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 [Zdvihne  zenovú  palicu  a  
udrie stôl.]  
Význam  tohoto  úderu  je:  
stať  sa  spútaný,  znamená  
stať sa voľný; stať sa voľný  
znamená  stať  sa  spútaný.  
Sutra srdca hovorí: „forma  
je  prázdnotou  a  prázdnota  
je formou." Pretože všetky  
veci   v tomto   svete   majú  
meno  a  formu,  hovoríme,  
že       toto       je       „svet  

protikladov". V tomto svete protikladov sa môžeme stať spúta-  
ní, ale i voľní.  
Dnes je Hae Jae - koniec zimného ústrania - čo znamená voľ-  
nosť. Kyol Če, názov pre naše 3-mesačné zimné ústranie zna-  
mená spútanosť. V svete protikladov je stále určitý nesúlad.  
[Zdvihne  zenovú  pa-  

licu a udrie stôl.]  
Význam tohoto úderu  
je:  pôvodne neexistu-  
je  ani  len  jedna  vec.  
Šiesty  patriarcha  nás  
učil,  že  všetky  veci  
tohoto  sveta  -    celá  
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Teda najprv som hovoril o svete protikladov. Tu je všet-  
ko veľmi jasne odlíšené - stavanie sa spútaným, stavanie  
sa voľným - veľmi jasné. Potom som hovoril o svete nir-  
vány - žiadna spútanosť, žiadna voľnosť. Potom som ho-  
voril o svete pravdy: spútanosť je spútanosť, voľnosť je  
voľnosť.  
Čo poviete, ktorý z týchto troch svetov je reálny svet?  
Forma je prázdnota, prázdnota je forma - je tento svet  
reálny svet? Žiadna forma, žiadna prázdnota - svet nir-  
vány; je toto reálny svet? Forma je forma, prázdnota je  
prázdnota; je toto reálny svet? Keď niekto povie, že na-  
šiel reálny svet, potom ho táto palica udrie 30x. Keď ni-  
kto nepovie, že našiel reálny set, potom táto palica udrie  
30x. Prečo je to tak?  
KATZ!  

myriada   veci   -   má  
meno  a  formu.  Všet-  
ky tieto mená a formy sú vytvorené mysľou. Ale dokonca ani  
samotná myseľ neexistuje. Akokoľvek by sme ju hľadali - ne-  
nájdeme ju. Teda, keď  neexistuje ani len jediná vec, ktorú by  
sme mohli nájsť, čo je potom to, čo sa stáva spútané, čo je po-  
tom to, čo sa stáva voľné? Môžeme to nazvať svet nirvány.  
[Zdvihne zenovú palicu a udrie stôl.]  
V tomto svete je stavanie sa spútaným iba spútanie a stavanie  
sa voľným iba uvoľnenie. Keď čítame Sutru srdca, nakoniec  
sa dostaneme k Anuttara Samyak Sambodhi -  čistému osvie-  
teniu.  Toto  je  oblasť,  kde  spútanosť     je  len  spútanosť  
a voľnosť je len voľnosť.  
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Dnes je spln. Tento deň nazývame Hae Jae — prvý deň  
po intenzívnom meditačnom ústraní.  
Ľudské vlasy stále viac šedivejú, ale hory ostávajú zele-  
né. No nakoniec sa aj hory aj človek vracia do prázdno-  
ty. Dnes je koniec Kyol Če, čo znamená - nepripútavaj  
sa k svetu mien a foriem. Keď sa nepripútavaš k svetu  
mien a foriem, potom neostane nič okrem sveta z oka-  
mihu na okamih. Čo práve teraz robím? To je to najdô-  
ležitejšie.  
V  skutočnosti  už  moja  reč  Dharmy  skončila.  Avšak  
mnohí nerozumejú, čo som povedal a preto to ešte vy-  
svetlím. Bežne by sme mohli povedať, že ma sem pri-  
viedla  moja  myseľ,  aby  som  si  vypočuť  túto  reč.  Ale  
kde  je myseľ? Odkiaľ sa zjavuje a kde odchádza? To-  
mu nerozumieme. Ale to je ľudské. Svoju myseľ berie-  
me všade so sebou, ale nevieme čo to je. Často hovorí-  
me  "ja,  ja,  ja",  ale  nevieme  čo  toto  ja  je.  Preto  je  
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 namieste veľká otázka: "Čo je to človek?" V známej zenovej  
básni sa píše: "Prichádzať a odchádzať s prázdnymi rukami-  
to je ľudské." Keď sa narodíš - odkiaľ prichádzaš? Keď zo-  
mrieš - kam pôjdeš? Život je ako vznášajúci sa oblak, ktorý  
sa  rozplynie.  Vznášajúci  oblak  pôvodne  neexistuje.  Život  a  
smrť, prichádzanie a odchádzanie sú tiež takéto. Ale je jedna  
vec, ktorá stále ostáva čistá. Je čistá a jasná a nezávisí na ži-  
vote a smrti. Čo je tou čistou a jasnou vecou, ktorá stále vláči  
toto telo? Aký je význam toho, že všetci títo ľudia zo zahrani-  
čia sem prichádzajú cvičiť zen? Je to vďaka tejto čistej a jas-  
nej veci, že sem neustále prichádzajú.  
Keď nájdete túto jasnú a čistú vec, potom sa stanete Tathagata  
budhom.  Iná  známa  báseň  hovorí:  "Keď  chcete  rozumieť  j  
sfére      budhov,      udržujte  
myseľ,  ktorá  je  čistá  ako  
priestor.    Nechajte    všetko  
svoje  myslenie  a  vonkajšie  
túžby   odpadnúť.   Nechajte  
ísť  svoju  myseľ  kdekoľvek  
bez  akýchkoľvek  prekážok.  
Čo   potom   udržuje   myseľ  
čistou a jasnou ako priestor?  
Keď tomu  nerozumiete, tak  
dávajte    pozor,    čo    vám  
poviem:   Je    to   osvietená  
podstata.  Hore  je  príbytok  
všetkých  budhov.  Dole  je  
šesť     úrovni     existencie.  
Každá vec to má. Každá vec  
je úplná." Všetko má tú istú  
podstatu  ako  Budha.  Všetci  
z nás - dokonca i pes, krava,  
mačka, vták - všetci majú tú  
istú  podstatu.  Táto  podstata  
je čistá ako priestor. Báseň ďalej hovorí: "To (pôvodná pod-  
stata) a prach (svet foriem a mien) sa vzájomne prenikajú. To  
je zjavné vo všetkých veciach."  
Z  tadeto  môžeme  porozumieť  zenového  majstra  Un  Muna,  
ktorý hovorí: "Budha je suché hovno na palici", či výroku ze-  
nového majstra Dong Shana: "Budha je tri libry ľanu." Ne-  
musíme mnoho, mnoho, mnoho rokov meditovať a čakať až  
sa nám objaví toto miesto. Neexistuje také miesto, ktoré by  
nebolo budhovym miestom. Neexistuje miesto, ktoré by nebo-  
lo Budhovou podstatou. Dokonca aj všetko to, čo vidíme, po-  
čujeme a voniame  má Budhovu podstatu. Nespoznávame ju  
ale kvôli nášmu mysleniu. Keď to odložíme -  
všetko naše myslenie - úplne sa toho zbavíme,  
potom   sa   zjednotíme   s   celým   vesmírom.  
Potom  všetko,  čo  uvidíme,  počujeme,  vonia-  
me      …   je   budha.   Všetko   ma   Budhovu  
podstatu.  
[Zdvíha zenovú palicu]  
Teda, keď dvíham zenovú palicu - vidíte?  
[Udiera zenovú palicu stôl.] -počujete?  
Už  vidíte  a počujete  jasne.  Sú  potom,  táto  
palica, tento zvuk a vaša myseľ rovnaké alebo  
rozdielne?  Keď  poviete  rovnaké  udriem  vás  
30x.  Keď  poviete  rozdielne,  táto  palica  vás  
tiež udrie 30x. Prečo je to tak, že či už poviete  
rovnaké  alebo  rozdielne  -  stále  vás  udriem  
30x. Prečo?  
KATZ!  
3x3 = 9  

