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Drahí priatelia, 
 
Moja úprimná sústrasť a modlitby sú po tieto dni s Vami 
všetkými, ktorí oslavujete život a dielo zenového majstra 
Seung Sahna, ktorý už vo svojej mladosti pracoval na poli-
tickej a kultúrnej slobode a ktorý neskôr založil zenové 
centrum v Cambridge a neskôr ďalšie zenové centrá vo 
viac než sto krajinách. Zenový majster Seung Sahn sa do-
tkol životov, sŕdc a myslí tých, ktorí ho obklopovali 
i mnohých iných, ktorí hľadali mier a pokoj. 

Jeden človek, ktorého tiež ovplyvnil, je zvlášť blízky môjmu 
srdcu – je to milovaný člen mojej rodiny – náš syn John. 
Naša rodina bude vždy vďačná za zmenu a uzdravenie, ktoré 
zenový majster Seung Sahn spôsobil a naďalej spôsobuje 
v každodennom živote nášho Johna. Spolu s Terezou vidíme 
dopad Soen Sa Nima a jeho učenia na synovu prácu 
s mladými ľuďmi a v láske, ktorú tak slobodne a nesebecky 
dáva svoje dcére a svojej rodine. 
Spolu s Terezou Vám prajeme vzácny pokoj v týchto časoch 
smútku. Vieme, že sa budete aj naďalej inšpirovať jeho uče-
ním a nájdete úľavu v slovách jeho učiteľa Ko Bonga Soen 
Sa Nima, ktoré mu povedal pri transmisii Dharmy – „Stret-
neme sa znovu za päťsto rokov.“ 
    
S úctou, 
 
 Senátor John Kerry 
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DETSKÉ 
SÚTRY 

 

Učiteľ dharmy 
José Ramírez 

Primary Point 22, 
2004 

Prvýkrát, keď som počul zenového majstra Seung Sahna 
hovoriť: „Čokoľvek môže byť Vašim učiteľom: strom, rie-
ka, telefónny zoznam, noviny; žiaden problém,“ pomyslel 
som si: „Čo je to za učenie; je toto zen?“ Očakával som hl-
boké učenie, múdre slová, starovekú múdrosť východu. 
Existuje 84 000 sútier…, ale noviny, telefónny zoznam? 
Nebol zenový majster Seung Sahn mimo? 
Je len veľmi ťažko uveriť, že bezprostrednosť života, bez-
prostrednosť prítomného okamihu, je samotné učenie. No 
raz, keď začneme dávať pozor, začneme byť bdelí, potom si 
uvedomíme, že učenie je naozaj všade. 
Teraz, keď má moja dcéra Oriana zoberie za ruku a delí sa 
so mnou o svoj svet, objavil som Buddhovo učenie v jej sve-
te, o ktoré sa chcem s vami podeliť – konkrétne o štyri apo-
kryfické sútry: 1. sútru „Krekrových zvierat“; 2. sútru „Ves-
luj, vesluj svoj čln“; 3. sútru „Noblesného vojvodu z 
Yorku“; a 4. sútru „Čerios“. 
 

Sútra „Krekrových zvie-
rat“ 
 
Pred 50 rokmi dvaja bádate-
lia Watson a Crick odhalili 
záhadu prírody – štruktúru 
DNA – magický kód štyroch 
písmen: A, T, G a C. Táto 

udalosť zmenila pohľad vedcov na ponímanie života vrátane 
klonovania až po genetické fosílie. V zene hovoríme, že 
všetky otázky sa vracajú späť k jednej otázke: „Kto som?“ 
Vedci sa tiež pýtajú: „Odkiaľ pochádzame?“ Genetické fosí-
lie, ktoré v súčasnosti objavili vedci naznačujú, že všetci 
pravdepodobne pochádzame z tej istej pôvodnej DNA. 
Keď sa pozrieme na krabicu krekrov, uvidíme, že sú na nej 
nakreslené zvieratká – lev, gorila, polárny medveď, slon, ti-
ger, žirafa, zebra a nosorožec. Krekry, ktoré sú vnútri sú – 
ako hovorí zenový majster Seung Sahn – urobené v týchto 
rôznych formách. Keď si vezmete jeden z týchto krekrov, 
zistite jeho formu a to, že jeho názov sa líši od iných krek-
rov v krabici. Ale všetky sú urobené z toho istého cesta 
a keď ich žujeme zistíme, že i chutia rovnako. Áno, ja i vy 
pochádzame z toho istého cesta. 
Sútra „Krekrových zvierat“ poukazuje na pôvodnú substan-
ciu, na primárny bod. Keď si udržujeme myseľ, ktorá hryzie 

