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Keď som navštívil jogistický chrám Swamiho Satchinandu 
v Západnej Virginii, požiadali ma o krátku reč Dharmy. Ho-
voril som o tom ako každý deň vdychujeme a vydychujeme 
vzduch. Neustále sa nadychujeme a vydychujeme, pričom 
nikdy neplatíme za tento najdôležitejší prvok. Slnko svieti 
každý deň a vyživuje naše telo slnečným svetlom 
a energiou. Žijeme na tejto zemi a využívame jej zdroje, ale 
neplatíme ani za vzduch ani za slnko či zem. 
Naše telo sa skladá zo 
štyroch prvkov: zem, 
vzduch, oheň a voda. 
Všetko čo jeme 
a používame je tiež vy-
robené z týchto štyroch 
elementov. Teda oni sú 
nami a my sme nimi. To 
ale znamená, že my sme tiež vesmírom a vesmír je nami. 
Ako potom by sme mali preukázať svoju vďaku vesmíru? 

Keď tomu 
porozumiete, 
potom poro-
zumiete svo-
jej práci ľud-
ských bytos-
tí. Prácou 
ľudských by-
tostí je byť 

v harmónii 
so všetkým 
vo vesmíre – 
s oblohou, so 
stromami, so 

psom, mačkou, so všetkým. Pokiaľ máte takúto harmonickú 
myseľ, potom nezabíjate zvieratá či stromy. To je správne 
myslenie, ktoré sa objaví, keď sa zbavíte svojich názorov, 
podmienok, situácií a v každom okamihu udržujete správnu 
funkciu, správnu situáciu a správny vzťah. Potom sa zjedno-
títe so štyrmi prvkami. 
Slová mantry Om Mani Padme Hum bódhisattvu Avalóki-
téšvaru znamenajú tieto štyri elementy zeme, 
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vzduchu, ohňa a vody. Keď spievate túto mantru, potom sa 
postupne zbavíte svojich názorov, podmienok a situácií. Va-
ša myseľ bude jednotná – vy a vesmír nebudete oddelení. 
Vrátite sa k svojej pôvodnej podstate. 
V Kórei existuje buddhistická škola, ktorá sa nazýva Džing 
Gak Džong. Ich mantrou je Om Mani Padme Hum, ktorú 

spievajú celý deň. Je to podobný štýl ako spievanie Kwan 
Seum Bosal v našej škole. Om Mani Padme Hum znamená 
Kwan Seum Bosal a obe mantry predstavujú pôvodnú my-
seľ. Mantra Om Mani Padme Hum tiež znamená oči, uši, 
nos, jazyk, telo a myseľ. 
V Indii je Om posvätný zvuk, posvätná mantra. Celý vesmír 
sa začal s Om. V Sútre Desaťtisíc očí mame tiež ďalšiu 
mantru: Om Nam. Táto mantra čistí naše mysle, čistí svet. 
Napríklad, keď niečo používaš, potom sa to ušpiní a preto to 
potrebuješ vyčistiť, ako napríklad svoje šaty či telo. Ale keď 
používaš zem, vzduch, oheň a vodu – štyri vesmírne ele-
menty – bez toho, že by si niečo vrátil späť, potom sa zne-
čistí tvoja myseľ. Preto používame mantru Om Nam, aby 
sme si čistili svoje mysle. 
Keď budete spievať mantru On Nam či Om Mani Padme 
Hum 49 krát ráno a večer, potom sa všetko vyčistí: váš ža-
lúdok, vaša hlava, vaša práca, váš domov, váš vesmír. Keď-
že sedem krát sedem je štyridsaťdeväť, robíme 49-dňové ki-
do či 49-dňovú praktiku, keď niekto zomrie. 

Pokračovanie na str.6 
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NIČ ZVLÁŠTNE 

Prednáška zenového majstra 

Su Bong Sunima v Bratislave 
16.7.1993 

Aj keď som nerozumel reči učiteľa dharmy, 
nevadí, pretože pochopenie nám nedokáže 
pomôcť. Pochopenie vášmu životu nepomô-
že. Mnoho akademických titulov, dobrá prá-
ca, dobrá žena vášmu životu trošku pomôžu, 
ale môj praučiteľ vždy hovorieval: „Pocho-
penie vášmu životu naozaj nemôže pomôcť. 
Ale ak priviažete zhnitý povraz k oblaku, to 
vášmu životu trošku pomôže.“ Čo teda do-
siahnete, ak priviažete zhnitý povraz o ob-
lak? To je domáca úloha pre vás. Ak to dosiahnete, dosiah-
nete dokonalú slobodu od života a smrti. Ale ak tú vec ne-
pochopíte, pôjdete do pekla. Čo potom urobíte? To je druhá 
domáca úloha pre vás. 
Má niekto nejakú otázku? Ak nemáte otázku, musím vám 
dať tretiu domácu úlohu (smiech). To chcete? 
Och! Kto povedal: „Áno!?“ Musíte ho zbiť! (smiech) Preto-
že tretia domáca úloha je: „Kto si?“ A tá je najdôležitejšia. 
Čo som? Čo je to správna ľudská bytosť? Mnohí starší štu-
denti to chápu, ale je tu veľa nových, takže jedna stará čín-
ska báseň hovorí: 

Prichádzať s prázdnymi rukami, odchádzať s prázd-
nymi rukami – to je ľudské. 

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

Život je ako letiaci oblak, ktorý sa zjavuje. 
Smrť je ako letiaci oblak, ktorý sa stráca. 

Ale letiaci oblak sám od seba pôvodne nejestvuje. 
Život a smrť, príchod i odchod sú tiež takéto. 

Ale je tu jedna vec, ktorá je čistá a jasná. 
Je čistá a jasná, nezávislá na živote a smrti. 

Je tiež nezávislá na Bohu i na Buddhovi. 
Nie je závislá na ničom. 

Čo je tou jednou čistou a jasnou vecou, 
nezávislou na ničom? 