Aj keď moja reč dharmy je úplne na konci, niektorí ľu-  
dia  stále  nerozumejú.  Moja  myseľ  je  vec,  ktorá  vláči  
dookola toto telo. Ale nerozumiem: „Kde je moja my-  
seľ?" Keby ste rozumeli svojej mysli - kde bola, aká je  
-  potom  všetko,  čo  som  vám  povedal  by  bolo  veľmi  
zrejmé, ale vy tomu nerozumiete. Každý, kto sa zúčast-  
nil ústrania rozumie tomuto: Aj med aj cukor sú sladké.  
Ale ako vysvetlite rozdiel v sladkosti medu a sladkosti  
cukru? Ale dá sa to. Dokonca aj keby ste napísali štósy  
kníh o tom, nevysvetlili by ste to zreteľne. Ale keby ste  
sem  prišli  a ja  by  som  vám  najprv  vložil  do  úst  med  
a potom cukor ... áah!, potom by  ste porozumeli. Musí-  
te to zažiť. Našťastie máme dosť zenových centier, kde  

ľudia  môžu  prísť  a ochutnať.  
Keď     skúsite     praktikovať,  
potom     po     čase     začnete  
rozumieť: „Áááh, toto je moja  
myseľ.  Toto  je  miesto,  kde  
zostáva  moja  myseľ."  Potom  
postupne  sa  pred  vami  zjaví  
to, kde je vaša myseľ a aká je.  
Pred  mnohými  rokmi  v Číne  
zenový majster Lin Či   vždy  
zakričal  KATZ!,  kedykoľvek  
mu   niekto   položil   otázku.  
Zenový   majster   Dok   Sahn  
zase  zakaždým  razom  udrel  
toho, kto sa ho na niečo pýtal  
a zenový  majster  Gu  Ďži  len  
zodvihol  jeden  prst.  Sú  tieto  
prejavy Lin Čiho, Dok Sahna  
a Gu   Ďžiho   rovnaké   alebo  
rozdielne?  
rovnaké,  

Keď  
potom  

poviete  
vás    táto 

palica udrie. Keď poviete rôzne, tiež vás táto palica udrie.  
Čo urobíte? Toto je prvá lekcia.  
Niekto sa raz spýtal zenového majstra Dok Sahna: „Čo je  
Budha?" On odpovedal: "Tri libry ľanu." Keď túto otázku  
položil jeden mních zenovému majstrovi Un Munovi, ten  
odpovedal:  „Suché  hovno  na  palici."  Prví  traja  zenoví  
majstri ani len neotvorili ústa, aby sa unúvali odpovedať -  
- len akcia. Ale poslední dvaja otvorili svoje ústa, aby nás  
učili  pravde.  Keď  budeme  pokračovať  v praktike,  nako-  
niec vstúpime do tejto sféry osvietenia. Potom všetko, čo  
počujeme, uvidíme, ovoniame a ochutnáme ... všetko bu-  
de  čisté.  Pred  tým,  to  bola  naša  myšlienka  o nás,  naše  