do tigra a uvedomuje si, že 
chutí ako slon, pýtam sa 
Vás: „Čo je pôvodné cesto?“ 
 
Vesluj, vesluj svoj čln 
 
V anglicky hovoriacich kra-

jinách ste sa určite stretli s pesničkou: 

 
Row,  row,  row your bout 
Gently down the stream 

Merrily, merrily, merrily, 
Life is but a dream 

 
Vždy, keď si túto pesničku spievam s dcérkou, počujem, ako 
Buddha spieva s nami. Vidím ho, ako zložil túto pesničku, 
pretože v nej nájdeme jeho najdôležitejšie učenie. Prejdime 
si ju po veršoch. 
 
Row, row, row your boat (Vesluj, vesluj, vesluj svoj čln) 
 
Posledný verš sútry srdca sa podobne ako Row, row, row 
your boat, opakuje tri krát: „Gate, gate, paragate, parasam-
gate, bodhi svaha.“ V tomto verši je obraz dosiahnutia dru-
hého brehu a k tomu potrebujeme loď. Posledné slová Bud-
dhu boli: „Všetky veci na svete podliehajú zmenám; 
netrvajú večne. Snažte sa, aby ste dosiahli svoje vlastné spa-
senie.“ To znamená, že nielenže potrebujeme loď, aby sme 
dosiahli druhý breh, ale že ani nikto túto prácu za nás nemô-
že vykovať. Inými slovami – nestrácajme čas, nasadnime na 
loď a len to robme! 
 
Gently down the stream 
(jemne dolu prúdom) 
 
Potrebujeme veslovať, 
veslovať, veslovať našou 
loďou, ale nemôžeme sa 
pripútať k lodi, veslova-
niu, či dosiahnutiu druhé-
ho brehu. Aby sme do-
siahli druhý breh, musíme 
umožniť, aby sa proces 
odvíjal sám od seba. Keď 
skladáme päť sľubov v 
našej škole, dostávame 
krásnu čínsku báseň, ktorej posledný verš znie: „Jar prichá-
dza a tráva rastie sama od seba.“ Musíme byť sami na seba 
jemní a nebyť pripútaní k osvieteniu. 
 
Merrily, merrily, merrily, (Veselo, veselo, veselo) 
 
Keď nie sme pripútaní k dobrému a zlému a k svetu proti-
kladov, potom sme v pohode so životom. Môžeme sa veselo 
plaviť na našej lodi dole prúdom. Necháme, aby nám prúd 
pomáhal pri veslovaní. 
 

Life is but a dream (Život je len snom) 
 
Posledná kapitola Diamantovej sútry hovorí: 
„Takto by si mal myslieť o tomto pominuteľnom svete: 
Hviezda pred západom, bublina v prúde; 
Záblesk svetla v letnom mraku, 
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Blikajúca lampa, fantom, sen.“ 
 

Raz sa niekto spýtal Buddhu: „Si Boh?“ a Buddha odpove-
dal: „Nie.“ „Si anjel?“ ďalej sa ho pýtali, „Nie.“ Nakoniec 
sa ho niekto spýtal: „Kto potom si?“ Buddha odpovedal: 
„Som prebudený.“ V sanskrite slovo Buddha znamená pre-
budený a tento posledný verš nám pripomína jeden z cieľov 
našej cesty dole prúdom: prebudiť sa do nášho života. 
Keď dosiahneme druhý breh, odložíme svoju loď a uvedo-
míme si, že v živote sa všetko mení, mení, mení. Tak, ako 
raz povedal zenový majster: „Zriekanie sa nie je vzdávanie 
sa vecí tohto sveta, ale poznanie, že samé odchádzajú preč.“ 
„Život je len sen,“ ale ako fungujeme v tomto sne? Ako sa 
prebudíme do nášho života? 