To je štvrtá domáca úloha pre vás. Ale číslo 
4 je v Číne a v Kórei najhorším číslom 
(smiech), preto vám musím zadať aj piatu 
úlohu (smiech). „Každý má svoj tieň, ktorý 
ho nasleduje. Ako si nestúpiš na svoj tieň?“ 
Ak dosiahnete ako si nestúpiť na svoj tieň, 
dosiahnete správny život. 
Najskôr preto dosiahnite „ čo som?“ a potom 
budete môcť jasne vidieť a jasne počuť. Vy 
už jasne vidíte (dvíha palicu), už jasne počujete (búcha ňou 
o podlahu – BUMMM!). Čo teda urobíte? To je nestúpiť si 
na svoj tieň. Je preto veľmi dôležité pochopiť „ čo som?“ a 
dosiahnuť tú čistú a jasnú vec. Obloha je modrá, tráva je ze-
lená. 
Máte teda čo som? Ak neviete, len choďte vpred – neviem. 
Biblia hovorí: „Ja som cesta, pravda a správny život.“ Bud-
dhizmus hovorí: „Ak dosiahneš toto skutočné Ja, dosiahneš 
cestu a správny život.“ To nie je odlišná reč, je takmer rov-
naká. Ale čo som? znamená, že sa musíte stať dokonale ne-
závislými. Vy ste preto tou čistou a jasnou vecou., nezávis-
lou na ničom. Ale čo to je? 

Preto sa pýtame: „Čo som?“ – „Ne-
viem.“ To je správna cesta. Lebo toto 
neviem zastavuje všetko myslenie. Za-
staviť všetko myslenie, znamená bez 
myslenia – bez myslenia znamená 
prázdna myseľ a prázdna myseľ je pred 
myslením. Ak dosiahnete pred mysle-
ním, potom vy ste vesmír a vesmír je 
vami. Lebo tento vesmír nikdy nemyslí. 
Slnko nikdy nehovorí: „Mám rád Chor-
vátov, nemám rád Číňanov.“ Vzduch 
nikdy nehovorí: „Černosi, vy môžete 
mať dobrý vzduch, belosi, vám dám za-
sraný a hnusne znečistený.“ (smiech.) 
Tento vesmír nikdy nerozlišuje. Ani 
AIDS, ani rakovina nerozlišujú. AIDS si 
koná svoju prácu, rakovina si koná len 
svoju prácu. Nestarajú sa, či ste duchov-

ný učiteľ vysokej triedy alebo vrah. Len ľudské bytosti robia 
rozdiely. Zvyšok sveta je pred myslením. 
Ak si teda uchováte túto otázku – čo som? a len – neviem, 
potom dosiahnete vesmír a vesmír sa tak stáva vami. Potom 
vy ste vesmírom a vesmír je vami, potom sa nikdy neodde-
ľujete od Boha, nikdy sa neoddeľujete od Buddhu, nikdy sa 
neoddeľujete od svojich rodičov, svojej rodiny, svojich pria-
teľov, svojej krajiny alebo tohoto sveta. Ale ak myslíte a 
všetko kontrolujete, t.j. vytvárate ja a niečo iné – to vždy 
oddeľuje. Oddelenie znamená prekážku. Odkiaľ potom vy-
chádza táto prekážka? Vytvárate ju sami: prekážku mám rád 
a prekážku nemám rád. 
Preto sa v buddhizme hovorí: „Všetko utrpenie vychádza z 
dvoch základných vecí: že nedostanete to, čo chcete 
a dostávate to, čo nechcete.“ Ak teda chcete mám rád a ne-
mám rád, tak máte utrpenie. 
Ak sa vrátite k tomuto pred-mysleniu, vesmír sa stáva Ces-
tou. Boh stvoril všetko na svoju podobu. Buddha povedal: 
„Všetky veci majú buddhovu podstatu.“ Ten istý význam. 
To znamená, že všetky veci majú božskú podstatu, všetky 
veci majú buddhovu podstatu, čo znamená, že váš základ a 
základ vesmíru sú rovnaké. Preto je základ všetkých bytostí 
rovnaký. 
Včera večer sme boli sme v dome Eugenovej rodiny, ktorá 

je veľmi silno rímskokatolícka. Keď sme 
tam prišli, dvaja mnísi a jedna bláznivá 
ženská (smiech), iste sa čudovali a aj 
obávali o svojho syna: „Aký démon si to 
podmanil nášho syna a vzal ho do pek-
la?“ Ale keď sme sa spoznali s jeho 
matkou – úplne bez problémov. Nezača-
la rozlišovať. A prečo? Lebo vie, že sy-
nove konanie je vždy správne, správne, 