„ja", ktoré zahmlievalo túto pravdu.  
Ale keď ju odstránime, potom nám  
už     nič     nebráni     zjednotiť     sa  
s vesmírom. Teda, čo je pravda?  
Všetko,    čo    počujeme,    vidíme,  
voniame a chutnáme ... to všetko je  
pravda.  
Obloha  je  modrá,  strom  je  zelený,  
pes breše, cukor je sladký.  Dokonca  
aj  keď  žijeme  v  pravde  neustále,  
zabúdame    na    našu       "neviem"  
pravdu. Je to kvôli myšlienke "ja."  
Táto   myšlienka   blokuje   pravdu.  
Preto   keď   nemáte   žiadne   "ja,",  
potom   všetko   je   pravda.   Preto,  
všetci    starobylí     múdri    majstri  

vravievali: "Dosiahnutie pravého Ja a osvietenia je ľah-  
šie  než  napitie  sa  vody,  keď  sme  smädní."  Akoto,  že  
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 potom nevieme tak jednoduchú záležitosť? Pretože máme tak  
veľa myslenia. Čo urobíme s týmto všetkým myslením? Mu-  
síme praktikovať, aby sme ho úplne odstránili. Keď máš my-  
seľ, daj ju práve okolo prechádzajúcemu psovi. Keď sa zbavíš  
svojej  mysle,  potom  sa  zjednotíš  s  celým  vesmírom.  Vtedy  
čokoľvek,  čo  uvidíš,  či  počuješ  bude  reálne,  všetko  bude  
pravda. Celý svet bude pravda.  
Zenoví učitelia dynastie Tang a Sang učili iba  
o  tomto  "pravdivom  svete"   Aké  je  správne  
učenie?   Aká   je   správna   funkcia?.   Našou  
prácou     je     pomáhať     všetkým     trpiacim  
bytostiam. Keď je niekto hladný, daj mu jesť.  
Keď  je  niekto  smädný,  daj  mu  vodu.  Keď  
niekto  potrebuje  našu  pomoc,  pomôžme  mu.  To  je  naša  
správna funkcia.  
V  našom  učení  je  potrebné  zdôrazniť  tri  body:  substanciu,  
pravdu a funkciu. Za prvé - učíme substanciu tým, že využí-  
vame  akciu  -  ako  je  zdvihnutie  prsta,  zakričanie  KATZ,  či  
púhym uderením podlahy. Potom učíme o skutočnom svete:  
poduška je žltá, podlaha je hnedá, obloha je modrá. Neexistu-  
je nič, čo by nebola pravda. Všetko je pravda, všetko je čisté.  
Keď dosiahneme tento pravdivý svet, potom ho môžeme vyu-  
žívať pri pomáhaní trpiacim bytostiam. To je cesta Bodhisat-  
tvu.  
Budhizmus je veľmi zásadový v svojom učení, ako i pri prak-  
tickej  aplikácii  a  funkcii.  Takmer  všetky  náboženstvá  majú  
určitý  druh  protikladného  uvažovania,  napr.  musím  žiadať  
Boha o pomoc, musím sa modliť k Bohu, či musím sa snažiť  
dosiahnuť Boha mimo seba. Ale budhizmus učí, že keď prak-  
tikuješ a dosiahneš svoje pravé Ja, stávaš sa budhom. V Biblii  

Ježiš hovorí: "Som cesta, pravda a život." Ale  mnoho  
ľudí nerozumie pravý význam týchto slov. Aký je výz-  
nam"  cesty"?  Cesta  znamená  návrat  k  substancii.  Čo  
znamená "pravda"? Všetko čo vidíte, počujete, voniate,  
či chutnáte je pravda. Čo nie je pravda? Obloha je mod-  
rá, strom e zelený, pes breše, cukor je sladký. Dokonca  
aj keď neustále žijeme túto pravdu, nepoznáme ju, pre-  
tože  nepoznáme  sami  seba.  Čo  je  to  "život"?  Život  
znamená pomáhať iným. Keď sú hladní, dajte im najesť,  
…kedykoľvek narazíš na utrpenie, len pomáhaj. Budho-  
ve učenia nám ukazuje ako nájsť správnu cestu, pravdu  
a život a využiť ich k záchrane všetkých bytostí od utr-  
penia.  
Stále by nám to malo byť zrejme - nemali by sme na to  
zabúdať ani keď spievame sutry. Vtedy by sme sa mali  
pýtať sami seba: "Kto spieva? Kto robí tieto veci?"  
V čase kórejskej vojny odišiel jediný syn jednej vdovy do  
vojny.  Pretože mu bola úplne oddaná, neustále sa o neho  
obávala: "Musím sa postarať o to , aby sa oženil. Musím  
mu zabezpečiť dobré bývanie a obklopiť ho príjemnými  
vecami, teda musím ťažko pracovať kým je preč. Každý  
deň  si  neustále  opakovala  tieto  myšlienky,  dokonca  i  v  
svojich snoch nezabúdala na svojho syna. Keď sa jej syn  
vráti  bude  veľmi,  veľmi  šťastná.  A  práve  tak,  ako  táto  
vdova neustále myslela na svojho syna, aj my by sme ni-  
kdy nemali zabúdať na Budhovo učenie.  

Nikdy  by  sme  nemali  zabúdať  na  náš  
smer. Keď udržujeme túto veľkú otázku  
v našom   každodennom   živote   -   toto  
veľké  „neviem"  -  musíme  iba  neustále  
hľadieť  dopredu  až  k okamihu,  keď  sa  
náhle  objaví  a my  budeme  čistí.  Práve  

tak ako táto vdova neustále hľadela dopredu ku dňu, ke-  
dy sa jej syn vráti. Aj my by sme neustále mali udržia-  
vať našu myseľ „neviem". Neustále udržujte túto veľkú  
otázku vo všetkom čo robíte, keď spievate, keď jete, vo  
všetkom   až   dovtedy,   kým   nedosiahnete   osvietenie  
a nezachránite všetky bytosti od utrpenia.  