 
Sútra „Noblesného 
vojvodu z Yorku“ 
 
V našej škole veľa ho-
voríme o čistej mysli. 
Dokonca si to aj recitu-
jeme pri meditácii. Čo 
je ale táto čistá myseľ? 
Zenový majster Dae 
Kwang by povedal, že 

táto čistá myseľ je myseľ, ktorá odráža veci také, aké sú. 
Existuje ďalšia detská pieseň, ktorá odráža čistú myseľ: 
 

The noble Duke of York 
He had ten thousand men 

He marched them up to the top of the hill 
And he marched them down again. 

 
And when you´re up, you´re up. 

And when you´re down, you´re down. 
And when you´re only half way up 

You´re neither up nor down. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noblesný Vojvoda z Yorku 
Mal desať tisíc mužov 
Pochodoval s nimi hore na vrchol kopca 
A znovu s nimi pochodoval dole. 
 
A keď ste hore, ste hore, 
A keď ste dole ste dole. 
A keď ste na polceste hore, 
Nie ste ani hore ani dole. 
Posedný verš hovorí o o mysli, ktorá nič nepridáva 
k situácii. V skutočnosti posledné dva verše hovoria o ceste 
von z utrpenia: 
 
A keď ste na pol ceste hore 

Nie ste ani hore ani dole. 
 

Neexistuje dôvod, prečo by sme mali diskutovať o tom, či 
sme hore alebo dole, alebo čo je lepšie a čo horšie. Posledný 
verš poukazuje na veci také aké sú: Nie ste ani hore ani dole. 
Deti majú dar čistoty. Nedáv-
no som pozeral film: Plot pro-
ti zajacom – skutočný príbeh 
o troch malých dievčatkách, 
ktoré zobrali od ich mám 
a umiestnili ich v náhradnom 
domove vzdialenom viac než 
1500 km od domova, pričom 
im bola odobratá identita. Ich 
odvaha a jednotná myseľ ich 
vybrala na cestu späť k ich 
matkám. Je nádherná scéna, 
asi tak v polke filmu, kedy 
dve z dievčat Molly a Gracie nachádzajú hniezdo s troma 
vajíčkami. Molly berie vajíčka postupne po jednom 
a hovorí: „Jedno pre mňa, jedno pre teba a jedno pre nás 
obe.“ V tomto skutku môžeme vidieť ruka v ruke múdrosť 
a súcit. Ako zenový majster Seung Sahn zvykne hovorievať: 
„Najprv dosiahnite osvietenie, potom pomáhajte všetkým 
bytostiam.“ Ako pomôžeme všetkým bytostiam? 

 
Sútra „Cheerios“ 
 
Každé ráno, väčšina z nás ako sú-
časť ranného rituálu sedí, aby sme 
sa naraňajkovali. Je to buď toast, 
káva, cereálie, vajíčka, a pod. Má-
me mnoho druhov cereálií, ale väč-
šina z nás dáva prednosť Cheerios. 
Neviem, či ste videli niekedy napo-

sledy krabicu od Cheerios, ale na jej jednej strane je nádher-
ná otázka, ktorá je zenovou otázkou, pretože niekedy sa 
v zene všetko zdá otázkou: 
 
„Pre koho ich jete?“ 
 
Je to veľmi, veľmi dôležitá otázka pretože poukazuje na sú-
cit pri jednaní. Preto sa Vás všetkých pýtam: „Prečo každý 
deň jete?“ 
Dúfam, že všetci máte veľkú misku Cheerios, vysadnete na 
svoj čln a veselo budete veslovať dole prúdom, pričom bu-
dete na tejto svoje ceste pomáhať všetkým bytostiam. 
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LEN POZERANIE JE BUDDHOVA 
PODSTATA 

 

