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Otázka: Čo môžeme my Američania urobiť, aby sme za-
stavili hladovanie vo svete? 
Zenový majster Seung Sahn: Už si obedoval? 
O: Áno. 
ZMSS: Umyl si si misku? 
O: Áno 
ZMSS: Dobre. Prečo teda existuje 
tento problém? V tomto svete je 
zrejmá príčina a účinok. Všetko má 
svoju prvotnú príčinu. Keď jej po-
rozumiete a odstránite, potom sa 
rozplynie i problém. Môžeme šetriť 
peniaze a posielať potraviny do Af-
riky a Indie; to je O.K. Ale mnoho 
problémov zostane. Je potrebné od-
strániť prvotnú príčinu. Je to ako bi-
liard. Môžete udrieť jedu guľu do diery a je tam jedna guľa. 
Ale umením je udrieť jednu guľu tak, aby narazila do 
druhej a tretej, takže všetky popadajú do diery. Ko-
nanie v zene je práve takéto; môžem dať peniaze 
hladným ľuďom, ale keď „udrieme“ hladné mysle 
ľudí, potom im pomôžeme zmeniť ich mysle a oni sami 
potom môžu pomôcť svojej krajine. Umením je pomôcť 
ľuďom tak, aby si dokázali pomôcť sami. 
Existujú dva druhy hladu v tomto svete: hlad tela a hlad 
mysle. Hlad tela je ľahko vyriešiť: jednoducho ich nakŕmite. 
Ale ľudia s hladnými mysľami potrebujú potravu pre svoje 
mysle. 
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Ľudia s hladnou mysľou nezomierajú. Chcú moc a potom 
chcú viac moci. Hovoria také veci ako: „Moja cesta je 
správna, tvoja cesta nie je správna!“ Chcú ovládať tento 
svet. Nechcú stratiť svoju dobrú situáciu. 
Mnohí ľudia, ktorí v súčasnosti hovoria, že chcú svetový 
mier, sa v skutočnosti len obávajú jadrových zbraní. Oni len 
nechcú zomrieť, nechcú stratiť svoju dobrú situáciu. To nie 
je správna motivácia pre svetový mier. Mnohí politici hovo-
ria o svetovom mieri týmto spôsobom. Rusko hovorí: „My 
chceme svetový mier!“ Amerika hovorí: „My chceme sve-
tový mier!“ Ktorý svetový mier je správny? Takýto sú ľudia 
s hladnými mysľami, ktorí vyrobili bomby a nukleárne 
zbrane. Hovoria o svetovom mieri, ale je to len svetový 
mier jazyka, nie skutočný svetový mier. Existuje aj mnoho 

ľudí na tomto svete, ktorí nechcú 
svetový mier. Myslia si, že svet 
je taký diabolský, že by zlo malo 
byť zničené. Ale aj oni si tiež len 
chcú udržať svoju dobrú situáciu 
a tvrdia, že svetový mier je len 
pre nich, nie pre iných ľudí. To 
tiež nie je správny svetový mier. 
„Ja chcem svetový mier len pre 
seba“ – takáto myseľ nie je vy-
rovnaná. Odstráňte túto hladnú 
myseľ a problém hladu tela sa 
tiež rozplynie. Keď budeme je-

den druhého mať radi, jeden druhému pomáhať a budeme 
navzájom v harmónii, potom je možný aj svetový mier. 
Musíte tomuto svetu porozumieť. Amerika vyrobila 

mnoho bômb a nukleárnych zbraní. Prečo? Keďže ich 
vyrába Amerika, musí ich vyrábať aj Rusko. Komu-
nistické krajiny však majú 

menej peňazí, preto 
musia na ich vý-

robu brať peniaze 
z iných zdrojov. 
V konečnom dô-
sledku sa ich eko-
nomika rozpadne. 
Zámerom Američa-
nom nie je bojovať, ale spôso- biť 

rozpad ekonomík komunistických kra-
jín. Keď sa zrútia ekonomiky, objavia 
sa hladní ľudia. V súčasnosti je už ve-
ľa hladných ľudí. Takéto mysle sú 

veľmi zlé. Rozumiete? Jasne vnímajte 
tento svet a porozumiete, odkiaľ pochádza 

hlad. Všetko sa deje prirodzeným procesom. 
    Pokračovanie na str. 6 
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PÔVODNÁ PRÁCA 
ĽUDSKÝCH 
BYTOSTÍ 

Zenový majster 
Su Bong Sunim 
Bratislava, 27. mája 1993 

Otázka: Keď sa na svete zjavil človek, začalo rozlišovanie 
– rozlišovanie dobra a zla. Takže môže niekto povedať, čo 
je to dobro a čo je zlo? Podľa mňa sú to veľmi relatívne ve-
ci. Čo je pre mňa dobré, to je pre druhého zlé. Čo je pre 
druhého dobré, môže byť pre mňa zlé. Čo je dnes dobré, 
môže byť zajtra veľmi zlé. A čo je dnes zlé, môže byť zajtra 
dobré. 
Zenový Majster Su Bong Sunim (ZMSB): Tvoja reč je 
správna. Ale ako ju uskutočňuješ v živote? Áno, čo je teraz 
dobré, nielenže zajtra, ale už v ďalšom 
okamihu nemusí byť dobré. Čo potom 
urobíš so svojím životom? Boh stvoril 
Adama a Evu. Boh stvoril jablko. Pre-
čo stvoril hada? Je to dobré alebo zlé? 
O: Ja si nemyslím, že Boh stvoril 
Adama a Evu, že Boh stvoril tento svet. 
Podľa mňa tento svet vznikol sám od 
seba. 
ZMSB: Biblia to povedala, dobre? Ja 
som to nikdy nepovedal! (smiech) A 
teda – odkiaľ pochádza tento svet? Ty 
si povedal, že tento svet sa zjavuje už 
sám od seba. Odkiaľ prichádza? Tento 
svet a nie tento svet, dobro a zlo, od-
kiaľ prichádzajú? 
O: Odkiaľ prichádzajú? Vychádzajú z našich pojmov! 
ZMSB: Ja neviem – ty si to povedal! (smiech) Diamantová 
sútra hovorí: všetky veci sú vytvorené samotnou mysľou. 
Čo vytvorilo myseľ? Možno, ako si aj povedal, tento svet 
existuje. Kto vytvoril teba? Kto si? Kto som ja? Máš dve 
oči, dve uši, dve nosné dierky, jedny ústa a telo. Aj ja mám 
dve oči, dve uši, dve nosné dierky, jedny ústa a telo. Obaja 
vidíme, že stena je biela. Ja počujem tvoju reč, ty počuješ 
moju reč. Takže tvoje oči sú už čisté (dvíha palicu), aj tvoje 
uši sú už čisté (búcha o stôl: BUMMM!). Ale kto to vidí 
(dvíha palicu)? Kto počuje (BUMMM!)? Kto je vodičom 
tvojho auta? 
Toto telo je ako auto. Má svetlá (ukazuje na oči) a klaksón 
(ukazuje na ústa). A tento klaksón stále robí problémy 
(smiech)! Stále len ten jediný zvuk tu-tú, tu-tú! Niekedy ten-
to zvuk – tu-tú, tu-tú, znamená AHOJ!, občas znamená 
ZBIJEM ŤA (smiech)! Niekedy znamená VEĽMI 
NEPRÍJEMNÚ REČ, veľmi, veľmi nepríjemnú reč. Ale 
tento klaksón sám osebe nie je ani dobrý, ani zlý. Len vodič 
dáva určitý zmysel tomuto klaksónu. 
Ale KTO JE tvojím vodičom? To znamená – kto stvoril 
dobré veci a kto stvoril zlé veci? Kto stvoril „mám rád“ a 
kto stvoril „nemám rád“? Tento svet má mnoho „mám rád“ 
a „nemám rád“. V tomto svete je veľa príjemných i neprí-
jemných vecí. Všetci ľudia, ktorí veria v jednu vec, tvoria 
jednu skupinu. A všetci ľudia, ktorí tú vec nemajú radi, tvo-
ria druhú skupinu. A potom všetci hovoria: „Moja cesta, len 
moja cesta je jediná správna!“ Ale čia cesta je naozaj správ-