správne. Preto buddhizmus vždy hovorí: „Jeden čin je lepší 
než desaťtisíc slov.“ 
Potom sme veľa jedli (smiech). Môj jazyk a myseľ hovorili: 
„Jedz, jedz, jedz!“ Môj žalúdok hovoril: „Nie, nie, nie!“ 
(smiech) Počúvol som teda svoj žalúdok, ale len na chvíľu 
(smiech). Potom nás jeho mama opäť ponúkla: „Dajte si eš-
te,“ (smiech) a tak som jedol ďalej, nemal som na výber. 
Keď sme dojedli, ľahol som si na gauč. Jeho mama bola 
veľmi šťastná: „Žiadny démon si nepodmanil môjho syna.“ 
Zen teda znamená: čo som? a to znamená, že ľudské bytosti 
sa vracajú k správnym ľudským bytostiam. Aj keď sú Euge-
novi rodičia silní rímski katolíci a Eugen robí zenovú medi-
táciu, nevadí im to, lebo jeho konanie je vždy správne. 
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Zenový výcvik nemá rád vysvetľovania, ale dnes je trochu 
potrebné. Takže celá moja reč pôjde do vašich uší, potom 
von z uší (smiech), potom do tamtých odpadkov, dobre? Je 
to nevyhnutné. Máte teda nejaké otázky? 
Otázka: „Čo znamená správna ľudská bytosť?“ 
ZMSB: Ja sa ťa to pýtam, je to moja práca. 
O: Ty už rozumieš. 
ZMSB: Preto sa ťa pýtam. 
O: Môžem ti pomôcť? 
ZMSB: Správne! Môžem ti pomôcť? – to je smer správnej 
ľudskej bytosti. Ale pochopiť to a robiť to je rozdiel. Možno 
teda chápeš smer správnej ľudskej bytosti, ale ak podľa neho 
nemôžeš konať, my hovoríme – pochopenie ti nepomôže. 
Áno, ja chcem dosiahnuť smer správnej ľudskej bytosti – 
takže pochopenie práce správnej ľudskej bytosti je nevy-
hnutné. Ale len pochopenie nemôže pomôcť, je teda potreb-
ný nejaký druh výcviku, áno, hocijaký druh spoločného cvi-
čenia. Nájsť správny smer plus spoločné konanie rovná sa 
správny život. 
Preto môj učiteľ vždy hovorieva: „Nebo je mojím otcom, 
zem je mojou matkou. Biele oblaky, prichádzajúce a odchá-
dzajúce, sú mojimi priateľmi.“ To sa nazýva dokonalé spo-
ločné konanie. Ak na 100% spoločne konáte, nemáte ja-
moje-mne. Ak nemáte ja-moje-mne, to znamená môžem ti 
pomôcť? 
O: Čo je to správna cesta? 
ZMSB: Čo robíš práve teraz? 
O: Sedím. 
ZMSB: Sedíš? To je správna cesta (smiech). Ďalšie otázky? 
O: Má potom význam klásť otázky? 
ZMSB: Vôbec žiadny (smiech). 
O: Čo teda urobíme? 
ZMSB: Len to urob (smiech). 
O: (Mlčí, zmätený) 
ZMSB: Ale dosiahnuť čistú myseľ a správny život je naozaj 
dôležité. A keďže viem, že viac než polovica ľudí, ktorí tú 
sú sa venuje bojovým umeniam, preto dnes večer nepouží-
vame hrboľatú zenovú palicu, ale rovný drevený meč. 
Keď som čakal na Frankfurtskom letisku, jedna žena, ktorá 
predávala klobúky si všimla, že mám mníšske šaty. Bola to 
veľmi dobrá obchodníčka a takmer mi jeden klobúk predala. 
Povedala mi: „Ó, ty si samuraj?“ (smiech). Ja na to: „Nie, 
nie som samuraj.“ „Ako teda bojuješ?“, pýtala sa ma ďalej. 
Odpovedal som: „Ja bojujem s tvojou mysľou.“ (Silný 
smiech) Bola zmätená, ale keďže bola dobrá bojovníčka, tak 
mi povedala: „Takže potrebuješ klobúk.“ (smiech) Veľmi 
skvelé. Nazývame to – „ničoho sa ne-
drž“. 
Pred dávnymi časmi žil v Japonsku je-
den slávny majster meča, veľmi dobrý 
mečiar. Jeho technika bola tá najťažšia. 
Mal už takmer 85 rokov a chcel odo-
vzdať svoje učenie aspoň jednému štu-
dentovi. Odovzdanie znamená, že chcel 
dať študentovi svoju myseľ. To je veľ-
mi silná zenová tradícia a tradícia bojo-
vých umení. 
Preto tento učiteľ stále kontroloval svojich študentov: „Ach, 
všetci moji študenti sú veľmi dobrí, ale ani jednému, jedi-
nému nemôžem dať svoju myseľ.“ 
Bol tak trochu smutný, lebo si pomyslel: „Ešte rok, dva a 
čoskoro zomriem. Čo urobím? To znamená, že moja techni-
ka skončí, lebo nik iný ju v Japonsku neovláda tak dokona-

le.“ Jeho technika obsahovala správnu cestu a správny život, 
čo znamená, že mala vnútorného ducha. 
Mnoho bojových umení dosahuje len formu bez ducha. 
Napr. v Rusku je mnoho veľmi dobrých študentov bojového 
umenia, ktorí začali podnikať. Jedného z nich som sa spýtal: 
„Ty si veľmi dobrý podnikateľ, ale prečo si neotvoríš školu 
bojových umení? Potom sa to, čo rád robíš a tvoje podnika-
nie zjednotia.“ On na to: „Ach, to sa mi nepáči, 17 rokov 
som len a len cvičil. Skončil som s tým a stal som sa radšej 
podnikateľom.“ 
„Prečo,“ spýtal som sa ho. On odpovedal: „Chápem celkom 
dobre všetky formy, ale vnútri každej z nich nie je žiaden 
duch. Veľmi ľahko môžem niekoho zabiť, ale ja sám som 
bez života. Chcem sa preto stať obchodníkom, cvičiť zen a 
nájsť správnu cestu, pravdu a správny život.“ 
Ale tento starý majster v Japonsku neučil len formu, ale učil 
aj správnu cestu, pravdu a správny život, takže bol učiteľom 
veľmi vysokej triedy. 
V tom čase sa v jeho vnútri objavilo silné: „Chcem nájsť 
dobrého študenta, chcem nájsť dobrého nasledovníka.“ A 
tak oslepol. „Chcem niečo“ rovná sa slepý. Tak teda oslepol 
a preto povedal jednému zo svojich žiakov: „Ty si môj naj-
lepší študent a preto ti dnes odovzdám meč.“ 
Odovzdanie sa skončilo a patrí sa urobiť nejakú oslavu. Ale 
miesto sa nachádzalo vysoko v horách a ceremónia sa usku-
točnila tak náhle, že nemali čas na prípravu jedla a pitia, 
takže starý majster povedal: „Moja práca sa teraz skončila. 
Všetko som odovzdal mladému majstrovi. Som príliš starý, 
aby som šiel s vami do mesta na party, ale vezmite si nejaké 
peniaze, zajedzte si, vypite si a zabavte sa.“ (smiech) 
Potom šli všetci do mesta. Mladému majstrovi sa tento meč 
odovzdania páčil a zasunul si ho za pás. Potom sa objavilo: 
„JA SOM NIEČO!“  (smiech) 
Cesta viedla pomedzi ryžové polia a na ich ceste stál kôň. 
Ale tento mladý majster len šiel ďalej. Ostatní študenti po-
vedali: „Ach, mladý majster, ako pôjdeme ďalej? Tam stojí 
kôň! Ak vkročíme do vody, namoknú nám šaty a budeme 
špinaví!“ Vtedy mladý majster povedal: „Žiadny problém, 
len poďme.“ 
Keď boli rovno za koňom, kôň vykopol na mladého majstra, 
ale hneď v tom okamihu mladý majster vytiahol meč, urobil 
vo vzduchu salto a pristal pred koňom v ruke držiac kus jeho 
chvosta (smiech). Všetci študenti sa tešili: „Á, to je dobre, 
mladý majster dokázal svoj talent. Bol veľmi rýchly.“ 
Všetci mladí študenti kričali: „Skvelé, skvelé! – on je pravý 
majster. Predtým sme len verili svojmu učiteľovi, ale teraz 

