
zenového majstra, chcel otestovať 
svojho učiteľa v snahe chytiť ho do 
pasce. Jedného dňa sedel v izbe ze-
nového majstra a povedal mu príbeh 
o vodopáde. Potom sa ho spýtal: 
„Keby si tam bol býval, ale nebol 
by tam vodopád, čo by si urobil?“ 

Zenový majster zakričal: „Pán Čang!“ Čang povedal: 
„Áno?“ Zenový majster povedal: „Vstup tadiaľto.“ A BUM! 
Čang dosiahol osvietenie. 
Všetko je také. Keď s rovnakou bdelosťou umývaš riad, 
ideš do práce, staráš sa o svoju rodinu, potom všetko je tvo-
jou bránou. Všetko je tvoja cesta a každé konanie môže za-
chrániť nás i iných. 
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PSYCHOTERAPIA 
A ZEN 

Jeff Kitzes, DDPSN 

Rád by som poukázal na proces 
psychoterapie a jej vzťah k zenu 

z hľadiska toho, aký má zen dopad na proces nazerania na 
karmu a prácu s ňou. Rovnako ako zen, aj psychoterapia sa 
dotýka tohto procesu; v tomto zmysle sa neodlišujú. Keď sa 
stanete zenovým žiakom, potom čokoľvek čo robíte, je ze-
nová praktika. Pozrime sa na to z dvoch perspektív: ako ze-
nový žiak, ktorý je terapeutom, môže využívať zen pri 
svojej psychoterapii a ako môže klient psychoterapeuta vy-
žiť zen na prehĺbenie svojej terapie. 
Ako psychoterapeut musíte byť neustále prí-
tomní v danom okamihu. Musíte byť 
schopní uvoľniť sa, aby sa mohol odvíjať 
proces. Hádam najdôležitejšia vec, ktorá 
spája zen a psychoterapiu je to, že sa mu-
síte pozerať na klienta, s ktorým pracuje-
te, ako na samotného Buddhu. To zna-
mená, že si niekoho len jednoducho ne-
zaškatuľkujete, ale že sa na klienta poze-
ráte ako na takého, aký v skutočnosti je. 
Môžete použiť i diagnózu, ale pri tom stá-
le musíte byť obozretní v tom, aby ste ho 
nezaradili podľa nejakého názoru o tom, 
kto je. Keď sa ma ľudia pýtajú, akú pou-
žívam techniku, zvyčajne odpoviem: „Zo 
všetkého najviac sa snažím dobre počú-
vať.“ Snažím sa skutočne aktívne počú-
vať tomu, čo klient skutočne je. 
Klient zvyčajne príde za psychoterapeu-
tom s určitým problémom, o ktorom chce hovoriť. Najprv 
teda musíme zistiť, o čom daný problém je. Čím podrobnej-
šie preskúmate daný problém, tým skôr zistíte, čo bolí a čo 
je potrebné liečiť, aby sa mohla čo najprirodzenejšie preja-
viť skutočná podstata. V zmysle psychoterapie ide 
o rozviazanie karmického uzla v snahe nájsť čo najpriro-
dzenejšie ja – nájdenie autentity. 
Zen nás učí, že pripútanosť k nášmu mysleniu je kore-
ňom všetkého utrpenia. Väčšinu svojho života sme 
uviaznutí v našich rigidných, stále sa opakujúcich 
vzoroch myslenia a pociťovania, na základe ktorých 
potom konáme. Preto je veľmi užitočné nájsť čo 
najjednoduchší spôsob na prerušenie týchto 
vzorov, dokonca aj keď iba na okamih. Mno-
hí ľudia si ani len neuvedomujú, čo robí ich 
myseľ. Psychoterapeutické sedenie zvyčajne 
začínam päť minútovou meditáciou. A nie-
kedy sa zdá, že to je tá najdôležitejšia vec 
z celého hodinového sedenia, zvlášť ak 
klientom je niekto, kto pravidelne nemeditu-
je. Takéto jednoduché učenie krátkej 
meditácie, môže klientovi poskytnúť 
pocit toho, čo sa deje v jeho mysli, 
čo mu mnohokrát poriadne otvorí 
oči. Veľmi veľa klientov mi už pove-
dalo: „Páči sa mi tých päť minút spoločnej meditácie.“ 
Keď ste v úlohe klienta, potom by ste mali nájsť spôsob, 
ako vyjadriť lepšie seba samého a lepšie porozumieť sebe 
samému. Pokiaľ ste zenovým žiakom a chodíte na psychote-