•   Niektorí ľudia, ako napríklad ja, sa rodia idiotmi, ale ove ľa viac je tých, ktorí sa postup-  
ne stávajú hlupákmi. ~ Forrest Gump  

•   Nikto nikdy nezbankrotoval tým, že by ľuďom hovoril ´dobré ráno´.  ~Forrest Gump  

•   Intuitívna myse ľ je posvätným darom a racionálna myse ľ je jej oddaným sluhom.  My  
sme vytvorili  spoločnosť, ktorá uznáva sluhu a zabúda na dar.  ~ Albert Ein stein  

•   Dokážem akceptova ť zlyhanie, ale nikdy nemô žem akceptova ť to, že by som sa o nie čo  
nepokúsil.  ~ Michael Jordan  

•   Meditácia priná ša múdros ť; život bez meditácie je život v nevedomosti. Spoznaj čo ťa  
posúva vpred a čo ťa vracia spä ť a zvoľ si cestu, ktorá vedie k múdrosti - Budha  
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 mi  však  zdalo,  že  si  to  nikto  
ani  len  nevšimol  a  keď  si  to  
niekto   aj   všimol,   nikto   ma  
ohľadne      môjho      sedenia  
nenapomínal.   Preto   som   sa  
tam cítil celkom príjemne, pri-  
šiel  som  znova  a začal  som  
pravidelne cvičiť.  
Pred  svojim  prvým  ústraním  
som        obdržal        základné  
inštrukcie   o tom   ako   bude  
prebiehať   ústranie.   Povedali  
mi, že väčšinu času budeme sedieť. Bože ako to preži-  
jem? Tiež mi povedali, že budeme jesť iným spôsobom  
ako sme zvyknutí - z misiek a podľa tradície. Dokážem  
to? - Bude to pre mňa ťažké? Potom budeme robiť 108  
poklôn. Žiaden problém! Už som ich párkrát robil. Za-  

píšte ma!!!!  
Krutú  pravdu  o tom,  že  
už niet cesty späť som si  
uvedomil, keď som začal  
lapať po dychu už pri 27-  
poklone.     Situácia     sa  
oveľa  zhoršila,  keď  po  
troch  
v mojich  

sedeniach  sa 
kolenách  

ZAMYSLENIE SA  
NAD ROKOM PRAKTIKY.  

 

Gary Dixon ,  
Primary Point 22,2004  

 
Môj  kórejský  kolega  Youngjong  Yu  mi  nakoniec  doporučil  
prečítať si počas letu do Spojených štátov knihu zenového maj-  
stra Seung Sahna „Kompas zenu", po tom, čo mi už zodpove-  
dal všetky otázky týkajúce sa budhizmu, ktoré som mu položil.  
Cestou domov som otvoril  
knihu a začal čítať.  
Okamžite  -  hneď  v prvej  
kapitole    -    ma    upútala  
pasáž,    v ktorej    zenový  
majster  píše:  „Je  mnoho  
ciest,      ktoré      môžeme  
nasledovať,     aby     sme  
dosiahli  tento  bod  /pravé  
Ja/.  Poznáme  mnoho  ná-  
boženstiev   a duchovných  
ciest,    ale    v skutočnosti  
stále  ide  len  o dva  druhy  
náboženstiev  
náboženstvá  
a náboženstva  
Keď  
náboženstvá  

-  
subjektu  
objektu.  

nasledujeme  
objektu  

objavila   hrozná   bolesť.  
Navyše  
každom  

som  
jedle  

sa pri 
strápnil  

hrkotaním s misami. Prvý  
večer    som    išiel  
unavený,  
 
myšlienkami,  
niekedy  

spať  
hladný  

a posadnutý  
že      sa 

v noci  

veríme v určitého boha alebo nejakú silu alebo niečo protiklad-  
né mimo nás." ..... Budhizmus je náboženstvo subjektu - hľadá  
priamy vhľad do podstaty nášho bytia. „Čo som?" „Čo je toto  
ja?" a „Odkiaľ sa vzalo?" Pod vplyvom týchto raidkov som sa  
rozhodol navštívil zenové centrum - chcel som poznať odpo-  
veď na otázku „ Čo som? a „Čo je toto ja?" Chcel som čosi  
získať.  
Počas svojej prvej návštevy zenového centra som obdržal neja-  
ké základné inštrukcie o tom ako sedieť a čo očakávať od roz-  
víjajúcej sa praktiky. Povedali mi, že budeme spievať po kórej-  

ský,  ale  nemám  sa  obávať  
o správnu          výslovnosť  
a význam   slov.   Povedali  
mi,  že  budeme  sedieť  25  
minút   v lotosovej   pozícii.  
Začala  sa  ma  zmocňovať  
panika.   Toto   už   nebola  
žiadna       ďalšia       kniha  
o budhizme  či  zene.  Toto  
už bolo naozajstné!  
Spieval som, ale nebolo to  
po  kórejsky.  Nemal  som  
ani          poňatie,          čo  
vychádzalo  z mojich  úst.  
Môj 9- mesačný synček je  
oveľa  
Sedel  

inteligentnejší.  
som    25    minút  

vykradnem preč z tadeto, vrátim sa domov, skutočne sa  
najem  a ľahnem  si  do  svojej  vlastnej  postele.  Lenže  
ostal som. A práve tak ako počas mojej prvej návštevy  
zenového    centra,    nikto    mi    to    nekomplikoval.  
V skutočnosti  ma  všetci  povzbudzovali  a podporovali  
a vraveli mi, že dokonca, z času na čas,   majú ťažkosti  
i starší  členovia  sanghy.  Znovu  vďaka  tomuto  príjem-  
nému pocitu som sa objavil aj na ďalších ústraniach.  
Postupom    času  
som so sa už bol  
zdatný  
vykonávaní  