už máme aj dôkaz!“ 
Práve v tom okamihu vyšiel z ryžo-
vého poľa jeden roľník a kričal po 
japonsky: „Bakka tade!“, čo zname-
ná:„Ty úbohý hlupák, prečo si 
ušiel?!“ (smiech) Potom roľník zo-
bral koňa preč. Študenti začali roz-
mýšľať nad tým, čo kričal roľník na 
ich mladého majstra. Čo malo zna-
menať to: „Prečo si ušiel?“ Keď pri-
šli do mesta, pili, jedli a rozprávali 

sa o tej udalosti. Ráno sa všetci študenti rozprávali o tom, čo 
sa včera stalo. Keď to starý majster počul povedal: „Bakka 
tade, bakka tade!“ „Príliš skoro, príliš skoro,“ čím myslel: 
„Som hlúpy, odovzdal som učenie príliš skoro.“ 
Práve v tom okamihu prechádzal pod oknom mladý majster 
a započul tú reč: „Hlúpy, hlúpy, príliš skoro, príliš skoro,“ 
vtedy sa reč učiteľa a reč roľníka spojili, bola to takmer rov-
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naká reč. Potom pchiúúúú! – dosiahol osvietenie. Vtedy 
vbehol do učiteľovej miestnosti: „Starý majster, starý maj-
ster, je mi to ľúto!“ Starý majster povedal: „Prečo ľúto?“ On 
odpovedal: „Hlúpy, hlúpy, mal som zomrieť.“ Nato starý 
majster povedal: „Skvelé, skvelé! Dávam ti úplné odovzda-
nie učenia.“ To znamená, že mladý majster pochopil svoju 
chybu. 
Každodenný život znamená: ten kôň ko-
pol – si mŕtvy. To je správne. Preto bol 
tento učiteľ veľmi šťastný: „Môj študent 
nielen dosiahol meč, ale dosiahol tiež 
správny život.“ Tento príbeh je v Japon-
sku veľmi obľúbený. 
Takže, dosiahnuť niečo je skvelé. Ale ako 
to využiješ vo svojom živote? Nič zvlášt-
ne. Slnko svieti každý deň, nič zvláštne, 
ale je to tá najzvláštnejšia vec. Vzduch, 
ktorý dýchame myslíme si, že tento 
vzduch nie je nič zvláštne, ale je to tá naj-
zvláštnejšia vec. Voda, ktorú pijeme, čaj, 
káva, myslíme si, že to nie je zvláštna vec, 
ale je to tá najzvláštnejšia vec. Tiež MTV, 
možno si myslíte, že to nie je zvláštna vec 
(smiech). Možno sa dívate na MTV a 
myslíte si: „To nie je nič zvláštne,“ ale je 
to tá najzvláštnejšia vec. Prečo? Lebo ne-
rozlišuje. 
Všetko je každodenný život. Nemá dobré, nemá zlé veci, 
všetko je práve také, aké to je (BUM), je pravda. Preto majú 
MTV, slnko, vietor a vzduch, pes a mačka rovnaký význam 
– nič zvláštne. Ale ak dosiahnete toto „nič zvláštne“, ste tou 
najzvláštnejšou vecou (smiech). Lebo len málo je ľudí, ktorí 
môžu dosiahnuť nič zvláštne. 
Takže náš výcvik znamená len kto som? Táto špeciálna 
otázka kto som? vás berie na miesto, ktoré nie je špeciálne. 
Toto miesto, ktoré nie je zvláštne, je – neviem. 
Máte teda nejakú otázku? 
O: Povedal si, že sa musíme snažiť nestúpiť si na svoj tieň, 
ale ja si nepamätám, že by som niekedy na ten svoj stúpil. 
ZMSB: Tvoj tieň už stúpil na teba (smiech). Tvoj tieň ťa už 
prišliapol (BUM, BUM). 
Ďalšia otázka? 
Nič nevytváraj, potom žiaden problém. Nevytváraj ja, nevy-
tváraj tieň, potom nič nie je problémom. Ale ak niečo vytvo-
ríš, niečo zastrieš. Ak niečo zastrieš, to niečo ťa zabije. Preto 
som povedal, že tvoj tieň už stúpil na teba. 
O: Povedal si: „Nič nevytváraj.“ Ale ak niečo povieš, už 
niečo vytvoríš. 
ZMSB: Áno, stále niečo vytváram – je to moja práca. 
O: Majster, mohol by si nám vysvetliť slová – odhoď svoje 
ja, zober svoj kríž a nasleduj ma? 
ZMSB: Kam ideš? (smiech) 
O: Neviem. 
ZMSB: Dobre, tak ťa budem nasledovať (smiech). 
Zen znamená: nebuď k ničomu pripútaný. Potom môžeš 
urobiť, čo len chceš. Ktosi sa raz spýtal môjho učiteľa: „Uči-
teľ, učiteľ, keď zomrieš, kam pôjdeš?“ A on odpovedal: „Do 
pekla.“ (smiech) A ten človek povedal: „Prečo, učiteľ, ty už 
si veľký zenový majster, už máš jasné oči a slobodu, prečo 
do pekla?“ Majster na to odpovedal: „Nebo nie je zaujíma-
vé.“ (smiech) 
Nazývame to zenová myseľ, nazývame to bez prekážok. Ísť 
do neba? Tak ísť do neba. Ísť do pekla? Tak ísť do pekla. Tá 
vec sa nazýva jedna čistá a jasná vec, čo znamená: keď som 