rapiu, potom je zenová praktika tým najdôležitejším pro-
striedkom, ktorý vám pomôže poznať samého seba. Bdelosť 
a dýchanie sú výborným nástrojom pre upokojenie mysle a 
prácu s problémom. Často navrhujem ľuďom, s ktorými 
pracujem, aby sledovali svoj dych a tak sa navrátili do prí-
tomnosti. Navrhnem im, aby robili meditáciu v chôdzi aj v 
práci, keď napr. odchádzajú na toaletu, alebo niekde inde. 
Všetci máme svoj dych, kde sa môžeme vracať v prípade, 
že sa cítime preťažení; púhy nádych a výdych a len pociťu-
jeme svoje telo počas takýchto desiatich dychov. Dych nám 
pomôže ovládnuť pocity, ktoré sa nám môžu vymknúť z 
kontroly. Pokiaľ sa dokážeme vrátiť k dychu, potom 
v životných situáciách nereagujeme tak rýchlo; je tu určitý 
priestor. Toto sa tiež učíme, keď sedíme v miestnosti dhar-
my. Myšlienky a pocity sa vynárajú, ale my s nimi nič ne-
robíme – môžeme ich obsiahnuť svojim dychom. Dych 
dokáže preťať reťaz myslenia. 
Žiak: Zistil som, že čím bola silnejšia moja psychoterapia 
či analýza, tým bola slabšia moja zenová praktika. Jedno 
bolo nahradené druhým… ako keby to už nebola potrebná, 
pretože proces psychoterapie bol veľmi účinný. 
Kitzes PSN: OK, nebudem argumentovať s tvojou skúse-
nosťou. Ale mne sa práve zdá opak, že čím viac človek 
praktizuje zen, tým hlbšia je jeho psychoterapia. Praktika 
nám môže dať toho ďaleko viac než len myslenie. Pokiaľ 
iba ostávame v „psychoterapeutickej mysli“, môže sa stať, 
že sa pripútame k svojim názorom. Proces dýchania 
a zažívania nám umožňuje vidieť svoje pripútania. To nám 
ozrejmí to, čomu by sme sa mali venovať v rámci psychote-
rapie. Zapamätajte si, že pri zenovej meditácii sa 
v skutočnosti nesnažíme niečo preskúmať, pracujeme 
s mysľou „neviem“ a nechávame všetko byť. 
V psychoterapii sa snažíme čosi preskúmať – teda sú to dve 
rozdielne veci. 
Žiak: Čo odlišuje dobrú terapiu od zlej terapie? 
Kitzes PSN: Udržuj myseľ neviem a zistíš! Pokiaľ máš na 
to názor, nikdy to nezistíš. Pamätám si, že som mal minule 
sedenie so strašnou skupinou – bol som úplne mimo… necí-
til som s nimi žiaden kontakt. Ale keď som sa vrátili o týž-
deň, hovorili o tom, aké výborné bolo minulé sedenie. 
Nikdy nevieš. Stále môže prebiehať tak mnoho procesov, že 
si to ani neuvedomuješ. To isté platí aj pre klienta. Môže si 

uvedomiť niečo dôležité, čo sa prihodilo pri sedení 
o mnoho dní neskôr. 
Úlohou terapeuta je byť neustále prítomný 
a autentický a nechať proces, aby sa odvíjaj sám od 
seba. Nechajte klientovi priestor, aby šiel tam, kde 

potrebuje ísť. Môžete povedať: „Myslím si, že 
by sme sa mali na to pozrieť,“ ale keď už raz 
sa začnete na to pozerať, nechajte klientovi 
dostatok priestoru, aby zistil o sebe pravdu. 
Suzuki Roši povedal: „Skutočne dobrý pas-
tier dáva svojim ovciam stále len tú najlepšiu 
pastvu a potom ich sleduje, Pokiaľ ich nesle-
duješ, potom si zlý pastier, pretože stratíš ov-