pri 

rôznych  praktík.  
Dokážem  
spievať  
s ostatnými  
a v pohode  

už 
spolu  

sedieť  25  minút.  
Aj  moje  kolená  
si zvykli a trvá to  
už  ďaleko  dlhšie  
než    sa    objaví  
bolesť.  Už  som  
sa     naučil     aj  
postup pri jedení a často aj obsluhujem počas ústrania.  
Dokonca  aj  poklony  dobre  zvládam  a do  najbližšieho  
ústrania som si dal záväzok zvládnuť diabolské tempo  
7.2 poklôn za minútu. Ale hoci som si zvykol na formu  
našej praktiky, začal som mať určité výhrady.  

a bolo  to  pre  mňa  veľmi  
nepohodlné.   Celkove   sa  
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 Prišiel  som  sem  praktikovať,  lebo  som  chcel  niečo  získať,  
chcel som získať odpoveď na otázku: „Čo som?" „Čo je toto  
ja?" a „Odkiaľ sa zvalo?" Po ťažkých mesiacoch praktikova-  
nie sa mi nezdalo, že by som k tejto odpovedi bol nejako bliž-  
šie. Dokonca ani len náznak nejakého skutočného progresu,  
ktorý by ma inšpiroval k ďalšej praktike. Začal som teda reál-  
ne  pochybovať  o  spôsobe  svojej  praxe  -  až  sa  vo  mne  za-  
hniezdila frustrácia. Začal som si namýšľať, že zenová prakti-  
ka - alebo prinajmenšom tento druh zenu - nie je pre mňa ten  
správny. Hlboko som bol v mojej mysli „ja, moje, mne", ale  
tiež i v kontrolujúcej mysli. Výsledkom bolo, že som sa roz-  
hodol skončiť.  
Vtedy      niekto      v zenovom  
centre  čítal  jeden  list  z knihy  
„Len neviem" V tomto liste sa  
žiak   pýta   zenového   majstra  
Seung    Sahna:    „Čo    som?"  
a dodáva:   „Stále   sa   na   to  
pýtam  počas  celého  dňa,  ale  
stále     tu     je     toľko     veľa  
myslenia!"   Pocítil   som,   ako  
keby  ma  niekto  bol  udrel  po  
hlave! Veď to som ja! Zenový  
majster  ako  odpoveď  uvádza:  
„Nekontroluj     svoju     myseľ  
a pocity.  Len  choď  priamo  -  
neviem.         Keď         budeš  
praktikovať  každý  deň,  tvoja  
kontrolujúca  
upokojí."  

myseľ  
Znovu  

sa 
s novým  

Musel  som  sa  toho  vzdať  -  vzdať  sa  tejto  mysle  „ja,  
moje, mne" a začať praktikovať bez akejkoľvek túžby  
niečo dosiahnuť.  
V tejto dobe sa moja spoločnosť spájala s inou spoloč-  
nosťou   a ja   som   sa   začal   obávať   o svoju   prácu  
a postavenie. No moja praktika mi umožňovala byť  po-  
čas tohto ťažkého obdobia relatívne pokojný. Keď celý  
proces zlučovania prebehol, bol som v Kalifornii na slu-  
žobnej ceste a mnohí moji spolupracovníci mi ďakovali  
za to, že som im pomohol zvládnuť tento náročný pro-  
ces.   Telefonovali   o mnohých   našich   konverzáciách,  
v ktorých som im radil, aby sa nenechali chytiť  svojimi  

vlastnými   špekuláciami   a scenármi  
„čo keď". A tiež o tom, ako som im  
hovoril, aby sa  neobávali toho, čo sa  
prihodí    alebo    ako    celý    proces  
dopadne.  Radil  som  im,  aby  si  len  
dobre  vykonávali  to,  čo  práve  majú  
robiť  a že  veci  sa  napokon  aj  tak  
vyriešia. Ani som len netušil, že moje  
slová   a činy   na   nich   tak   hlboko  
zapôsobili!  
Keď  som  sa  vrátil  domov,  podelil  
som  sa  o túto  skúsenosť  so  svojou  
manželkou. A k môjmu prekvapeniu,  
mi  tiež  povedala,  že  odkedy  som  
začal  s touto  praktikou,  stal  som  sa  
viac  trpezlivejší  a chápajúcejší  voči  
nej a deťom.   Dokonca mi povedala,  
že  aj  naši  priatelia  na  mne  zbadali  
pozitívne  zmeny.  Ani  som  to  len  
netušil!  
Rok  uplynula  a ja  som  sa  rozhodol  
vkročiť hlbšie do praktiky prijatím 5  
sľubov. Počas minulého roka som sa  
naučila a zažil mnoho vecí. Mal som  
to          privilégium          spoznávať  
a praktikovať   so súčasnými   členmi  

našej sanghy v rôznych zenových centrách školy Kwan  
Um. Akí nádherní učitelia sú tu! Avšak je jedno učenie,  
ktoré ďaleko prevyšuje všetko, čo som sa naučil počas  
tohto roka. A to  je  dôvod  prečo  v konečnom dôsledku  
praktikujeme   - síce, že to nerobíme pre seba, ale pre  
iných.  
Moja rodina, priatelia a spolupracovníci ma to naučili.  
A aj keď sa každý deň snažím praktikovať bez akejkoľ-  
vek túžby niečo dosiahnuť, v skutočnosti som čosi do-  