v nebi, som v nebi (smiech). A keď som v pekle, som 
v pekle – je to veľmi jasné. 
O: „Ni č nevytvárať, ani nebo ani peklo,“ prečo teda každé 
ráno hovoríš: „Keď zomriem, chcem sa narodiť ako 
mních?“ 
ZMSB: Pre teba (smiech). Takže štýl nášho výcviku nie je 
nič špeciálne. Zenový majster Džodžu sa spýtal zenového 

majstra Nam Čona: „Čo je to pravá 
cesta?“ 
„Každodenná myseľ je pravá cesta,“ 
odpovedal. „Môžem teda dosiahnuť 
pravú cestu alebo nie?“ spýtal sa Džo-
džu. 
Potom Nam Čon povedal: „Ak sa sna-
žíš dosiahnuť každodennú myseľ, už 
je to chyba.“ 
Na to Džodžu pokračoval: „Ak sa ne-
budem snažiť, ako potom dosiahnem 
pravú cestu?“ 
Nam Čon odpovedal: „Pravá cesta nie 
je závislá na pochopení alebo nepo-
chopení. Pochopenie je klam, nepo-
chopenie je slepota. Ale ak dosiahneš 
pravú cestu nemyslenia, je to ako prie-
stor, čistý a prázdny. Prečo teda vytá-
raš správne a nesprávne?“ 

Džodžu to začul a dosiahol osvietenie. Potom po celý svoj 
život učil len každodennú myseľ. 
Raz sa ho ktosi spýtal: „Veľký zenový majster Džodžu, čo si 
dosiahol?“ On odpovedal: „Keď som hladný, jem a keď som 
unavený, spím. Keď je niekto hladný, dám mu jesť. Ak sa 
niekto bije, dám mu dobrú reč.“ V tej chvíli ten človek po-
vedal Džodžuovi: „Učiteľ, učiteľ, nerozumiem tvojej reči:“ 
Potom Džodžu povedal: „Choď sa napiť čaju.“ (smiech) To 
je Džodžuovo slávne učenie „každodenná myseľ je cestou“. 
To znamená: ak nechápeš, že keď si hladný, najedz sa, keď 
si unavený, spi, nechápeš moju reč. A tiež nechápeš moju 
reč: keď je niekto hladný, daj mu najesť. Takže sa choď na-
piť čaju. Potom to dosiahneš. 
Preto dúfam, že ak nechápete, len pôjdete priamo vpred – 
neviem – čo znamená pred myslením. Ale keďže je tu veľa 
študentov bojových umení, dám vám domácu úlohu bojové-
ho umenia – domácu úlohu veľmi vysokej úrovne. Pozorne 
počúvajte kong-an Mečová hora. 
Na úpätí Mečovej hory v Číne jeden zenový majster pozo-
roval ľudí, ako idú hore a dolu. A keďže bola veľmi príkra a 
hrebeň bol veľmi ostrý, chodiť po nej bolo veľmi ťažké. Raz 
však zazrel mladíka vychádzajúceho na Mečovú horu 
a čakal, kedy ten mladík zíde dole. Prešiel jeden rok, prešli 
dva roky až nakoniec sa mladík objavil, kráčajúc veľmi se-
baisto. 
Potom ten mladík zazrel starého majstra a zakričal: „Starý 
majster, ako sa máš?“ To znamená: „Starý majster, dosiahol 
som svoje pravé ja!“ 
Potom starý majster 
povedal: „Ach, mladý 
majster, odkiaľ pri-
chádzaš?“ – to je jeden 
z našich prvých kong-
anov: odkiaľ prichá-
dzaš? 
Potom mladý majster 
povedal: „z Mečovej 
hory.“ Práve taký, aký 
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BYŤ ČLOVEKOM 

Zenový majster Seung Sahn, De Sen Sa Nim 

Keď sa lepšie zamyslíte nad súčasnými ľudskými bytosťami, zistite, že oni v podstate žiad-
nymi ľudskými bytosťami nie sú – nesprávajú sa ako ľudské bytosti. Pokiaľ by ľudská bytosť 
konala správne, až potom by sa stala skutočnou ľudskou bytosťou. Čo robíš pravé v tomto 
okamihu? Aký je tvoj správny smer? Aký má byť tvoj správny život v tomto okamihu? Ako 
nájdeš svoju správnu cestu? Ako zachrániš všetky bytosti pred utrpením? 

Na tento svet sme prišli s prázdnymi rukami. Čo robíme na tomto svete? Prečo sme sem prišli? Toto telo je prázdna 
nádoba. Čo je tým, čo pohybuje týmto telom? Odkiaľ to prišlo? Musíte sa snažiť tomu porozumieť tak, že sa to po-
kúsite zistiť. Aby ste to zistili, musíte sa sami seba pýtať: „Kto som?“ Stále si udržujte túto veľkú otázku. 
Myslenie sa musí rozplynúť. Musíme sa vzdať celého svojho myslenia – musíme preťať 
všetko myslenie. Potom sa objaví naše pravé Ja; naša pravá myseľ sa objaví. 
Koľko ľudí naozaj praktizuje na tomto svete? Mnohí ľudia vôbec nepraktizujú, vo dne 
v noci bojujú a celý deň presadzujú svoje túžby, svoj hnev a svoju nevedomosť. Keď stra-
títe toto telo, potom nebudete mať nič, čo si budete môcť zobrať so sebou. Keď sa rozply-
nie toto telo, čo si zoberiete so sebou? Čo urobíte? Kam pôjdete? Neviete, že? Keď sa toto 
„neviem“ stane čistým, potom bude vaša myseľ čistá a potom bude zrejmé aj miesto kam 
pôjdete. Potom porozumiete svojej práci – porozumiete prečo ste sa narodili na tento svet. 
Potom pochopíte, čo máte robiť na tomto svete. Keď tomu porozumiete, potom sa stanete 
skutočnými ľudskými bytosťami. 