Zenový majster Seung Sahn 

Komentár ku kong-anovému prípadu č. 41: „Celý svet je Je-
diný kvet“ 

 
Primary Point 22, 1, 2004 

 
Len pozeranie sa je Buddhovou podstatou. Potom, čo je to 
Buddhova podstata? Buddhova podstata znamená žiadnu 
Buddhovu podstatu. Voláme to Buddhova podstata, OK? 
Toto je náš základný štýl učenia zenu a naše zenové rozho-
vory stále týmto začínajú. Učenie buddhizmu je 
v skutočnosti celkom jednoduché, ale vedomie ľudských by-
tostí je veľmi komplikované, pretože nestále kontroluje 
a pridržiava sa niečoho – je veľmi komplikované. Zenové 
učenie spočíva v tom, že zoberieme túto veľmi komplikova-
nú myseľ a urobíme ju veľmi jednoduchou, jednoduchou, 
jednoduchou… až konečne nič neexistuje. Všetko je čisté. 
Nič. Keď ste nič, tak potom keď sa objaví nejaká myšlienka, 
táto nová myšlienka – je pravdou. Keď je vaša myseľ čistá, 
potom všetko čo počujete, vidíte, voniate, chutnáte alebo sa 
dotýkate – je pravdou. To je veľmi dôležité. 

Pred dávnymi časmi v Kórei sa tra-
ja známi majstri rôznych tradícii 
rozprávali o ceste. Zástanca Kon-
fúcia povedal: „Pozeraj jasne, po-
čúvaj jasne – potom všetko sa stane 
jasné.“ 
Majster taoizmu povedal: „Je to 
čisté ako priestor. Udržuj svoju 
myseľ čistú ako priestor.“ 
Nakoniec zenový majster povedal: 
„Z okamihu na okamih, len to rob.“ 
Títo traja majstri hovorili rôznym 

štýlom, ale význam ich slov bol rovnaký. Konfucianizmus 
znamená neustále udržiavať správnu situáciu, správnu funk-
ciu a správny vzťah. Nikdy nemysli na minulosť, prítom-
nosť či budúcnosť. Len tento okamih: správna situácia, 
správna funkcia a správny vzťah. 
Taoizmus znamená udržiavať myseľ, ktorá je čistá ako prie-

stor. Nič nevytvárajte. Nevytvárajte 
myseľ, nevytvárajte telo. Nevytvá-
rajte „ja“ nevytvárajte „ty“. Keď je 
všetko čisté ako priestor, potom je 
možná správna reakcia. Zen zname-
ná: nič nevytvárajte. V každom 
okamihu – len to robte. Len to robiť 
znamená nevytvárať minulosť, ne-
vytvárať prítomnosť, nevytvárať 
budúcnosť, nevytvárať oblohu či 
zem, nevytvárať nič. V každom 
okamihu len: „Čo práve teraz robí-
te?“ To je veľmi dôležité. Keď nie-

čo robíte, len to robte, OK? Keď jete, len jedzte. Keď sedíte 
len seďte. Keď pracujete len pracujte. Keď učíte len učte. 
Keď počúvate, len počúvajte. V každom okamihu len to rob-
te! 

Tieto tri učenia sú takmer rov-
naké, len štýl je iný. Ale taoiz-
mus a konfucianizmus nemajú 
osvietenie. Rozumejú pravde 
a ako ju dosiahnuť, ale nechápu 
ako sa pravda správne manifes-
tuje v našom živote. Iba zen učí 
ako dosiahnuť pravdu 
a pomocou nej pomáhať iným 
bytostiam. Dokonca ani Mahá-
jána či hinajána nemajú tento 
štýl učenia. „Len to rob“ je základom nášho zenového uče-
nia. Keď sa to dostane do vášho vedomia a pritom pravidel-
ne praktizujete, potom sa to môže prejaviť vo vašom živote 
– to je veľmi dôležité! 
 

KEĎ CHCETE POROZUMIE Ť SFÉRE 
BUDDHU, 

UDRŽUJTE MYSEĽ, KTORÁ JE ČISTÁ AKO 
PRIESTOR. 

TEDA, NECHAJTE VŠETKO MYSLENIE 
A TÚŽBY ODPADNÚŤ ĎALEKO. 

NECHAJTE SVOJU MYSEĽ BLÚDI Ť 
KDEKO ĽVEK BEZ PREKÁŽKY. 