na? Je cesta Slovákov správna? Je cesta Američanov správ-
na? Je cesta moslimov správna? Je iná cesta správna? Je 
cesta bielych juhoafričanov správna? Alebo je cesta čier-
nych juhoafričanov správna? Ktorý život je správny? My 
všetci sme ľudské bytosti, ale nik nechápe, čo je to ľudská 
bytosť. Ak dosiahneme správnu ľudskú bytosť, dosiahneme 
Veľkú lásku a Veľký súcit a na sto percent sa staneme ne-
závislými! To znamená, že nájdeme svoju prácu! 
Ktosi sa ma pýtal, že prečo používam túto palicu (dvíha a 
ukazuje svoju zenovú palicu). Kto sa to pýtal? Táto palica ťa 
udrie (smiech). Čo potom povieš? 
O1: Pokloním sa ti. 
ZMSB: To nie je správna práca ľudskej bytosti! 
O2: Udriem ťa! (smiech) 
ZMSB: Nie. Ani to nie je správna práca ľudskej bytosti. 
O3: Prečo? 
ZMSB: Kto sa pýta: „Prečo?“ To je správna práca ľudskej 
bytosti! (smiech) 
Táto palica môže udrieť hocikoho – Američanov, čiernych, 
Kórejcov – táto palica ich udrie – BUM! – a všetci povedia 

– ÁÁÁÁU! To je správna práca ľud-
skej bytosti! Je to správna reakcia? 
O4: ÁÁÁÁU!!! 
ZMSB: Palica ťa ešte neudrela 
(smiech)! Preto to nie je správna práca 
ľudskej bytosti (silný smiech). 
Keď ťa palica udrie, až vtedy povieš – 
ÁÁÁÁU! To je správna práca ľudskej 
bytosti, dobre? Ale keď ťa táto palica 
neudrie a ty povieš – ÁÁÁÁU! – je to 
len tvoj sen (smiech)! Teda, správna 
ľudská bytosť znamená – v každom 
jednom okamihu vidieť jasne (dvíha 
palicu), počuť jasne (BUMMM!) a ko-
nať jasne. (Dvíha pohár s vodou a pi-

je.) Tento čin, keď pijem, znamená: som smädný, tak sa na-
pijem. Ale keď si ty smädná, čo urobím? 
O: Podáš mi vodu a ja sa napijem! 
ZMSB: Správne. Ty chápeš správnu úlohu ľudskej bytosti. 
Takže ktosi sa spýtal zenového majstra Džódžua: „Čo je to 
správny život?“ On odpovedal: „Keď som smädný, napijem 
sa. Keď som ustatý, vyspím sa.“ Na druhý deň sa ho ktosi 
spýtal: „Kto si?“ Džódžu odpovedal: „Choď sa napiť čaju!“ 
(smiech) 
Keď pijete čaj, kým ste v tom okamihu? To je zenová otáz-
ka. Toto – KTO SI? – znamená, čo je to správna ľudská by-
tosť, čo je to správna úloha ľudskej bytosti a aký je náš 
vzťah k tomuto svetu. 
Stará báseň hovorí: 
Prichádzať s prázdnymi rukami, odchádzať s prázdnymi ru-

kami – to je ľudské. 
Keď si sa narodil, odkiaľ si prišiel? 

Keď zomrieš, kam pôjdeš? 
Život je ako vznášajúci sa oblak, ktorý sa zjavuje. 
Smrť je ako vznášajúci sa oblak, ktorý sa stráca. 

Ale vznášajúci sa oblak pôvodne vôbec neexistuje. 
Príchod a odchod, život i smrť sú tiež takéto. 

Ale je jedna vec, ktorá je stále dokonale čistá a jasná, 
nezávislá na živote a smrti. 

(Nezávislá na ničom – nezávislá na Bohu, nezávislá na 
Buddhovi, nezávislá na tom, čo máte radi a nemáte radi, 

nezávislá na mne, nezávislá na vesmíre.) 
Čo je teda touto jednou čistou a jasnou vecou? 
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Ak zistíte, kto ste, objavíte tú jednu vec, na ničom nezávis-
lú. 
Raz, asi pred dvetisíc päťsto rokmi, žil jeden princ v Indii. 
Volal sa Sidhárta. Mal už všetko: palác, dobré jedlo, pekné 
šaty, krásne konkubíny, radcov – všetko mal dobré. 
V tom čase sa ho jeho otec snažil ochrániť pred svetom. 
Okolo paláca postavil vysoké steny. A keď princovi sluho-
via zostarli, menil ich za mladších. Takže tento chlapec vi-
del len pekné veci, počúval len pekné veci a vychutnával 
tiež len pekné veci. 
Až raz pochopil: „Tieto steny sú veľmi vysoké.“ Ale tam, 

niekde v diaľke sú hory, nebo, oblaky 
a vtáci, ktorí lietajú sem a tam. 
Jedného dňa sa odel do obyčajných šiat 
a potajomky vyšiel von z paláca. Uvidel 
žobráka, človeka chorého na lepru a 
psa, ktorý žral ľudskú mŕtvolu. A vtedy 
sa mu zjavila veľká otázka – ČO TO 