je, je pravdou. To je ten istý štýl ako naše prvé rozhovory. Je 
to teda prvá skúška mladého majstra. 
Potom sa starý majster spýtal mladého: „Priniesol si meč?“ 
Vtedy mladý majster ukázal na zem. 
Keby si bol starým majstrom, čo by si urobil? 
Keď ako študenti bojových umení dosiahnete tento bod, nik 
na tomto svete sa vás nedotkne. Takže toto je špeciálny dar 
pre vás. 
Ak teda nerozumiete, dúfam, že len pôjdete vpred – neviem, 
čoskoro dosiahnete svoje pravé ja, dosiahnete meč osviete-
nia, potom použijete tento meč, čo znamená – použijete svoj 
život, dosiahnete pravú cestu a správnu funkciu a zachránite 
všetky bytosti od utrpenia. 
Teraz sa tento svet mení veľmi rýchlo, je to teda veľmi po-
trebné. Myseľ cvičenia je veľmi potrebná. Už som o tom 
niekoľkokrát hovoril – vy ste semeno. Vy ste semená tohto 
nového sveta. To znamená, že celý svet sa na vás pozerá – 
čo z toho semena vyrastie. Celý západný svet vás pozoruje. 
Nikdy nepovedia: „Pozorne vás sledujeme, lebo vám závi-
díme,“ pretože sú príliš pyšní. Ale vy už máte nové semeno, 
čo znamená, že už ste nezávislí. Preto vás tento svet pozoru-
je. Čo urobíte? Ako ukážete tomuto svetu smer nového sve-
ta? 
Musíte sa teda stať dokonale nezávislými od všetkého v mi-
nulosti. Nehovorím „zabudnúť na všetko v minulosti“. Tie 
veci vám pomôžu. Ale byť nezávislý na tých veciach! 
Ale ak ste na nich závislí, udalosti vás potopia. Potom stále 

dookola, dookola, dookola – buddhizmus to nazýva samsá-
rou. Meno a forma sa môžu meniť, ale konanie je rovnaké – 
dookola, dookola, dookola. 

Ale ak sa stanete nezávislými, môžete zmeniť situáciu tohto 
sveta. Potom môžete vytvoriť smer – len ísť vpred. Len 
choďte vpred, dosiahnite osvietenie a zachráňte všetky by-
tosti. 
Takže určitý druh vnútorného výcviku je veľmi potrebný, čo 
znamená, že musíte nazrieť dovnútra – kto som? Potom sa 
vás tento svet, ktorý sa mení veľmi, veľmi rýchlo, nemôže 
dotknúť. 
Ale „nemôže sa dotknúť“ neznamená, že vy a tento svet ste 
oddelení. Mnoho ľudí si myslí, že meditačná technika zna-
mená, že ak meditujem, tento svet a ja sa oddelíme a tak 
môžem uniknúť od svojej ťažkej situácie. To nie je pravá 
ľudská bytosť, to nie je pravá meditácia ani pravá cesta. Le-
bo zen a pravá ľudská bytosť znamená: oči úplne otvorené – 
to je meditácia! Potom môžete jasne vidieť a jasne počuť. A 
vtedy úplne vhupnete do tohto sveta – (BUMM) – na 100%. 
Volá sa to (áno, my vždy hovoríme BUM), ale volá sa to 
zjednotenie sa. To je pravý život. 
Ak teda nechápete, len choďte vpred neviem, dosiahnite 
pred myslením, čo je ten bod – BUM – potom pravú funkciu 
a v každom okamihu len: môžem ti pomôcť? Potom ukážete 
tomuto svetu správnu cestu, pravdu a správny život. Volá sa 
to sľub nášho neviem – Veľká láska a Veľký súcit. Toto nie 
je niečo, čo majú ľudské bytosti robiť za cieľom konania 
dobrých skutkov. Veľká láska a Veľký súcit znamenajú pô-
vodnú prácu ľudských bytostí. Je naozaj nevyhnutné, aby sa 
tento bod vyjasnil. 

Ak teda nechápete, len choďte vpred neviem – kto som? 

Keď budete praktikovať mantru, potom sa vaša myseľ upoko-
jí. Keď sa ale pripútate k tomuto pokoju, potom budete mať 
problém. Raz som sa zúčastnil spevov v jednom ašrame. Bolo 
to ako samádhi – ľudia mali zatvorené oči a boli veľmi pokoj-
ní a takmer ospalí. Potom som predniesol reč a skríkol KATZ! 
Každý bol veľmi prekvapený. Brat Dávid (významný bene-
diktínsky mních), ktorý sedel vedľa mňa, mi povedal: „Sen Sa 
Nim, každý bol veľmi prekvapený. Zobudili sa.“ Odpovedal 
som mu: „Nezobudili sa. Dosiahli osvietenie!“ 

Vysvetlil som im, že keď zostanú so svojou mantrou, po-
tom vstúpia do nirvány. Ale keď tam ostanú, nemôžu za-
chrániť všetky bytosti. Prebudiť sa znamená vstúpiť do 
Anuttara Samyak Sambódhi. Preto KATZ! Nie je KATZ! 
– je to Anuttara Samyak Sambódhi. 
Keď som druhýkrát navštívil tento ašram, Swami Satchi-
danananda sa na mňa pozrel a povedal mi „KATZ!“. Ja 
som mu tiež odpovedal: „KATZ!“. Potom sa každý smial. 