 
Čo potom udržuje myseľ, ktorá je čistá ako priestor? Keď 
vaša myseľ nie je čistá, potom počúvajte nasledovnému: 
 

JE TO OSVIETENÁ PODSTATA. 
HORE JE MIESTO, 

KDE PREBÝVAJÚ BUDDHOVIA. 
DOLE JE ŠESŤ ROVÍN EXISTENCIE. 

JEDNODUCHO, KAŽDÁ VEC JE ÚPLNA. 
JEDNODUCHO, KAŽDÁ VEC TO MÁ. 

TOTO A PRACH SA VZÁJOMNE PRENIKAJÚ. 
JE TO ZJAVNÉ VO VŠETKÝCH VECIACH. 
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Zaslepený je tento svet – 
len málo ľudí vidí jasne! 

Rovnako, ako je málo vtákov, ktorí 
unikli z hniezda. 

Len málo je tých, ktorí sa dostanú do 
nebies. 

 
Dhammapada 13 
 

 
Polia sú znehodnotené burinou; 

Ľudia ilúziou. 
Preto to, čo je dané tým, ktorí sú oslo-

bodení od ilúzie plodí veľa 
ovocia. 

 
Dhammapada 24 
 
Aj keby niekto zvíťazil v bitke tisíckrát 

nad tisícimi mužmi, 
najväčším víťazom je ten, kto zvíťazil 

nad jediným: 
nad sebou samým. 

 
Dhammapada 103 
 

TEDA AJ BEZ 
ZDOKONA ĽOVANIA UŽ STE ÚPLNÍ – 

ROZUMIETE? 
ROZUMIETE? 

JASNÉ. 
JASNÉ. 

 
Je to veľmi jasné učenie. Taoizmus a konfucianizmus nema-
jú toto učenie. Iba zen ho pozná. Bum – rovno do cieľa; 
k podstate vecí. Čo je vaša pravá podstata? Čo je univerzál-
na substancia? Veľmi dôležité. 
 
 

[Drží zenovú palicu] „Vidíš?“ 
[Udrie zenovou palicou] „Počuješ?“ 
„Ty už vidíš jasne. Už počuješ jasne. Potom, čo 
je táto palica, tento zvuk v tvojej mysli? Sú rov-
naké, či rozdielne?“ 
„Keď povieš ´rovnaké´, udriem ťa 30x 
keď povieš ´rozdielne´ tiež ťa udriem 30x.“ 
„Prečo?“ 
„KATZ!“ 
„3 x 3 = 9“ 

 
Avšak štýl učenia, ktorý len vysvetľuje, nie je postačujúci. 
Je potrebná určitá demonštrácia, zenové prevedenie. Ako sa 
môže niekto dostať rovno k podstate vecí? Len názornou 
demonštráciou. Keď zakúsite demonštráciu, potom už máte 
všetko. 
 
Otázky: 
Ako udržiavať myseľ čistú ako priestor? 

Ako udržiavať myseľ čistú 
ako priestor? Keď niečo 
vytvárate, potom budete 
mať problém. Dokonca 
´čistý ako priestor´ zname-
ná, že už niečo vytvárate. 
Preto sa nepripútavajte 
k reči – z okamihu na 
okamih len to robte! 
 
„Rozumiete? Rozumiete? 

Jasné, jasné.“ Čo to znamená? 
Keď niečo vytvárate, potom nebudete rozumieť. Keď nič 
nevytvárate, potom môžete odrážať všetko. V tomto bode je 

všetko jasné; vy 
a všetko nie ste nikdy 
oddelení. Vy a celý 
vesmír sa stanete jed-
ným bodom. 
 
Čo znamená 3x3 = 9? 
To robí učenie celist-
vým „obrazom“. Keď 
kreslíte mačku, potom 
je veľmi dôležité ne-
zabudnúť na chvost. 
Pokiaľ tam nie je 
chvost, potom obrá-
zok nie je správny. 
Keď kreslíte kravu, tá 
by mala mať rohy. 