JE? a potom – KTO SOM? – NEVIEM! Vôbec nechápal – 
KTO SOM? Vtedy niečo pochopil. Aj keď mal veľmi dobré 
vzdelanie – učitelia ho učili rôznym náukám – o živote, fi-
lozofii, náboženstvách, bráhmanizme, o všetkom možnom – 
ale nikdy ho neučili – KTO SOM? 
V Indii je veľmi silný kastovnícky systém, ktorý sa nikdy 
nemení – ak ste z nízkej vrstvy, zabíjate zvieratá, ak patríte 
k strednej vrstve, máte obchod alebo robíte biznis, ak máte 
intelektuálne schopnosti, patríte ku kaste politickej vrstvy, 
ak máte náboženské schopnosti, patríte k brahmanskej vrst-
ve. Nemáte na výber – ak sa narodíte v určitej kaste, po celý 

život k nej 
patríte. Ale 
Sidhárta ne-
chápal pre-
čo. KTO 
SOM? 
Potom odišiel z paláca, zanechal svoj 

život princa, odišiel na preč a sadol si pod strom bódhi. Pod 
ním, sediac, len vdychoval: KTO SOM? a vydychoval: 
NEVIEM! A to je počiatok meditácie. Predtým o meditácii 
nič nevedel, len to skúsil a neskôr to nazval meditácia. 
A potom, jedného dňa, na východnom nebi zazrel rannú 
hviezdu a BUMMM! – ČCHIÚÚÚ! Pochopil – KTO SOM? 

Pochopil, čo je tou jednou jasnou a čis-
tou vecou. A to je všetko. 
Preto, ak sa vám to páči, skúste to. Keď 
myslíte, potom vaša myseľ a moja my-
seľ sú odlišné, ale keď pretnete všetko 
myslenie, potom vaša myseľ a moja 
myseľ sú rovnaké. Ak na sto percent 

udržujete myseľ NEVIEM, len idete vpred – NEVIEM, po-
tom moja myseľ NEVIEM, vaša myseľ NEVIEM a niekoho 
iného myseľ NEVIEM sú úplne rovnaké. Lebo toto neviem 
zastavuje všetko myslenie. Zastavenie myslenia je nemysle-
nie. Nemyslenie je prázdna myseľ. Prázdna myseľ je pred 
myslením. Preto, keď si zachovávate túto otázku – KTO 
SOM? – NEVIEM, ste už vesmírom a vesmír je vami. Vy a 
všetko sa stávate jedným bodom (BUMMM!). Nazývame to 
prvotný bod – náš počiatok. 
Takže neviem, nie je neviem. Neviem je prvotný bod a me-
no pre prvotný bod je neviem. Odkiaľ prichádzaš? – 
NEVIEM! Keď zomrieš, kam pôjdeš? – NEVIEM! Ale kto-
si povedal, že prvotný bod je Boh alebo Buddha, alebo Ab-
solútno, svätosť, vedomie, energia, vesmír, myseľ, podstata 
alebo hocičo iné. Ale v skutočnom prvotnom bode, ktorý 

nie je na ničom závislý, neexistuje meno ani forma, reč ani 
slová. Pretože je PRED myslením. Ak dosiahnete tento bod 
pred myslením, keď sa pozeráte (dvíha palicu), keď počúva-
te (BUMMM!), všetko práve také, aké je, sa stáva pravdou. 
Vtedy ste vesmírom a vesmír je vami. 
Naše telo je ako batéria. Ak sa stávate vesmírom, ak pretne-
te všetko myslenie a ste nepripútaný k slovám a reči, potom 
keď sa pozeráte, len vidíte (dvíha palicu), keď počúvate, len 
počujete (BUMMM!). Vtedy sa vy a vesmír spájate. Slnko 
nikdy nemyslí. Obloha nikdy nehovorí – ja som modrá. Pes 
nikdy nehovorí – ja som pes. Ak pretnete všetko myslenie, 
vaša energia a vesmírna energia sa spájajú a vaše telo, 
ktoré je ako batéria, sa nabíja touto energiou a využíva 
ju.  Vtedy ste schopní urobiť všetko. Pretože nemáte „mám 
rád“ a „nemám rád“. 
Voda nemá „mám rada“ a „nemám rada“, vzduch tiež nemá 
„mám rád“ a „nemám rád“. Hora tiež nemá „mám rada“ a 
„nemám rada“. Pes nemá „dobré a zlé“. Pes chápe len psí 
svet. Mačka chápe len mačací svet. Rovnako ako kresťania 
chápu len kresťanský svet. Buddhisti chápu len buddhistic-
ký svet. Moslimi chápu len moslimský svet. Čierni juhoafri-
čania chápu len svet čiernej Južnej Afriky. Američania chá-
pu len americký svet. Takže každý si udržiava len ten svoj 
svet. Je to to isté ako pes, mačka, lev a myš. Preto hovoríme 
– zahoďte to všetko do smetí. Moje podmienky, moje poci-
ty, moje myšlienky, moje názory – všetko do smetí. Vtedy 
môžete dosiahnuť tento svet. Ale ako použijete tento svet? 
Najskôr sa jasne pozerajte, potom jasne počúvajte. Ak sa 
chcete jasne pozerať (dvíha palicu) a jasne počuť 
(BUMMM!), najskôr musíte všetko odstrániť. 
Kedysi dávno sa ktosi spýtal veľkého zenového majstra Lin-
čiho: „Čo je to pravda?“ a on len zareval: „KHÁÁÁC!!!“ 

Ktosi sa spýtal zenového majstra Gu Džiho: 
„Čo je to pravda?“ a on len zdvihol jeden prst. 
Niekto sa spýtal zenového majstra Dok Sahna: 
„Čo je to pravda?“ a on ho len udrel – 
PCHIÚÚÚ! Ktosi sa spýtal zenového majstra 
Un Muna: „Čo je to pravda?“ a ten odpovedal: 

„Suché hovno na palici.“ Takže, Lin-čiho KHÁÁÁC!!!, Gu 
Džiho zdvihnutý prst, Dok Sahnom úder – PCHIÚÚÚ! a Un 
Munovo suché hovno na palici – čo z toho je správne? 
O1: Som smädný. 
ZMSB: Si smädný? Choď sa napiť čaju (Smiech)! 
O2: Mám otázku – čo je to pravda? 
ZMSB: Udriem ťa (smiech)! 
O3: Takže, čo je to pravda? 
ZMSB: Aj teba udriem (smiech)! 
O4: Pravda je skutočnosť. 
ZMSB: Čo je to skutočnosť? 
O4: To, čo je. 
ZMSB: To všetko je len vysvetľovanie. Spýtaj sa mňa, čo 
je to skutočnosť. 
O4: Čo je to skutočnosť? 
ZMSB: Stena je biela (smiech)! 
To je svet pravdy. Všetko je pravda. Ale keď povieš „sku-
točnosť“, je to len vysvetľovanie. To je len svet myslenia. 
Zenový svet znamená konkrétny svet – čo vidíš, čo počuješ, 
čo robíš – PRÁVE TERAZ! 
Ak niekto niekoho zabije – je to pravda. Ak niekto niekoho 
zachráni – aj to je pravda. Ak je niekto smädný a nedám mu 
vodu – to je pravda (smiech). Ak je niekto smädný a ja mu 
vodu dám – aj to je pravda. 
Čiže, keď pretnete všetko myslenie, môžete vnímať tento 
svet. Len bez myslenia, „práve taký, aký je“ je pravda. 