Pokračovanie zo str.1 
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Náš smer znamená – ako zosilniť naše centrum? Musíte sa 
sami rozhodnúť, akú praktiku budete každý deň vykonávať. 
Potom, keď sa naskytne mimoriadna situácia, ako napr. že vás 
príde niekto navštíviť a vy nemôžete robiť svoju praktiku, 
môžete ju odložiť na iný čas. Ale keď sa nič neprihodí 
a objaví sa vaša lenivá myseľ a vy necvičíte, potom vaše cen-
trum zoslabne. Keď navštevujete zenové centrum a spolu cvi-
číte s inými, potom táto praktika eliminuje vašu karmu. Po-
máha vám zbavovať sa vašich názorov, podmienok a situácií. 
Tiež pomáha zaniknúť vašej lenivej mysli. 
Niekedy je vaša myseľ „mať rad/nemať rád veľmi silná. Ale 
vôbec nezáleží na tom, či máte alebo nemáte niečo radi. Keď 
pokračujete v praktike, potom sa táto myseľ pomaly oslabuje. 
Je veľmi potrebné, aby táto myseľ úplne vymizla. Prečo? Pre-
tože silná myseľ mať rád/nemať rad znamená, že váš smer nie 
je jasný. Potom sa vaša praktika stáva „len pre mňa“ – mám 
rad to, nemám rád ono. Ale keď je váš 
smer jasný, potom porozumiete, že prakti-
ka je – len pre iných ľudí. S takouto mys-
ľou nebude pre vás problémom žiadna si-
tuácia. Len praktikujete. To je veľmi dô-
ležité. 
Existuje príbeh, ktorý to ilustruje. Je 
o mojom učiteľovi, zenovom majstrovi 
Ko Bongovi. On nemal rád spevy, ale rád 
sedel. Raz, keď bol v malom chráme 
v horách, opát musel odísť na niekoľko 
dní. Vtedy tam prišla jedna žena 
a požiadala môjho učiteľa, aby pre ňu 
urobil praktiku. Ko Bong Sunim bez zdráhania povedal: „OK, 
OK“, aj keď v skutočnosti nepoznal spevy. 
Žena umyla ovocie, uvarila ryžu a všetko to položila na oltár. 
Potom Ko Bong zobral moktak a začal hlasno spievať. Žena 
bola veľmi šťastná a veľmi mu ďakovala. 
Keď schádzala dole z hory, stretla opáta chrámu a popísala 
mu, ako Ko Bong Sunim robil pre ňu praktiku. Opát bol veľ-
mi prekvapený: „Ale však on nevie žiadne spevy!“ „Nie, Nie“ 
odvetila žena. „On spieval a ja som rozumela jeho spevom,“ 
dodala. Táto žena bola určitý čas mníškou a vedela, že to, čo 
Ko Bong Sunim spieval, neboli buddhistické spevy, ale bola 
dojatá jeho snažiacou sa mysľou – mysľou „len to rob“. 
Keď sa opát vrátil do chrámu, povedal Ko Bong Sunimovi: 
„Stretol som ženu, ktorá mi hovorila, že si pre ňu robil spe-
vy.“ „Áno, žiaden problém,“ odvetil Ko Bong. „Ale aké spe-
vy? Ty predsa nepoznáš spevy praktiky!“ Na to Ko Bong od-
vetil: „Áh ja som spieval nejaké taoistické sútry.“ Na to obaja 
vybuchli smiechom. 
Toto je príbeh o mysli „len to rob“. Keď to len robíte, potom 
je myseľ zjednotená. Takáto myseľ je veľmi dôležitá. Nezále-
ží na tom, či robíte kresťanské, buddhistické, či taoistické 
spevy, alebo len spievate „Coca-Cola.“ V takejto mysli nie je 
subjekt ani objekt, nie je tu vnútri ani vonku. Vnútri a vonku 
sa zjednotia. Potom sa zjednotíte so všetkým. Môžete 
sa zjednotiť s Bohom, s Buddhom, so psom, mačkou, stro-

mom, oblohou, so všetkým. Jednotná myseľ znamená stať 
sa úplne tichým. 
Takže keď spievate Om Nam, či Om Mani Padme Hum 
alebo Kwan Seum Bosal, či akúkoľvek mantru, len to rob-
te. Potom sa vaše názory, podmienky a situácie rozplynú. 
Keď prídete do zenového centra, potom spoločné vstáva-
nie, robenie poklôn, spevy, sedenie či jedenie je veľmi 
ľahké. Potom „len to robiť“  je veľmi ľahké. Na začiatku 
budete mať silnú myseľ mám rád/nemám rád: „Nemám 
rad jedlo v zenovom centre,“ „nemám rád poklony,“ ale 
keď budete robiť spoločnú praktiku, potom pomaly, poma-
ly sa táto myseľ rozplynie. Potom budete môcť ovládať 
svoje pocity, svoje podmienky a situácie. Potom budete 
môcť veriť v seba samého na sto percent. 
Neexistuje život, neexistuje smrť; žiaden príchod, ani od-
chod; nie je čas ani priestor. Sami vytvárate čas a preto vás 

čas ovláda; sami si vytvárate priestor 
a preto vás priestor ovláda. Ale keď je 
vaša praktika silná, potom môžete vy-
užívať čas i priestor. Potom z okamihu 
na okamih môžete robiť čokoľvek. Po-
tom počujete jasne, vidíte jasne, jasne 
jednáte. Keď je niekto hladný, dáte mu 
najesť. Nie je to ani dobré ani zlé – je 
to len myseľ bódhisattvu. Ale keď má-
te tento druh mysle: „Áh, ja som urobil 
skutok hodný bódhisattvu pre tohto 
človeka,“ potom sa dopúšťate veľkej 
chyby. 