 
Komentár: Na jar – mnoho kvetov. V lete – stromy sú zele-
né. Na jeseň – dozrieva ovocie. V zime – je veľmi chladno. 
Na začiatku štyri nohy; potom dve nohy; potom tri nohy; 
potom žiadne nohy. Kde sa stratia? Rozumiete tomu? Keď 
nie, potom sa spýtajte kamenného dievčaťa. Ona vám odpo-
vie správne. 
Štyri nohy; dve nohy; tri nohy. To je ľudská bytosť. Štyri 
nohy – batoľa. Potom, keď vyrastie máme dve nohy a keď 
zostarne – tri nohy. Tieto nohy sa neustále menia, čo zna-
mená, že všetko sa neustále mení. Keď tomu nerozumiete 
potom sa spýtajte kamenného dievčaťa. Ona vám odpovie 
správne. 
 
Učenie kamenného dievčaťa je veľmi zaujímavé. Keď sa 
k týmto slovám pripútavate, potom im neporozumiete. Ale 
keď nie ste k nim pripútaní, potom kamenné dievča má oči 
a ústa. OK? Potom môžete používať kamenné oči a ústa 
dievčaťa. Môžete používať kamenné oči, uši, nos, jazyk telo 
a myseľ dievčaťa. Potom môžete učiť tento svet – bez prob-
lémov. 
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Nezaoberaj sa myšlienkami o sebe, či o svojom majetku, ale v prvom rade a hlavne 
sa staraj o maximálne zdokonalenie svojej duše. Poviem ti, že cnosť sa nezískava 
peniazmi, ale že z cností prichádzajú peniaze a všetko dobré pre človeka 
v súkromnom ale i verejnom živote… Problém, moji priatelia, nie je v tom, aby sme 
sa vyhli smrti, ale v tom, aby sme sa vyhli nepoctivosti, pretože tá je rýchlejšia ako 
smrť. 
Sokrates 

 
Dobrodružstvo nie je v tom, že sme zavesení na lane pripevnenom o strmý vrchol. 
Dobrodružstvo je postoj, ktorý musíme zaujať ku každodenným prekážkam v živote 
– čeliť novým výzvam, neprehliadať nové príležitosti, preverovať svoje možnosti pri 
správaní sa v neznámych situáciách a v procese objavovania svojho jedinečného po-
tenciálu. 
John Amatt, organizátor a účastník prvej úspešnej expedície na Mt Everest. 
 
Buddhizmus má charakteristiky, aké by sme mali očakávať od vesmírneho nábožen-
stva budúcnosti – presahuje osobného Boha, vylučuje dogmy a teológiu, pokrýva jak 
fyzickú tak i duchovnú sféru a je založené náboženskom ponímaní snažiacom sa 
o pochopenie skutočnosti všetkých vecí – fyzických i duchovných – ako plnovýzna-
movej jednoty. 
Albert Einstein  

 

 

 

 

VŠETKO JE SEN 

 

Zenový majster 
Seung Sahn 

 
Žiak:  Po tom, čo si sa stal 
zenový majster, snívajú sa ti 

ešte sny? 
Soen Sa Nim: Aké sny? 
Žiak:  Nuž, ja snívam o veciach po 
ktorých túžim, ale ty, keď netúžiš po 
ničom, o čom snívaš? 
Soen Sa Nim: Áno, ja mám sny. 
Žiak:  Aké sny? 
Soen Sa Nim: Ty sa smeješ, preto sa 
aj ja smejem. To je sen. Ty snívaš 
a preto aj ja snívam. 
Žiak:  Rozumiem, čo hovoríš, ale ne-
dokážem tomu uveriť 
Soen Sa Nim: Nedokážeš uveriť 
snom. Preto tvoj sen nie je veriaci 
sen. Všetko je sen, OK? Minulú noc 
sa mi snívalo. Práve teraz spolu ho-
voríme. V čom sa to líši? 
Žiak:  Cítim, že sa to líši. 
Soen Sa Nim: Cítiš? Povedal si 
„rozdielne“. Tu je známy príbeh. 
Niekedy v Číne bolo päť zenových 
škôl: Rinzai, Soto, Pop An, Un Mun 
a E An. E An a An Sahn sa spojili. E 
An bol učiteľom An Sahn žiaka. 
Jeden deň bol E An ospalý. V tom čase bol An Sahn len sek-
retárom. Stalo sa, že An Sahn otvoril dvere a videl, že zenový 
majster spal a pomaly zatvoril dvere. Zenový majster sa zo-
budil a požiadal An Sahna, aby vstúpil a povedal: „Práve te-