NOVÝ BOD 4 

 

V Biblii sa hovorí: „Ja som cesta, 
pravda a život.“ Určite o tom vie-
te. Zen-buddhizmus povedal: „Ak 
dosiahneš svoje skutočné ja, do-
siahneš cestu, pravdu a život.“ Čo 
je teda správna cesta? – Preťať 
všetko myslenie a návrat k svojmu 
skutočnému ja. Potom môžeme 
jasne vidieť a môžeme jasne po-

čuť. Meno pre to je pravda – obloha je modrá, záves je pur-
purový, pes šteká – HAV! HAV! – všetko je pravda a do-
siahnutie pravdy. 
NEVIEM pretína všetko myslenie. To je správna cesta. 
Pravda znamená – obloha je modrá, strom je zelený, pes 
šteká HAV! HAV!, kohút kikiríka: kikirikí, dobré ránko ti 
prajem (smiech)! 
Teraz chápete cestu a pravdu. Ale čo je to správny život? 
Ak je niekto hladný, daj mu najesť. Keď si ty hladný, najedz 
sa! Keď sa nejakí ľudia bijú, uzmier ich. 
Ale keď situáciu nevidíme jasne, ak správne nevidíme, čo sa 
pred nami deje, vtedy naše konanie nie je správne. Pretože 
to, čo sa pred nami deje – situácia pred nami, je závislá na 
tom, čo máme radi a čo radi nemáme. 
Ale ak nemáme „mám rád“ a „nemám rád“, nedržíme sa 
predstavy dobra a zla, chápeme svoj vzťah k situácii pred 
sebou. 
Každý človek má k tej situácii iný vzťah. Niekedy ste mat-
kou, občas ste priateľom, niekedy manželom, niekedy man-
želkou, niekedy učiteľom – každá situácia je iná. Takže va-
še vzťahy sa v každom okamihu menia, menia, menia. Ak 
chápete svoj vzťah k situácii, vaša činnosť je správna. 
Teda tradícia našej školy spočíva v dvoch učeniach – tra-
dičná čínska škola Pop An hovorí: „Ak niečo vidíš, dosiahni 
čistú myseľ. Ak niečo počuješ, dosiahni pravú cestu!“ Ďal-
šia škola Wi An hovorí: „Učiteľ a študent žijú v harmónii. 
Otec a syn zdieľajú jeden dom. Dieťa plače a matka mu dá-
va mlieko.“ Škola Pop An znamená: dosiahni pravdu! Škola 
Wi An znamená – udržuj správnu situáciu, vzťah a funkciu! 
To znamená – na ničom nezávislý. Správny život nie je na 
ničom závislý. Správna práca ľudskej bytosti nie je na 
ničom závislá. Správna práca človeka závisí len na vás. 
Ak zistíte, kým ste, nájdete svoju správnu situáciu a ob-
javíte správnu ľudskú prácu. 
Nedávno som bol v Kjóte, v Japonsku. Mali sme tam veľmi 
dlhé sedemdňové stretnutie. Podujatie nieslo názov Globál-
ne fórum za prežitie človeka. Na stretnutí sa zúčastnilo 
mnoho významných ľudí. Skupinu tvorili štyri hlavné sku-
piny našej spoločnosti. Prvú tvorili politici – jej vedúcim 
bol bývalý prezident Gorbačov, boli tam zastúpení aj ďalší 
významní prezidenti rôznych krajín a bol tam aj napríklad 
viceprezident USA. Ďalšiu skupinu tvorili vedci – bolo tam 
veľa významných vedcov. Tretiu tvorili vedúci rôznych du-
chovných prúdov, hlavných duchovných ciest a štvrtú tvori-
li umelci. 
V každej tejto skupine boli dvaja – traja vedúci. Skupina sa 
skladala z 15-20 členov. Členovia a vedúci spolu diskutova-
li o tom, ako zachrániť tento svet. Politici aj náboženskí líd-
ri o tom hovorili: „Ľudia, ktorí sa venujú náboženstvám, 
majú veľký vplyv na tento svet, ako môžete vy ostatní po-
môcť?“ Potom odpovedali vedci: „Ako vy zachránite tento 
svet hôr, riek, vzduchu, ozónovej vrstvy, ako zachránite ten-
to fyzický svet?“ A umelci, tí nerozumeli, ako by mohli oni 
umením zachrániť tento svet (smiech). „Ale sme veľmi po-