Raz bol učiteľ môjho učiteľa – zenový majster Kjon Ho – 
na prechádzke so svojim študentom Jong Song Sunimom, 
ktorý mal veľmi láskavé správanie. Kjon Ho Sunim bol 
človek otvorenej mysle a slobodného konania. Ako tak 
kráčali, videli deti ako chytajú žaby a mučia ich. Jong Son 
Sunim od nich odkúpil tieto žaby a pustil ich späť do vo-
dy. Potom povedal svoju majstrovi: „Dnes som kúpil slo-
bodu mnohým žabám. Určite som si vytvoril dobrú kar-
mu.“ Okamžite mu Kjong Ho Sunim odvetil: „To je 
nádherný skutok, ale pôjdeš do pekla!“ 
Jong Song Sunim bol veľmi zarazený: „Povedal si, že je to 
nádherné, tak prečo potom pôjdem do pekla?“ Ko Bong 
Sunim mu vysvetlil: „Neustále hovoríš ´ja´ som kúpil slo-
bodu žabám a práve toto ´ja´ pôjde do pekla.“ Vtedy jeho 
žiak porozumel a uklonil sa mu. 
Preto vždy, keď máte ´ja´, budete mať problém. Naše uče-
nie znamená „len to rob“. Nevytvárajte „ja“. Keď robíte 
niečo dobré, potom to nie je: „Ja robím niečo dobré“ – je 
to len pôvodná práca ľudských bytostí. Je to váš dlh za 
štyri elementy: za slnko, mesiac, hviezdy a vesmír. Dobrý 
skutok nie dobrý či zlý. Príroda si robí svoju prácu bez to-
ho, žeby vytvárala dobré či zlé. Voda tečie – je to dobré či 
zlé? Obloha je modrá, strom je zelený – je to dobré či zlé? 
Nič nevytvárajte. Len to robte. 



 

NOVÝ BOD 7 

OBRÁZKY 10. VOLOV 

Alegórie pre našu praktiku 

Zenový majster 
Dži Bong 

Primary Point 1990 

Obrázky 10 volov pochádzajú z 12. storočia z Číny a sú alegorickou 
ilustráciou hľadania osvietenia. V priebehu storočí zenoví umelci a 
učitelia vypracovali mnoho variant týchto obrázkov a sprievodného komentára. Jeden z mojich žiakov mi dal novú ver-
ziu obrázkov 10 volov. Sú desiatimi metaforami toho ako by sme mali hodnotiť náš pokrok v praktike. 

4. Chytenie vola 

Na štvrtom obrázku mladý muž príde na lúku, nájde vola a omotá mu špagát okolo krku. Každý by chcel chytiť vola 
a dosiahnuť kenšo. Ale zenový majster Seung Sahn učí, že keď priviažeme vola priskoro, potom vznikne nebezpečen-
stvo, že by nás vôl mohol premôcť. Keď ale poctivo cvičíme, naša energia rastie a naše centrum silenie. Ale aj naši 
karmickí démoni počas tohto procesu tiež tíško silnejú. Preto je veľmi dôležité veľmi starostlivo sledovať naše zámery 
a túžby. No aj tak takmer všetci zenoví študenti veľa myslia na osvietenie a majú silnú túžbu chytiť vola. Na tomto ob-
rázku mladík ťahá jedným smerom a vôl opačným. Má už nejaký vhľad, ale ešte stále je prítomná jeho karma 
a mysliaca myseľ. 
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ČO DÁVAŤ? 

 

 
 

Čo dávať? 
 

(dévata:) 
 

„Čo dávať, aby sme dostali silu? 
Čo dávať, aby sme dostali krásu? 

Čo dávať, aby sme dostali pohodu? 
Čo dávať, aby sme dostali svetlo?“ 

 
 

(Požehnaný:) 
 

„Keď dávaš potravu, dostaneš silu.“ 
Keď dávaš šatstvo, dostaneš krásu. 

Keď dávaš vozidlo, dostaneš pohodu. 
Keď dávaš lampu, dostaneš svetlo. 

Ten, kto dáva príbytok, 
Obdrží všetko. 

Ale ten, kto vyučuje Dharmu 
Obdrží Nesmrteľnosť.“ 

 
 

—Samyutta Nikaya, Devatasamyutta 42 (2) 
 

          ŽIADNA VODA, ŽIADEN MESIAC 
Keď mníška Čiono študovala zen pod vedením majstra Bukka takmer vôbec sa jej ne-
darilo dosiahnuť ovocie meditácie. Až jedného večera počas mesačného splnu niesla 
vodu v starom vedre z bambusu, keď sa náhle bambus rozletel a vypadlo z neho dno. 
V tom okamihu bola Čiono slobodná! 
Na pamiatku tejto udalosti napísala báseň: 

Mnohými spôsobmi som sa snažila zachrániť toto staré vedro 
odkedy sa bambus pomaly rozpadával a praskal 

až nakoniec aj tak dno odpadlo. 
Už viac nie je voda vo vedre! 

 

 

1. Denný život žiaka 

Slovo žiak sa vzťahuje na mnícha, ktorý začal svoj 
zenový výcvik; odpovedajúci čínsky znak možno do-
slovne preložiť ako „oblak, voda“, čo poukazuje na 
dva aspekty života zenového mnícha. Prvý aspekt, 
predstavujúci pôvod slova, znamená, že mnísi sa 
zhromažďujú v blízkosti veľkého zenového majstra 
podobne ako voda, či oblaky sa zhromažďujú na urči-
tom mieste. Druhý význam znamená, že mnísi žijú 
svoj život tak jednoducho a pokojne, že to možno po-
rovnať s tečúcou vodou, či vznášajúcim sa obláči-
kom. 
Na obrázku vidíme mnícha pri práci, čo znázorňuje 
význam plnenia si svojich úloh v každodennom živo-
te. „Meditácia v pohybe má tisíckrát väčšiu hodnotu 
ako meditácia v pokoji“ – je to známa fráza, ktorá od-
ráža zenového ducha. Zenový buddhizmus tiež cha-
rakterizuje pravidelnosť a jednoduchosť každodenné-
ho života. 
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