cu. Ale keď si ich všímaš a necháš ich byť, 
nestratíš ich.“ Nesnažte sa ovládať 
situáciu, nechajte, nech vás situácia 
učí. 
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Všetko, čo existuje, je bez podstaty. Kto to múdro prehľadne, prekoná utrpenie. To je cesta k očisteniu. 
Kto došiel do cieľa, je bez strachu, oprostený žiadostivosti a túžob, ten vytrhol tŕň diania a je vtelený na-
posledy. 
Vyprázdni, ó mních, tento čln; vyprázdnený bude plávať ľahšie. Keď odvrhneš žiadostivosť a nenávisť, 
dôjdeš k vykúpeniu. 

Dhammapadam (Cesta k pravde) 

DESAŤ TISÍC OČÍ, DESAŤ TISÍC RÚK 

Zenová majsterka Seng Hjang 

Primary Point 1991 

Buddha učil, že základným problémom ľudských bytostí je 
to, že vnímajú samy seba ako oddelené entity. Akékoľvek 
prejavy ľudského utrpenia pramenia práve z tohto pocitu 
oddelenia. 
Sanskritské slovo „buddha“ znamená „pre-
budený“. Ale ako sa človek môže stále viac 
a viac prebúdzať, rovnako môže upadať do 
stále hlbšieho a hlbšieho spánku. 
S prebúdzaním sa čoraz viac približuje 
zdroju radosti a bolesti. 
Ako sa prebudiť z ilúzie oddelenia? Čítanie 
o prebudení nás neprebudí. Úprimné prianie 
prebudiť sa, stať sa viac a viac vedomí si 
toho, že sme kdesi „uviazli“, nás tiež úplne 
neprebudí. Čo je skutočným budíkom? Je 
nejaká absolútna, overená, neotrasiteľná 
metóda, ktorá nás vytrhne z návykových síl 
spánku? 
V zenovej praktike sa pýtame: „Čo je to?“ 
Kladenie si tejto otázky si vyžaduje uvedomiť si každý 
okamih svojho života. Znamená zanechať naše zakorenené 
názory, predsudky a túžby a prebudiť sa do toho, čo sa prá-
ve deje v danom okamihu. 
Ako opatrovateľka mám mnoho príležitostí pracovať 
s chorými a umierajúcimi ľuďmi. V práci máme veľký pla-
gát s nadpisom: „Zomieranie nie je dôvod prečo prestať 
žiť.“ Je iróniou, že zomieranie často prebúdza ľudí k životu. 
Počas zomierania, v čase smrti a po smrti môže dôjsť 
k ozdravnému procesu pre zomierajúceho, ale i pre jeho 
priateľov a príbuzných. 
Pred niekoľkými rokmi mi náhle zomrel otec. Nemohla som 
s ním byť v čase jeho smrti a preto som cítila potrebu urobiť 
pre neho nejakú ceremóniu. Prišla som do domu svojich ro-
dičov, umiestnila som fotografiu svojho otca na oltár, zapá-
lila som sviečky a vonné tyčinky a začala som spievať sútru 
Desať tisíc očí a rúk. 
Posolstvom tejto sútry je, že každý 
z nás je schopný nekonečného súcitu 
a múdrosti. Každý z nás má poten-
ciál otvoriť nekonečný počet očí 
a vztiahnuť nekonečný počet rúk. 
Všetky tieto oči a ruky môžeme 
použiť k tomu, aby sme videli 
a dosiahli naše blízke cítiace bytosti v celom vesmíre našim 
súcitom a múdrosťou. 
Keď som spievala, cítila som zmätok z toho, prečo spievam 
a komu spievam. Začala som uvažovať, kde je môj otec a čo 
môžem spevom pre neho urobiť (a v tej súvislosti aj pre se-

ba). Uvedomila som si, že robím práve to, čo často robíme – 
oddelila som sa od spevov a od môjho otca a uvažovala som 
o zmysle svojho konania. 
Cítila som sa neisto a ponížene. Pýtala som sa samej seba: 
„Čo je to?“ Čo to znamená, keď spievam za niekoho, po 
tom, čo zomrel? Zatiaľ čo som sa zaoberala týmito otázka-
mi, neprestávala som spievať. 
Počas niekoľkých okamihov som sa snažila vnímať otcovo 
karmické utrpenie a nasmerovať svoju energiu nejakým 
spôsobom tak, aby bola liečivá a očisťujúca. No pocítila 