trební,“ hovorili, „Umenie v tomto našom svete vždy zohrá-
valo dôležitú úlohu.“ 
Čo bolo teda cieľom všetkých týchto skupín? Pri otvorení 
hovorili: „Táto skupina je vytvorená pre prežitie človeka a 
zmenu hodnôt.“ Všetci hovorili o prežití človeka, ale čo je 
to človek? Čo je to ľudská bytosť? Hovorili o prežití ľud-
stva. Chápete? Nie o prežití tohto sveta, ale hovorili iba: 
„M ňa zachráňte!“ Ale nie je možné zachrániť len mňa. Ak 
chcete zachrániť seba, musíte zachrániť celý svet – hory, 
nebo, hviezdy, ozónovú vrstvu – úplne všetko. Takže to bol 
veľký omyl – globálne fórum pre prežitie človeka, len pre 
záchranu človeka. 
Niekto si myslí: „Zachránim ozónovú vrstvu.“ Ale prečo? 
„Len pre mňa!“ Riešim znečistenie vody. Prečo? „Pre se-
ba!“ 
Nie všetci ľudia majú také predstavy. Niektorí naozaj majú 
veľkú lásku, veľký súcit. Na tomto svete je viacej než 5,5 
mld. ľudí. Ale koľko z nich sa stará o prežitie tohto sveta? 
Koľko z nich sa stará o to, ako správne zachrániť ľudské by-
tosti a zachrániť tento svet. 
Teda, ak dosiahnete myseľ „pred myslením“, dosiahnete 
svoje skutočné Ja. Vtedy vy a tento svet nikdy nie ste odde-
lení. Vtedy rozumiete svojmu vzťahu k tomuto svetu. V 
skutočnosti nie ste nikdy oddelení od tohto sveta, aj keby 
ste sa o to snažili. Ale ľudské bytosti sa samé oddelili od 
tohto sveta. 
Teda správne cvičenie znamená – vráť sa k svojmu skutoč-
nému Ja. To nie je náboženstvo, je to práca ľudskej bytosti. 
Ktosi povedal: „Chcem byť dobrým človekom a mať veľkú 
lásku a veľký súcit a preto budem robiť len dobré veci.“ Ale 
veľká láska a veľký súcit neznamenajú robiť len dobré veci. 
Veľká láska a veľký súcit je pôvodnou prácou ľudskej by-
tosti. Rozumiete? 
Tento svet je rozdelený, pretože všetky ľudské bytosti si 
myslia: „Tento svet je len pre mňa!“ Tento svet je pre mňa – 
obloha, mesiac, slnko, oceán, všetko je v prvom rade pre 
mňa. Vždy sa pýtame tohto sveta: „Svet, kedy mi dáš to, čo 
potrebujem, čo chcem?“ Veľmi málo ľudí sa pýta: „Svet, čo 
môžem pre teba urobiť?“ Ale pretože vy a svet nie ste nikdy 
oddelení, vtedy, keď dosiahnete túto myseľ – ako pomôcť 
svetu – automaticky aj svet pomáha vám. 
Dnes je svet v nerovnováhe, tomu všetci rozumieme. Exis-
tujú bohaté krajiny, chudobné krajiny, trpiace krajiny a kra-
jiny, ktoré žijú v blahobyte. Ľudia v jednej krajine sa nesta-
rajú o to, čo sa deje v druhej krajine. Na tomto svete je veľa 
ľudí, nestaráme sa o oblohu, staráme sa len o svoje pohodlie 
a svoj vzhľad. Svet nám k tomu ponúka mnoho príkladov. 
Niekto zabije zviera a nestará sa o jeho život. Pred dávnymi 
dobami, keď chcel niekto jesť, zabil len jedno zviera a po-
tom ho zjedol. Ale dnes ľudia zabíjajú naraz množstvo zvie-
rat. Veľmi rýchlo. Taktiež zvieratá sa chovajú len pre jedlo. 
Inak sa o ne nik nestará. To znamená, že keď sa nestaráme o 
svet, vzniká nerovnováha. 
Všetci vieme, že príroda vytvára rovnováhu. Ľudské bytosti 
narušili túto rovnováhu. Preto sa dnes mení počasie, objavu-
jú sa choroby – rakovina, AIDS – a nielen to. Poznáte tých, 
čo si pichajú drogy? To nie je zlá vec. To je správne. To prí-
roda správne vyvažuje tento svet. Áno – je to tá najhoršia 
vec, ale kto ju vytvára? My – my ju vytvárame! 
Prečo to robíme? Pichnutie a potom: ááááhhhhh, super! Pre-
tože tento svet je v nerovnováhe a ja nemôžem nič robiť. 
Preto chcem utiecť z tohto sveta. 
To je jeden príklad nerovnováhy. Druhým je ozón. Aj tu je 
následok veľmi jasný. Príroda nevytvára takéto veci, ľudské 
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bytosti ich vytvárajú. Viete – každá akcia má svoju opačnú 
reakciu. To nie je ani dobré ani zlé – všetko v tomto svete 
nie je ani dobré ani zlé. Všetko je len pravdou. Je to výsle-
dok práce ľudskej bytosti v tomto svete. 
Jedna krajina bojuje s druhou. Ťažko uveriť, že tam nie je 
dobro a zlo. Môžeme povedať, že je to zlé, ale nie je to zlé, 
je to správne. Je to výsledok ja-moje-mne ľudskej bytosti. 
Ak vylejem na tento stôl vodu, stôl sa stane mokrým. To nie 
je ani dobré ani zlé, stôl je len mokrý. Je to len dôsledok. To 
je situácia nášho sveta. 
Takže reč nie je taká dôležitá. Všetko je to len vysvetľova-
nie. Najdôležitejšie je len – KTO SI? Otázka – KTO SOM? 
a meditácia sú potrebné. Meditácia neznamená nejakú kon-
krétnu meditačnú techniku, iba jasný čin „keď to robíš, len 
to rob“. Pretni všetko myslenie a vnímaj svoje skutočné ja. 
Buddhizmus má štyri základné učenia: Forma je prázdno-
tou, prázdnota je formou. Je to ako fabrika na sladkosti. Za-
čína sa s rovnakým cestom. Vytvára sa veľa druhov pečiva 
– psy, mačky, tigre, domy. Meno a forma sú odlišné. Ale 
podstata je rovnaká. Potom – ani forma, ani prázdnota. 
To učenie hovorí: „Žiadna forma, žiadna prázdnota,“ čo 
znamená udržiavať nehybnú myseľ. 
Potom ďalšie: „Forma je formou, prázdnota je prázdnotou.“ 
To znamená – pravda. Strom je zelený, obloha je modrá. 
Takže udržuj nehybnú myseľ, potom jas-
ne vnímaj, čo je pred tebou. To znamená: 
forma je formou, prázdnota je prázdno-
tou. 
Ty si muž, ona je žena. Potom, čo je 
veľmi dôležité, hora je modrá, voda tečie. 
Alebo: hora sa nehýbe a voda tečie. To 
znamená: správna práca. 
Teda, máte nejaké otázky? 
O: Prečo učíš? 
ZMSB: Čo chceš? Odpoviem ti. Spýtam 
sa ťa – prečo si sem prišiel? 
O: Pre teba. 
ZMSB: Pre mňa? Ďakujem ti veľmi pek-
ne. 
O: Nehybná myseľ sa ťažko udržiava v 
zložitejších situáciách. Ako si v nich po-
môcť? 
ZMSB: Nevytváraj zložitejšie situácie. 
Čo vidíš? Alebo, trocha zložitejšia otáz-
ka: Čo počuješ? (BUMMM! – búcha zenovou palicou o stôl) 
O: Počujem zvuk. 
ZMSB: To nie je správne. Len: BUMMM! To nie je závislé 
na mene a forme, nezávislé na slovách a reči. Dôležitý je 
len skutok, demonštrácia, nie vysvetľovanie. 
Takže, ak sa ťa teraz spýtam, čo teraz počuješ (BUMMM!), 
možno, že povieš toto: BUMMM! To je všetko. 
Svet tohto okamihu je veľmi dôležitý. Svet tohto okamihu 
nemá minulosť, nemá prítomnosť ani budúcnosť. Ak do-
siahnete tento svet okamihu, nič nemôžete uchopiť. Nič 
nemôžete uchopiť, ale v každom okamihu len vnímate, od-
rážate a správne konáte. Ale mnoho ľudí si myslí: „Ak si 
udržím len svet tohto okamihu, urobím veľa chýb.“ To 
znamená, že neveria svetu tohto okamihu. 
Ľudské bytosti sú počítače veľmi vysokej kvality. Niečo vi-
dia, niečo začujú (BUMMM!), už to majú v sebe (čik-čik). 
Všetky veci z vášho života už sú vnútri. Ak myslíte, potom 
sa zjavil určitý čin a potom chyba. Chyba znamená, že celá 
vaša skúsenosť sa zablokovala a niečo zlé vychádza von. 
Ak ste dosiahli svet tohto okamihu, vaše činy sú v každom 