odhodlaním   som sa  rozhodol  
pokračovať   v praktike.   Myš-  
lienky  prišli,  ale  už  som  sa  
neobával. A keď prišli, už som  
lepšie   zvládal   nepríputanosť  
k ním.   Tým   zvládam   svoju  
kontrolujúci  myseľ,  ale  stále  
mám  problém  s  mysľou  „ja,  
moje, mne".  
Inšpirovaný týmto listom, som sa rozhodol kúpiť si celú kni-  
hu „Len neviem" a tiež knihu „Odklepávanie popola na Bud-  
hu".  Tu  ma  inšpirovala  jedná  pasáž  v kapitole  „Chcenie  
osvietenia", v ktorej sa píše: Myšlienka, že chcete niečo do-  
siahnuť je veľmi sebecká v zene. Ďalej vysvetľuje, že pokiaľ  
ešte máme myšlienky, že chceme niečo dosiahnuť, nikdy nič  
nedosiahneme. A tu to bolo, po deviatich mesiacoch usilovnej  
praktiky  -  facka  priamo  na  líce,  ktorú  som  tak  potreboval!  

SOMÁR MA NAUČIL  
 

Somár,  lev  a  líška  si  spolu  vyšli  na  poľovačku  zajacov.  Deň  im  prial  a  tak  na-  
koniec  ulovili  veľkú  hŕbu  zajacov.  Lev  povedal  somárovi:  Chcem,  aby  si  ty  
rozdelil túto veľkú kopu spravodlivo medzi nás troch.  
Somár  postupne  poukladal  zajacov  na  tri  rovnaké  kopy  a  povedal:  „Čo  po-  
vieš? Je to správne?" Lev ho v tom okamihu tresol po hlave a zabil ho.  
Potom  lev  nahádzal  všetkých  zajacov  na  mŕtveho  somára  a   vytvoril  novú  hŕ-  
bu zajacov. Potom s obrátil na líšku s prosbou: „Teraz by som bol rád, keby si  
ty rovnomerne rozdelila týchto zajacov medzi nás dvoch."  

Líška prešla okolo hromady zajacov, starostlivo vybrala jedného vychŕleho zajaca a položila ho pred seba. Zvy-  
šok zajacov nechala na veľkej hromade a povedala: „Lev ,táto kopa zajacov je tvoja a táto moja."  
Lev povedal: „Líška, kde si sa naučila tak spravodlivo rozdeľovať?"  
A líška odpovedala: „Somár ma naučil."  
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 siahol.  

ČO UROBIME SO  
 
SVOJIM ČASOM?  
 

Nancy Brown Hedgpeth  

[Zdvihne zenovú palicu a udrie stôl.]  
Je toto dobré miesto, či zlé miesto?  
[Zdvihne zenovú palicu a udrie stôl.]  
Nie  je  toto  žiadne  miesto?  Je  toto  čarovné  miesto?  Je  toto  
zvláštne miesto?  
[Zdvihne zenovú palicu a udrie stôl.]  
Keď vytvárame akéhokoľvek z týchto miest, sme stratení.  
Ako teda nájdeme svoje miesto?  
KATZ!  
Tieto týždne sú úžasné. Zvyčajne trikrát za rok máme prakti-  
ku prijímania sľubov. To mi stále pripomenie rozhovor, ktorý  
som mala so svojimi rodičmi, keď som sa po prvý krát roz-  
hodla zložiť päť sľubov. Spýtali sa ma: „Čo sú to za sľuby?"  
A keď som im ich vysvetlila poznamenali: „Ale my sme ťa  
ich  už  učili."  Áno,  odvetila  som,  „ale  táto  praktika  mi  ich  
pomôže žiť."  

Mnohí    z nás    máme    veľa  
učiteľov   -   našich   rodičov,  
učiteľov v škole, priateľov, ...  
zenového     majstra     Seung  
Sahna  a   iných  nádherných  
učiteľov  tejto  školy,  mraky,  
oblohu.... V našom živote sú  
všetci  títo  učitelia  pre  nás  
veľmi dôležití.  
Jedným  z takýchto  učiteľov  
bol   aj   úžasný   farár   nášho  
kostolíka,  ktorý  bol  oddaný  
svojmu  
veľmi  

učeniu.  
sčítaný  

Bol tiež 
a v svojej  

jať - obetovali svoj čas, peniaze, zohnali nákladné auto,  

kázni   stále   využíval   rôzne  
príbehy.  

Takým bol i príbeh o šoférovi trolejbusu, ktorý po skončení  
svojho pracovného dňa, stále  čakal 42 minút na svoj autobus,  
ktorým  sa  odvážal  domov.  Zo  začiatku  len  tak  jednoducho  
tam čakal až kým mu neprišiel autobus, ale po čase si začal  
všímať  svoje  okolie  a zistil,  že  v podstate  je  to  staré  auto-  
vrakovisko s nepotrebnými súčiastkami. Až jedného dňa si to  
už  nielen  všímal,  ale  začal  i  konať.  Postupne  začal  zbierať  
nepotrebné  pohodené časti  do  odpadkových  košov,  ktoré  si  
sám priniesol - plných 42 minút každý deň až si i ostatní ľu-  
dia všimli zmenu, ktorú to prinášalo okoliu a začali sa pripá-  
 