raz sa mi snívalo. Rozumieš?“ 
An Sahn povedal: „Áno, práve teraz rozumiem.“ A umyl 
zenovému majstrovi tvár vodou. Majster povedal: „Ó, ďa-
kujem ti veľmi pekne.“ 
Potom žiak Heng Om vstúpil do izby zenového majstra. 
Majster povedal: „Ó, Heng Om, práve sme hovorili 
o mojom sne.“ Rozumieš môjmu snu? 
Heng Om povedal: „Áno pane,“ odišiel do kuchyne 
a priniesol čaj. Zenový majster povedal: „Ach, moji žiaci sú 
úžasní. Rozumejú mojim snom.“ 
Toto je „snové rozprávanie“. Čo to znamená? Sen je práve 
taký, aký je. Práve také, aké to je, je sen. Keď vstaneš, 

umyješ si tvár. To je správna 
cesta. Potom sa napiješ čaju. To je 
správna cesta. Keď úplne 
porozumieš snom, potom 
rozumieš správnej ceste. Keď 
nerozumieš snom, potom 
nerozumieš správnej ceste. 
Preto musíš porozumieť, že celý 
tento svet je sen. Potom moja 
túžba je tiež sen, môj hnev je tiež 
sen, tvoj život je tiež sen. Musíš 
rozumieť snom, Potom nebudeš 
mať túžby. Jedine konať činy 
bódhisattvu je možné. Teda toto je 
sen, OK? Mám sen. Raz dávno 
povedal Martin Luther King: 
„Mal som sen.“ – známa reč. Teda 
musíš porozumieť snom. Len 
porozumieť snom však nestačí – 
musíš dosiahnuť sny. Potom 
porozumieš svojmu pravému Ja, 
OK? Stena je biela. Dlážka je 
hnedá. 
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OBRÁZKY 10. VOLOV 

Alegória 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 stáročí zenoví umelci a učitelia vypracovali 
mnoho variant týchto obrázkov a sprievodného komentára. Jeden z mojich žiakov mi dal novú verziu 
obrázkov 10 volov. Sú desiatimi metaforami toho, ako by sme mali hodnotiť náš pokrok v praktike. 

 
 

 
6. jazda domov na volovi 

 
Na šiestom obrázku mladík jazdí na volovi, vedie ho späť domov a pritom je uvoľnený (v jednej verzii 
obrázkov si dokonca hrá na flaute). Už tu nie je žiadna potreba držať opraty. To znamená, že päť 
zmyslových orgánov je čistých a šesť vedomí pracuje bez prekážok. Začíname vnímať, že naše každo-
denné skúsenosti sú naozaj obsahom osvietenej mysle. Avšak vôl je stále prítomný. Stále tu ešte je ne-
jaká malá myšlienka v snahe dosiahnutia prítomnosti. 
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STENY SÚ BIELE – 
KOBEREC JE MODRÝ 

Študent sa spýtal zenového majstra 
Seung Sahna: „Čo je Buddha?“ Se-
ung Sahn Soen Sa povedal: „Steny 
sú biele. Koberec je modrý.“ „Nero-
zumiem,“ odpovedal študent. 