okamihu jasné. Potom, ak urobíte chybu, aj táto chyba je 
jasná. Rozumiete? Nie sme dokonalí. Preto niekedy robíme 
chyby. Ale! Ak dosiahnete svoje skutočné ja a urobíte chy-
bu, chyba sa už vytratila. A ako ju potom napravíte? 
Ak urobíte chybu, nie ste k nej pripútaní. Vnímate túto chy-
bu mimo dobrých alebo zlých pocitov. Je to len chyba. A 
potom: aký je môj vzťah k tejto chybe? Napraviť ju! To je 
správny život. 
Ak nechápete, dúfam, že len pôjdete vpred – NEVIEM! – 
Kto som? – dosiahnete správnu úlohu ľudskej bytosti, čo 
znamená, vnímať svoje pravé Ja pred myslením. Potom 
môžete použiť „dobré“ a „zlé“, potom môžete použiť svoje 
„mám rád“ a „nemám rád“ a nebyť k tomu pripútaní. 
Takže predtým sa hovorilo o jednej básni: „K ničomu ne-
pripútaný – vzniká myslenie.“ Nebyť k ničomu pripútaný 
znamená mať len jednu myseľ. A „myslenie vzniká“ zna-
mená použiť nehybnú myseľ. To je veľmi dôležité. Meditá-
cia a správne cvičenie neznamenajú opustiť tento svet. Ne-
znamenajú dosiahnuť samádhi, dosiahnuť nirvánu alebo 
niečo iné. Meditácia znamená, že vy a vesmír sa úplne zjed-
notíte. 
Takže, ak nerozumiete, len pokračujete ďalej vpred – 
NEVIEM!, vtedy vy a vesmír ste sa už zjednotili. Nesnažte 
sa zjednotiť – to je už chyba. Len to VŠETKO ODLOŽTE – 

„spolu“ aj „oddelenie“. Vtedy dosiahnete 
pravdu a správny život. 
Veľmi pekne vám ďakujem, že ste sem 
prišli. Vaša krajina sa mi veľmi páči, pre-
tože medzi vami je veľmi veľa odlišných 
typov ľudí. Cestujem kade-tade po svete a 
niekedy na prednášku príde len určitý 
druh ľudí, jeden segment. Keď som začal 
cvičiť, boli sme hippies (smiech). Mysleli 
sme si: „My chceme mať slobodu, my 
chceme byť slobodní, my MÁME slobo-
du a nestaráme sa o nič!“ Takýmto spô-
sobom je už celý svet skazený. Ale po-
chopili sme, že naša predstava slobody 
nie je tou pravou slobodou. A vtedy veľa 
hippies chcelo pochopiť: Čo som? 
V Južnej Afrike cvičia ľudia, ktorí majú 
len strach a obavy. Chudobní ľudia o vý-
cvik nemajú záujem. Len úspešní a boha-
tí, lebo majú strach. 

Tento svet je veľmi zaujímavý. V Nemecku tiež cvičia ľu-
dia a väčšina si myslí: „Obávame sa, že stratíme svoju kra-
jinu.“ 
V Afrike a Indii (ale i v Amerike) sa zabíja kvôli jedlu veľ-
mi veľa zvierat. Nejedia tu až tak veľa ryže či zeleniny ako 
v Ázii. Kvôli chovu zvierat potrebujú viac územia než na 
pestovanie obilia či zeleniny. V každej krajine sú iní ľudia a 
majú iný motív. V tejto krajine je mnoho rôznych ľudí. Pre-
to je v tejto krajine veľmi široká myseľ. Je to veľmi pekné a 
ďakujem vám, že ste sem prišli. 
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Prečo mnohí ľudia hladujú? To je výsledkom nie len tohto 
života, ale začalo sa to pred mnohými životmi. Buddha po-
vedal: „Keď chcete porozumieť, čo sa stalo pred týmto ži-
votom, pozrite sa na to, čo dostávate teraz. “ To že je niekto 
veľmi hladný, znamená, že v predchádzajúcom živote, spô-
soboval veľa utrpenia iným ľuďom a zvieratám aj tým, že 
im bral potravu. Súčasné utrpenie je výsledkom také-
hoto konania. V súčasnosti je veľká nerovnováha 
medzi hladnými ľuďmi a ľuďmi s veľa potravinami. 
V čase hojnosti máme mnoho jedla a potom to, čo 
nezjeme, hodíme do odpadkov. V Amerike sú tisícky 
reštaurácií, ktoré vyhadzujú jedlo. Keby sme boli 
schopní poslať všetko toto nepotrebné jedlo do Afri-
ky a Indie, nebol by tam hlad. 
Keď chcete porozumieť budúcnosti, musíte sa po-
zrieť na to, čo sa práve deje. Postoj našich myslí 
v tomto okamihu je prvotnou príčinou toho, čo sa 
udeje v budúcnosti: zajtra, v ďalšom živote, v ďalšej 
generácii. Práve teraz vaše mysle vytvárajú budúc-
nosť. Práve teraz ľudia zabíjajú zvieratá kvôli jedlu, 
vyhadzujú jedlo do odpadkov a utrácajú peniaze na zbrane 
namiesto jedla. Takto vytvárame budúcnosť našim súčas-
ným konaním. V súčasnosti sa objavuje mnoho článkov 
o Afrike. Mnoho ľudí hovorí o utrpení a preto sa objavuje 
myseľ „ako im pomôcť?“ Keď sa táto pomáhajúca myseľ 
dostatočne rozšíri, nájde a odstráni prvotnú príčinu svetové-
ho utrpenia. 
Mnoho ľudí 
s touto pomáhajú-
cou mysľou spojí 
svoje energie 
a budú schopní 
rozriešiť svetové 
problémy. 
Je jeden známy 
Američan, ktorý 
založil mnoho 
skupín na zbiera-
nie peňazí pre Af-
riku. Myslel som 
si, že to je úžasné, 
až pokiaľ som si 
neprečítal, že keď 
dostane peniaze, 
tak 30% ide do 
jeho vlastného 
vrecka a len 70% 
ide tam, kde tre-
ba. On má tuto myšlienku: „Ja som úžasný, pretože ja robím 
toto.“ Ľudia ho veľmi obdivujú, ale to nie je správne. On 
vyzerá užasne iba z vonku, nie z vnútra. Vďaka publicite 
o Afrike vzniklo v Amerike mnoho takých skupín, ktoré sa 
snažia „pomáhať“. Zbierajú peniaze a posielajú ich za hra-
nice, ale je to ako kozmetika na tvár. Keď si hladný nepo-
trebuješ kozmetiku. Takéto konanie je ako kozmetika; vy-
tvára pocit „Ja som dobrý, ja pomáham,“ ale toto „ja“ 
v skutočnosti nepomáha iným ľuďom. Nedotýka sa primár-
nej príčiny svetového hladu. Je to ako miestnosť, v ktorej sa 
objaví mnoho hmyzu. Po tom, čo vyčistíme miestnosť, na 
dva až tri dni je všetko fajn, ale potom sa hmyz objaví zno-
va. Čistenie raz za čas nepomôže. Prečo sa objavuje tento 
hmyz? Musíme sa pozrieť na primárnu príčinu. V tomto 
prípade zistíme, že miestnosť je veľmi vlhká. Keby bola su-
chá, neobjavil by sa žiaden hmyz. Teda ju musíme nejakým 