Súcitne s dáždnikom  

ktorými odvážali pohodené veci preč, začali sadiť rast-  
linky  a stromy  ....  až  postupne  sa  toto  miesto  pomaly  
menilo na park. No v jeho mysli to už bol park dávno  
predtým.  
Teda, čo my urobíme so svojím časom? So svojimi ru-  
kami  a peniazmi,  či  energiou?  Aké  miesto  vytvoríme?  
S akými bránami a dverami?  
Na  tento  svet  sme  prišli  bránou  narodenia.  Tento  svet  
opustíme bránou smrti. V živote prechádzame rôznymi  
fázami. Máme oči, uši, nos, jazyk, telo a myseľ. Mnoho  
brán.   Máme   bránu   Dharmy   a dvere   do   meditačnej  
miestnosti. Sľuby. Vzťahy, Prírodu, Rodinu. Priateľov.  
Prácu. Túžby. Hnev. Nevedomosť. Mnoho, mnoho brán.  
V každom okamihu, ktorou bránou práve prechádzame?  
Ktorý smer si zvolíme? Ja chcem toto. Ja nechcem toto.  
Hore, dole, dobré, zlé, správne, nesprávne, zlý - proti-  
kladný smer? Stávame sa týmto správnym smerom? Za-  
chraňujeme ľudí zo smeru, ktorý vedie k utrpeniu?  
Teda, ktorým smerom sa poberieme? Aká brána sa nám  
páči?  
[Zdvihne zenovú palicu a udrie stôl.]  
Keď nájdeme svoju bránu, čo potom?  
KATZ!  
Po tejto ceremónii máme jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť  
dverí. Ktorými odídeme?  

Jedna  západná  žiačka  budhizmu  raz  navštívila  Indiu,  kde  začala  praktikovať  
pod  vedením  známeho  gurua.  Raz  sa  počas  jedného  daždivého  dňa  odviezla  
rikšou na nákup, kde ju na ulici napadol neznámy mladík.   A i keď nakoniec sa  

to dobre skončilo, pretože v podstate sa im nič nestalo, bola poriadne nastra-  
šená a znepokojená. Preto sa rozhodla, že sa so všetkým zdôverí svojmu maj-  

strovi.  Po  tom  sa  ho  spýtala:  „Ako  by  si  sa  ty  zachoval?  -  Čo  treba  robiť 
v takýchto situáciách? Ako by mal reagovať správny budhista? Na jej počudo-  
vanie učiteľ odpovedal: „Mala si ho s bdelou   pozornosťou a s úprimným súci-  

tom tresnúť po hlave svojim dáždnikom."  

Sharon Sahlsberg o svojej návšteve v Indii.  
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 Obrázky 10. volov.  
Alegórie našej praktiky  

Zenový majster  
 
Primary Point 1990  
 
Obrázky 10 volov pochádzajú z 12.  storočia  
ilustráciou     hľadania     osvietenia.     Jeden  
novú verziu obrázkov 10 volov. Sú desiatimi  
sme mali hodnotiť náš pokrok v praktike.  

 
7.   Vôl sa stráca, mladík ostáva  

Ji Bong  

z Číny   a sú   alegorickou  
z mojich   žiakov   mi   dal  
metaforami  toho,  ako  by  

Na siedmom obrázku sedí mladík osamotený na skale a vôl už odišiel. Snáď len niekde spí, ale to ho už nezaujíma. Je to  
niečo  úplne  iné  ako  na  prechádzajúcich  obrázkoch,  na  ktorých  sa  veľmi  snažil  nájsť  ešte  nepoznaného  vola.  Dokonca  
na niektorých verziách obrázkov je mladík takou tenučkou nepatrnou postavičkou v rozľahlej panoramatickej krajine - no  
nech je akokoľvek nevýznamný, stále tu ešte je.  
Žil raz veľký majster Aiki -Džiudžitsu, ktorý po mnohých rokoch odovzdal transmisiu svojmu pokročilému žiakovi týmito  
slovami: „Teraz budeš učiť ty a ja budem úradovať a keď ma budeš potrebovať môžem ti prísť pomôcť." Na znak toho vše-  
tci žiaci v ten večer mali veľkú ceremóniu v meste a popili mnoho ryžového vína.  
Neskoro v noci nový hlavný učiteľ viedol ostatných žiakov späť do kláštora. Keďže každý z nich čosi vypil, nikto z nich  
nebol zvlášť pozorný. Keď prechádzali okolo rohu a dostali sa pomerne blízko k zadnej časti mulice, ktorá stála na ulici,  
mulica kopla učiteľa. Tento nový učiteľ urobil nádherné salto ponad chrbát mulice a dopadol na nohy v dokonale obrannej  
pozícii.  
Všetci žiaci ostali v nemom úžase: „Ó, skvelé!" Nikdy sme nevideli nášho starého učiteľa urobiť čosi také." Nevedeli sa  
dočkať rána, aby mu o tom všetkom mohli porozprávať a poblahoželať mu k tomu ako správne predal transmisiu svojmu  
pokročilému žiakovi. No keď si majster vypočul celý príbeh, k ich úžasu sa veľmi nahneval, strhol certifikát o transmisii zo  
šiat nového učiteľa a povedal: „Nie si ešte pripravený byť majstrom. Znovu sa musíš stať žiakom." Nikto nerozumel hnevu  
majstra. Potom povedal: „Poďte so mnou a ja vám ukážem, ako sa správne zachovať v situácii s mulicou." Viedol žiakov  
ulicou až kým neprišli k mulici. Keď sa majster priblížil asi na štyri stopy k zadnej časti mulice a mulica ho kopla, oblúkom  
preletel ponad ňu  a rozprestrel sa rovno na zemi. Vtedy žiaci porozumeli.  
Je to veľmi dokonalé učenie - byť plne prítomný a nič nevytvárať. Keď je niekto bdelý, potom sa nikdy nedostane do tes-  
nej blízkosti zadnej časti mulice a preto nemá šancu aby ho mulica kopla. Takže vytvárať čosi je veľká chyba. Všetky myš-  
lienky, že musíme čosi dosiahnuť sa musia rozplynúť. Vôl sa musí rozptýliť - to je význam siedmeho obrázka.  
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 Deň osvietenia  

C 

Christina Hauck  

A ČO POTOM?  
 