som, že je to okázalé a neužitočné. Kto 
som ja, že sa snažím nasmerovať smer 
svojho otca ktovie kam? 
Znovu som sa pýtala: „Čo je to?“ Moja 
hlava plná otázok a pochybností pokračo-
vala v speve. V mysli sa mi blýskali myš-
lienky o mojom živote a živote otca. 
Až konečne som bola schopná len spievať 
a iba počúvať svoj vlastný zvuk – zvuk 
slov sútry opakovaný znovu a znovu. A to 
je vlastne medicína mantry – naplnenie 
našej hlučnej mysle jednoduchými hlás-
kami. Dosiahneme to iba opakovaním 
a jednoduchým počúvaním týchto zvukov, 
nemajúcich žiadne intelektuálne posolstvo. 
Potom som znova myslela na svojho otca 

a jeho odchod a postupne – ako keď teplý piesok ohrieva te-
lo po vykúpaní sa v chladnom mori – som sa rozpamätala 
na svoju lásku k nemu. Láska, ktorú som cítila v týchto 
okamihoch bola silná a jednoduchá zároveň. Subjekt 
a objekt odpadol, ostala iba láska dcéry k otcovi – iba láska. 
V tom okamihu som sa cítila prebudená a dôverné blízko 
s mojim otcom a to len vďaka tomu, že som odhodila svoje 
zvyky posudzovať a kontrolovať. Jednoducho a úprimne 
som ho iba milovala. 
Ľutovala som, že som nebola schopná pociťovať túto dô-
vernú blízkosť so svojim otcom počas jeho života. Ale ľú-
tosť môže byť silným palivom, ktoré nás popoženie smerom 
k hlbšiemu ozdraveniu, hlbšiemu zanieteniu sa neprestaj-
nému pýtaniu sa: „Čo je to?“ 
Či už vnímame našu skúsenosť ako radosť alebo ako bolesť 
na tom nezáleží. Čím viac sa prebúdzame, tým robíme men-
šie rozdiely. Postupne prestávame myslieť v pojmoch proti-
kladov (dobré a zlé, zdravie a choroba) a jednoducho sme 
s daným okamihom v jasnom a otvorenom vzťahu. Naše 
ozdravovanie a náš rast pochádza z toho, že sme otvorení 
a prebudení. Naše nepohodlie a naše utrpenie pochádza 
z ochrany nášho iluzórneho, oddeleného ja. 
Toto je proces ozdravenia – prebudenie sa do pôvodnej ce-
listvosti života. Keď sme otvorení a prítomní v danom oka-
mihu, myšlienky na vyliečenie zanikajú; liečenie je len 
nápadom ľudí. Existuje len bytie v blízkom vzťahu 
s podmienkami a situáciami nášho každodenného života. 
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POKLAD A HUS 