spôsobom vysušiť. Potom sa už hmyz nebude objavovať. 
Rovnako je to aj s problémom hladujúcich ľudí. 
O: Odstráni naše sedenie primárnu príčin hladu v Afrike? 
ZMSS: Keď som pred štrnástimi rokmi prišiel do tejto kra-
jiny, bol som sám. Neboli tu žiadne zenové centrá našej 
školy. Teraz je mnoho takýchto centier po celom svete, 

v ktorých praktizuje mnoho žiakov. Mnoho ľudí v týchto 
zenových centrách začína rozumieť správnej ceste a pravde. 
Možno naše zenové centrá a mnohé iné raz budú schopné 
učiť ľudí s hladnými mysľami. Keď odoberiete hladnú my-
seľ, čoskoro sa rozplynie aj hlad tela. Potom môže nastať 
svetový mier. Vy chcete okamžité výsledky. Chcete niečo 

poslať hladujúcim ľuďom a chcete, aby sa problém 
už zajtra vyriešil. To nie je možné. V tomto svete sa 
príčina účinok prejavujú niekedy veľmi pomaly, 
niekedy rýchlo. Tento konkrétny problém trval nie-
koľko storočí, kým sa prejavil. Preto snáď v tomto 
živote sa nebude dať rozriešiť, ale ani v ďalšom 
a ešte ďalšom živote. Ale my sa musíme snažiť, ži-
vot po živote. To je náš veľký sľub – „Cítiacich by-
tostí je nespočetné množstvo, sľubujeme, že ich 
všetky zachránime.“ Preto musíme všetci vyvinúť 
silné osobné centrum nie len v tomto živote, ale ži-
vot po živote. Skúšať, skúšať a skúšať – desaťtisíc 
rokov – nonstop! 
Toto je čas úplných zmien vo svete. Sme na konci 
starého cyklu a začína sa nový cyklus. Výsledkom 
je mnoho nerovnováhy a veľké utrpenie. 
V dôsledku tejto nerovnováhy sa objavuje hlad. 
V súčasnosti je mnoho krajín s množstvom jedla 
a sú krajiny len s veľmi málo jedla. 
Nerovnováha je chorobou nášho sveta – ako ju vy-
liečime? Rovnováha znamená porozumieť pravde. 

Pokiaľ nemáte múdrosť, nemôžete sa 
dostať do rovnováhy. Je veľmi dôleži-
té pre každého nájsť svoju ľudskú 
podstatu. Preto cvičíme zen, aby 
sme našli našu pravú ľudskú 
podstatu. Preto sme vo veľmi 

dôležitej pozícii. Potrebujeme nájsť našu ľudskú podstatu a 
potom spoločne pomáhať jeden druhému, aby sme dosiahli 
svetový mier. Ako ľudské bytosti sme si rovní. Všetci má-
me tú istú ľúbiacu myseľ. Prečo by sa teda mali objavovať 
hladujúci ľudia? Musíme nájsť primárnu príčinu tejto cho-
roby sveta a odstrániť ju. Keď ju nenájdeme, nikdy nebu-
deme môcť schopní pomôcť hladujúcim ľudom. 

Pokračovanie zo str. 1 
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KOŠICKÉ ZENOVÉ CENTRUM CHRÁM NOVÝ BOD – ŠIN DŽONG S A 

Košická zenová skupina bola založená v roku 1990. Košické zenové centrum (KZC) zabezpečuje pravidelné medi-
tačné cvičenia v štýle zenovej školy Kwan Um, ktoré zahŕňajú i úvod do zenových cvičení pre začiatočníkov. Ok-
rem pravidelných cvičení organizuje dlhšie cvičenia v KZC, verejné prednášky a meditačné ústrania pod vedením 
učiteľov zenovej školy Kwan Um. 

Program pravidelných cvi čení 
v košickom zenovom centre na ul. Letná č. 43, Košice 

Ranné cvičenia: 
Po – Pi: 5:30 – 6:50 – 108 poklôn, 30 min. sedenie, krátke ranné spevy 
So a sv.: 7:00 – 8:50 – 108 poklôn, 40 min. sedenie, dlhé ranné spevy 
Ne: 5:30 – 8:30 – 108 poklôn, 3x30 min. sedenie, dlhé ranné spevy 

Večerné cvičenia: 
okrem St, So: 18:30 – 20:00 – špeciálne a večerné spevy, 30 min. sedenie 
So: 18:30 – 21:20 – špeciálne a večerné spevy, 3x30 min. sedenie 

Úvod do zenovej meditácie: 
v podkroví Dobrej čajovne na ul. Mäsiarska č. 42 (v centre mesta), Košice 

St: 18:30 – 20:30 – úvod do zenovej meditácie má podobu dôkladného výkladu formy zenového vý-
cviku spojeného s praktickým cvičením 

PROSÍM, okrem pondelka, stredy, soboty večera a nedele rána sa stále dopredu telefonicky ohláste v centre. 

Poznámka: 
V štýle Kwan Um je možné sa počas meditácie v sede postaviť v prípade bolestí nôh alebo chrbta a pokračovať v 
meditácii v stoji, alebo na stoličke. (Dôležitejšie ako poloha tela je stav mysle.) 

Dlhšie cvičenia: 
V KZC sa každú prvú nedeľu v mesiaci koná celodňové cvičenie. 