Seung Sahn Soen Sa ho udrel a povedal: „Len pozerať je Bud-
dhovou podstatou. Keď chceš porozumieť sfére Buddhu, udr-
žuj myseľ, ktorá je čistá ako priestor. Teda nech všetko tvoje 
myslenie a túžby odpadnú preč z teba. Tvoja myseľ potom mô-
že ísť kdekoľvek bez prekážky.“ 
Študent sa spýtal: „Čo udržuje myseľ, ktorá je čistá ako prie-
stor?“ 
Seung Sahn Soen Sa povedal: „Je to osvietená podstata. Hore 
prebývajú buddhovia. Dole je šesť sfér existencie. Všetky veci 
sú v nej úplne. Každá vec už to má. Toto a prach sa vzájomne 
prenikajú. Už je to zrejmé vo všetkých veciach. Takže bez aké-
hokoľvek zdokonaľovania si už úplný. Rozumieš? Rozumieš? 
Je to veľmi jasné.“ 
Potom Seung Sahn zdvihol zenovú palicu a povedal: „Vidíš?“ 
A udrúc podlahu palicou povedal: „Počuješ?“ Študent pokýval 
hlavou. „Ty už vidíš jasne. Už počuješ jasne. Potom, čo je táto 
palica, tento zvuk v tvojej mysli? Sú rovnaké, či rozdielne?“ 
Študent povedal: „Sú rovnaké.“ „Keď povieš ´rovnaké´, udriem 
ťa 30 krát,“ povedal Seung Sahn Soen Sa, „a keď povieš 
´rozdielne´ tiež ťa udriem 30 krát.“ 
„Prečo?“ opýtal sa študent. 
„KATZ!“ zakri čal Seung Sahn Soen Sa, „3 x 3 = 9.“ 
Študent sa uklonil a povedal: „Ďakujem. Rozumiem význam 
tvojho kriku, ale nerozumiem 3 x 3 = 9.“ 
Seung Sahn Soen Sa povedal: „OK, potom tu mám pre teba bá-
seň: 
 

Štyri prvky (zem, oheň, voda a vzduch) sa rozplynú ako vo sne. 
Šesť prachov (vnímaní), koreňov (zmysly) a vedomí je prázdnych. 
Aby si porozumel, že Buddha a vynikajúci učitelia sa vracajú na 

miesto plné svetla: 
Slnko zapadá za západné pohorie. 

Mesiac vychádza na východe.“ 
 

Poznámka: Šesť prachov, či vnímaní sú farba, zvuk, vôňa, 
chuť, dotyk a myšlienka. Šesť koreňov, či zmyslov sú oči, uši, 
nos, jazyk, telo a myseľ a šesť vedomí je odvodených od týchto 
šiestich odpovedajúcich zmyslov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chodenie po vode 
 
Traja mnísi sa rozhodli spolu meditovať. Posadili 
sa na breh jazera a ponorili sa do koncentrácie. 
Náhle jeden z nich vstal a povedal: „Zabudol som 
svoj matrac.“ Vkročil do vody a prešiel cez jazero 
k chatrči na druhej strane. 
 
Keď sa vrátil, vstal druhý mních a povedal: 
„Zabudol som uhasiť plameň. Tiež prešiel kľudne 
po vode na druhú stranu a vráti sa späť.“ 
 
Tretí mních ich pozorne sledoval a pomyslel si, že 
by to mohol byť test jeho vlastných schopností. 
„Myslíte si, že vaše učenie je vyššie než moje? 
Tiež dokážem to, čo i vy dvaja,“ poznamenal 
nahlas a ponáhľal sa k vode, aby prešiel na druhú 
stranu. Keď však stúpil do vody, okamžite sa 
ponoril. 
 
Nevzdával sa však a znovu vyšiel z vody 
a pokúšal sa znova prejsť na druhú stranu – no 
bezvýsledne. Prví dvaja mnísi pozorovali jeho 
neúspešné pokusy. 
 
Po chvíli sa druhý mních obrátil k prvému 
a povedal: „Nemyslíš, že by sme mu mali 
povedať, kde sú tie kamene?“ 

                              To pominie 

Študent prišiel k svojmu učiteľovi Dharmy a povedal: „Moja meditácia 
je strašná! Neustále ma čosi vyrušuje, alebo ma príšerne bolia nohy, 
alebo stále zaspávam. Je to strašné!“ 
„To pominie,“ jednoducho odpovedal učiteľ. 
O týždeň neskôr študent znovu prišiel za učiteľom: „Moja meditácia je 
úžasná! Cítim sa tak bdelo, pokojne a prebudene! Je to proste úžasne!“ 
„To pominie,“ jednoducho odpovedal učiteľ. 
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