zenový majster 
De Kwang 

Tesne pred Buddhovou smrťou sa 
jeho žiaci obávali toho, kto bude ich učiteľom po jeho smrti. Buddha 
im odpovedal, že ich učiteľom budú sľuby. Ako žiaci zenu sleduje-
me dve línie učenia. Prvou je línia, ktorá poukazuje na našu priro-
dzenú podstatu a povzbudzuje nás k praktike. Druhú nasledujeme 
tým, že zložíme sľuby, ktoré určujú náš smer. 
Utrpenie, ktoré zažívajú všetky ľudské bytosti má svoju príčinu. 
Dovtedy, kým nie sú naše mysle čisté, dovtedy nevidíme vzťah me-
dzi príčinou a následkom, medzi príčinou a utrpením. Preto sa ľudia 
nedokážu zbaviť utrpenia. Chcú byť šťastní, ale nevidia tento vzťah. 
Buddhova pôvodná čistá myseľ a jeho skúsenosť utrpenia ho viedli 
k tomu, že zaviedol sľuby ako vodítko pre tých, ktorí sa chcú zbaviť 
utrpenia. Tým, že nasledujeme sľuby znamená, že sa naše životy 
stávajú čisté, takže môžeme pomáhať trpiacemu svetu. 
Bol raz jeden mních, ktorý prechádzal mestom v severnej Indii žob-
rajúc o jedlo. Podľa tradície, mních stál mlčky pred domom, kde ča-
kal na jedlo. Jeho prvou zástavkou bol malý obchod, ktorý predával 
vzácne drahokamy. Majiteľ obchodu povedal: „Ó, prosím počkaj, 
mních, mám niečo pre teba“ a odišiel dozadu obchodu. Vtedy hus 
priviazaná pri vedľajšom obchode s hydinou prestrčila svoj dlhý krk 
a glg! – prehltla jeden z drahokamov. Práve vtedy sa majiteľ vrátil 
s jedlom. Keď sa uklonil pri podávaní jedla, zistil, že jeden z jeho 
cenných drahokamov chýba: „Čo si ty za mnícha? Ukradol si jeden z 
mojich drahokamov!“ Potom ho začal nemilosrdne mlátiť, až kým 
nespadol v krvi na zem. Mních rozmýšľal: „Čo mám urobiť? Čo 
mám urobiť? Keď poviem majiteľovi, že hus zjedla drahokam, urči-
te zabije hus, aby získal späť drahokam.“ 
Pomaly sa odplazil preč. Náhle dostal nápad. Mal nejaké peniaze 
z kláštora a preto sa vrátil do obchodu s hydinou: „Chcem tú hus.“ 
Majiteľ obchodu povedal: „OK, nech sa páči.“ Keď mu mních po-
dával peniaze, majiteľ obchodu sa náhle nahneval. „Čo si to za mní-
cha? Prečo kupuješ túto hus? Ty si mních. Ty by si nemal jesť 
mäso!“ a začal opäť biť mnícha. Mních nemohol ani teraz nič pove-
dať, pretože obchodník by mohol zabiť hus. Preto sa len odplazil 
preč i s husou. 
Keď sa vrátil do kláštora zobral fľašu ricínového oleja, otvoril husi 
hrdlo a vlial jej tam celú fľašu. Potom čakal: jednu hodinu, dve ho-
diny, tri hodiny. Potom fňup! – objavil sa drahokam!!! Schmatol 
diamant a utekal späť do mesta. Počkal, kým sa majiteľ obchodu ne-
pozeral a umiestnil drahokam na pult a odišiel. 
Tento príbeh je zaujímavý tým, že i keď mních bol vo veľmi ťažkej 
situácii, predsa jasne vnímal, ako má správne konať. Veľmi veľa tr-
pel, aby zachránil život husi. Aj naša línia učenia a línia sľubov sa 
spájajú práve v tomto jednom bode: Nie pre mňa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
 
 
 
  

Zhigong (Čína, 6. storočie) 

Pokoj 
a nepokoj 

 
– 
 

nie sú 
dve 

rozli čné 
veci 

Niekto nemá rád nepokoj mysle 
a hľadá len pokoj. 

Je to ale ako odmietať múku a predsa 
chcieť koláče. 

Koláče sa predsa však pečú z múky 
a pekár im môže dať stovky podôb. 

Aj agónia je bódhi. 

A ak nie je myseľ, nie je ani žiaden 
vonkajší objekt. 

A preto ani „zrodenie a smrť“ sa nelíši 
od nirvány. 

Chtivosť, hnev a nevedomosť sú ako 
žiara a tieň. 

Múdri netúžia dosiahnuť buddhovstvo, 
len blázni lipnú na „dobru a zlu“. 

Keď zbytočne premrháte svoj život, 
nikdy neuvidíte buddhovu 

skutočnú tvár. 

Keď spoznáte podstatu túžob srdca 
ako prázdno, 

oheň pekla vyhasne sám od seba. 

Učiteľ ako zvon 

Nový študent prišiel k zenovému majstrovi a spýtal sa ho, ako by sa mal pripraviť na 
jeho cvičenia. 
„Myslí na mňa ako na zvon,“ odvetil mu majster. „ Jemne do mňa udri a obdržíš len 
slabunký cinkot. Silne udri a dostaneš hlasný, zvučný zvuk zvonu. “ 
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