 

OBRÁZKY 
10 VOLOV 

 

Zenový majster 
Dži Bong 

Primary Point 1990 

 
 
Obrázky 10 volov pochádzajú z 12. storočia z Číny a sú alegorickou ilustráciou hľadania osvietenia. Sú desiatimi metafo-
rami toho, ako by sme mali hodnotiť náš pokrok v praktike. 

 
 

2. NÁJDENIE STÔP 

 
Na druhom obrázku si mladý muž uvedomuje, že je v lese. Pozrie sa dole a zrazu uvidí stopy vola. Keď už uzrieme stopy 
znamená, že začíname veriť nášmu smeru a môžeme začať formulovať otázky, ktoré sú jadrom našej meditačnej praktiky. 
Nazývame to „mysliace ja“. V zene často počúvame, že by sme mali zahodiť naše myslenie, pretože je len ilúziou 
a prekážkou skutočného dosiahnutia. Ale tento druh myslenia je vyššej triedy. Mnohí z nás sú silne ovládaní našou karmou 
a preto, keď začneme prehodnocovať smer nášho života, alebo sa vážne pýtame na zmysel života, začneme pripravovať pô-
du pre naše prebudenie. Ako hovorí zenový majster Seung Sahn: „Nezahadzuj hnojivo myslenia, zaor ho hlboko do zeme 
a využi ho k tomu, aby si vypestoval nádherné kvetiny.“ Jedným z kľúčov efektívnej praktiky je naučiť sa prijať a poznať 
svoje konceptuálne „sračky“ nech je to čokoľvek. Uvedom si to, prijmi to, dýchaj s tým, staň sa jedným s tým. Preto prvé 
dva obrázky sa vzťahujú na svet karmy a myslenia a v našej škole predstavujú „ protiklady osvietenia“. 
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                                       BYŤ  

                                 ČLOVEKOM 

 
 
 
Keď sa lepšie pozriete na ľudské bytosti tohto sveta, 
zistite, že v podstate nie sú ľudskými bytosťami. Ne-
správajú sa ako ľudské bytosti. Keby sa správali  
správne, potom by sa stali skutočnými ľudskými by-
tosťami. Z okamihu na okamih, čo robíte?  Aký je váš 
správny smer? Z okamihu na okamih, aký je váš 
správny život? Ako nájdete svoju správnu cestu? Ako 
zachránite všetky bytosti od utrpenia? 
Na tento svet sme prišli s prázdnymi rukami, Čo ro-
bíme na tomto svete? Prečo sme sem prišli? Toto telo 
je prázdna vec. Čo je to, čo toto telo vláči stále do-
okola? Odkiaľ to prišlo? Musíte tomu rozumieť,  mu-
síte to zistiť. Keď to chcete zistiť, musíte sa pýtať sa-
mi seba: „Čo som?“ Stále si klaďte túto veľkú otázku. 
Myslenie sa musí rozplynúť. Musíme odstrániť všet-
ko naše myslenie, pretnúť naše myslenie. Potom sa 
objaví naše pravé Ja, objaví sa naša pravá myseľ. 
Koľko ľudí na tomto svete chce skutočne praktizo-
vať? Väčšina vôbec nepraktizuje; ľudia bojujú vo dne 
v noci a celé dni len „praktizujú“ svoje túžby, svoj 
hnev a nevedomosť. Keď stratíte toto telo, potom vám 
neostane nič, čo by ste si mohli zobrať so sebou. Čo 
budete robiť? Kam pôjdete? Neviete, že? Keď bude 
toto neviem čisté, potom aj vaša myseľ bude čistá 
a potom aj miesto, kam pôjdete bude čisté. Potom po-
rozumiete svojej práci, porozumiete, prečo ste sa na-
rodili na tento svet. Keď tomu porozumiete, potom sa 
stanete skutočnými ľudskými bytosťami. 

1987: Báseň k šesťdesiatinám 

Pes i mačka kráčajú touto cestou. 
Vták i ryba kráčajú touto cestou. 

Buddha i démon kráčajú touto cestou. 
Boh i diabol kráčajú touto cestou. 
Ty i ja tiež kráčame touto cestou. 

Všetko kráča touto cestou. 
Kráčajúc touto cestou 60 rokov, 

Stále len Neviem. 

Čo je Neviem? 
Je to hora či rieka? 

Je to slnko či mesiac? 
Je to Buddha či Boh? 

Je to dobro či zlo? 
Je to život či smrť? 

Je to forma či prázdnota? 
Nie! Nie! Nie! Len Neviem. 

Čo si dosiahol za šesťdesiat rokov? 
Nič či niečo? 

KHÁC! alebo Mu? 
Suché hovno na palici alebo tri libry ľanu? 

Obloha je modrá, strom je zelený? 
Kamenné dievča tancuje s ľadovým 

chlapcom? 
Myš žerúcu mačacie žrádlo z rozbitej 

misky? 
Nie! Nie! Nie! Len Neviem. 

Tak čo si robil šesťdesiat rokov? 
Hladný, tak jedz. Unavený, tak spi. 

Niekto je hladný, daj mu jesť. 
Niekto je smädný, daj mu piť. 
Prečo to robiť? Len Neviem. 
Ak len Neviem, ako to robiť? 

Len to rob, Len Neviem. 

Ha, ha, ha! 

Hlupák, hlupák, celých šesťdesiat rokov! 
Mraky sa strácajú, slnko pripeká na hlavu. 

Skúšaj! Skúšaj! 10 000 rokov bez 
prestávky. 

Len Neviem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEBECTVO 

Premiér dynastie Tang bol národným hrdinom, pretože bol nielen úspešným štátni-
kom, ale i vojenským veliteľom. Ale napriek svojej sláve, moci a bohatstvu, sa pokla-
dal za pokorného a oddaného buddhistu. Často navštevoval svojho obľúbeného zeno-
vého majstra, aby s ním študoval. Navonok sa zdalo, že spolu vychádzajú veľmi 
dobre. Skutočnosť, že bol premiérom, nijako neovplyvňovala ich vzťah, ktorý, ako sa 
zdal, bol jednoducho ako medzi uctievaným majstrom a zdvorilým žiakom. 
Jedného dňa, počas svojej pravidelnej návštevy, sa spýtal svojho majstra: „Ctihodný 
majstre, čo znamená egoizmus z hľadiska buddhizmu?“ Majster očervenel a veľmi 
povýšeným a urážlivým hlasom odvetil: „Čo je to za hlúpu otázku!?“ 
Táto neočakávaná odpoveď tak ohromila premiéra, že sa hneď rozhneval. Na to sa ze-
nový majster usmial a povedal: „TOTO, vaša výsosť, je egoizmus.“ 

 

 

 

 

 

Zenový majster Seung Sahn,  De Sen Sa Nim 
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