Jeden americký turista sa raz pýtal mexického rybára na kvalitu je-  
ho rýb a na to za aký čas ich nachytá. „Nechytám ich dlho." Odpo-  
vedal  Mexičan.   „Prečo   ale   potom  neostávaš  dlhšie  na   mori  
a nenachytáš ich viac?" pýtal sa ďalej Američan. Mexičan mu vy-  
svetlil, že takto malý úlovok dokáže pokryť jeho potreby i potreby  
jeho rodiny. Na to sa Američan znovu pýtal: „Ale čo potom robíš  
so zvyškom svojho voľného času." „Dobre sa vyspím, pohrám sa  
so svojimi deťmi, a popoludnia so svojou manželkou. Večer si zá-  
jdem  do  dediny  na  pár  drinkov  s  priateľmi,  zahráme  na  gitare  
a zaspievame si.  Mám naplnený život.  
Američan  ho  prerušil:  Mám  MBA  z Harvardu  a dokážem  ti  po-  
môcť! Mal by si začať tým, že budeš každý deň o čosi dlhšie loviť.  
Tým dokáže predať niečo rýb naviac. S takto získanými peniazmi  
dokážeš kúpiť väčšiu loď.  
„A čo potom?, spýtal sa Mexičan.  
„Pomocou  väčšej  lode  dokážeš  nachytať  viac  rýb  a tým  zarobiť  
viac peňazí. Tak si môžeš kúpiť ďalšiu loď a potom tretiu až kým  
nebudeš mať celú flotilu plavidiel. Potom už môžeš obchodovať  
priamo so spracovateľskými podnikmi a dokonca si môžeš otvoriť  
svoj  vlastný  podnik."  Budeš  môcť  opustiť  túto  malú  dedinu  
a presťahovať sa do Mexika, Los Angeles, či dokonca i do New  
Yorku! Z tade budeš môcť riadiť celý svoj mohutný kolos.  
„A ako dlho to bude trvať?" vyzvedal Mexičan.„Dvadsať, či mož-  
no dvadsať päť rokov, „ odpovedal Američan.  
„A čo potom?, spýtal sa Mexičan.  
„Potom? Nuž priateľu, len potom to začne byť zaujímavé,  odpo-  
vedal mu  Američan so smiechom. „Môžeš začať predávať akcie  
a zarábať  milióny!"„Milióny?  Skutočne?  A potom?",  znova  sa  
spýtal  Mexičan.„  Nuž  potom,  môžeš  skutočne  odpočívať,  žiť  
v malej  pokojnej  dedinke  pri  pobreží,  hrať  sa  so  svojimi  deťmi,  
chytať  ryby  len  pre  zábavu,  tráviť  popoludnie  so  svojou  ženou  
a večery s priateľmi pri drinkoch.  
 

LEN CHOĎ SPAŤ  

Predtým než sa Budha stal Budhom  
Každý ho nazýval Sidharta a všetci  ho mali radi:  
Otec, mama, sestra, brat, žena, dieťa, sluhovia,  
konkubíny.  
Keď sa pozrel do zrkadla, páčil sa sám sebe:  
Jemná pokožka a jasné oči, biele zuby a a dlhé  
čierne lesklé vlasy.  
 
Keď Sidharta opusti otcov príbytok, ostrihal si  
dlhé čierne vlasy.  
Daroval svoje prenádherne hodvábne šaty  
A odel sa do handier.  
Už nepotreboval zrkadlo.  
 
Šesť rokov hľadania!  
Šesť rokov hladu a strachu, nudy a bolesti!  
Šesť rokov až sa napokon vzdal a začal odznova.  
Sadol si pod strom Bodhi.  
Zložil sľub, že sa nepodstaví až kým sa jeho  
myseľ neotvorí.  
Alebo sa jeho kosti nepremenia na prach.  
 
V okamihu - tesne predtým než sa Budha stal  
Budhom - sa trošku pohol, aby si uľavil od bolesti  
v krku a uprel svoj pohľad na rannú hviezdu - čo  
nie je hviezda ale planéta, ktorá je predzvesťou  
vychádzajúceho slnka.  
 
V tom okamihu sa Budha stal Budhom.  
Počul ako sa slzy kamenného dievčaťa menia  na  
smiech.  
Cítil motýľa burcujúceho draka k letu.  
 
Práve teraz, keď slnečný jas zapĺňa mesto Kansas  
Ako vidíš Budhovu hviezdu?  
KATZ!  
Sviečky jasne horia na oltári,  
Usmiate tváre rozjasňujú miestnosť Dharmy.  

Gasan  sedel  na  rohu  smrteľnej  postele  svojho  majstra  Tekisuia  tri  dni  pred  jeho  smrťou.  
Tekisui  si  ho  už  zvolil  za  svojho  nástupcu.  Keďže  nedávno  im  zhorel  kláštor, Gasan  bol  
v týchto  dňoch  zaneprázdnený  jeho  prestavbou.  Tekisui  sa  ho  pýtal:  „Čo  budeš  robiť,  keď  
zrekonštruuješ kláštor?  
Keď pominie tvoja choroba, potom ťa požiadame, aby si tam prehovoril, „  povedal Gasan.  
„Predpokladajme, že sa nedožijem toho dna, ďalej vyzvedal majster.  
Potom zoženieme niekoho iného, odvetil Gasan. A keď nenájdete nikoho iného?, znovu sa  

spýtal Tekisui.  
Gasan odpovedal hlasno: „nepýtaj sa tak hlúpo. Len choď spať."  
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