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Nehybná Buddhova prirodzenosťNehybná Buddhova prirodzenosťNehybná Buddhova prirodzenosťNehybná Buddhova prirodzenosť    
 
 
 
Jeden študent položil počas stretnutia otázku, čo je šťastie.  
Hneď vznikla živá debata. Niektorí hovorili, „šťastie pochádza z troch druhov 

dobrého: dobre sa najesť, dobre sa vyspať a keď črevá fungujú dobre“. ☺ 
Iní dodali, „aj keď sa nenajeme dobre, ale sme spokojní, je to tiež druh šťastia“ 

alebo, „žiť v tomto okamihu to je šťastie“.  
Študenti sa nakoniec spýtali zenovej majsterky: „Soen So nim, tak ako, čo je 

šťastie?“ 
 
Zenová majsterka Dae Kwan na to povedala: „Keď je tu radosť, 

je tu aj nešťastie. Rovnako aj dobré a zlé, správne a nesprávne. Sú to 
všetko dualizmy. Zen neodmieta tieto pocity ani prejavy:  keď je radosť 
- smiech a keď je smútok - plač. Ale to je všetko. Najdôležitejšie je 

nenechať sa chytiť týmito pocitmi ani prejavmi.  
Je jeden príbeh o Shen-Huiovi, ktorý to pomôže vysvetliť. 
Keď Shen-Hui prvýkrát navštívil zenového majstra Hui-nenga (Šiesty 

patriarcha), mal iba štrnásť rokov.  
Majster sa ho opýtal: „Prešiel si dlhú cestu až sem. A teraz mi povedz, aký je 

základný princíp?“  
„Nepripútanosť je základný princíp,“ odpovedal Shen-Hui  
 
Ako vidíte Shen-Hui nebol obyčajný mladý mních. ☺ 
 
Shen-Hui mal na majstra otázku: "Majster, pri meditácii tvoje oči vidia, alebo 

nie?"  
Majster udrel Shen-Huia trikrát svojou zenovou palicou a povedal: "Udrel som 

ťa. Cítiš bolesť, alebo nie?"  
„Bolí to, ale nebolí,“ odpovedal Shen-Hui.  
„Vidím a nevidím,“ odpovedal mu patriarcha.  
Shen-Hui nechápal, „ Ako to, že vidíte a nevidíte?“  
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Majster mu odpovedal: „Čo vidím, sú moje vlastné chyby. Čo nevidím, je dobré 

alebo zlé u ostatných. Preto vidím a nevidím. A teraz mi povedz, čo máš na mysli tým 
'bolestivé a nie bolestivé'. Pretože ak necítiš žiadnu bolesť, potom si iba kusom dreva 
alebo kameňa. Ale ak cítiš bolesť, potom si len obyčajný človek. Keď si sa prvýkrát 
spýtal na 'vidieť, alebo nie vidieť', tvoja myseľ už porovnávala. Neskôr si povedal: 
'bolestivé a nie bolestivé', ale to sú len slová, ktoré sa objavujú a miznú. Žiadne z 
týchto slov nie sú realizáciou tvojej vlastnej skutočnej podstaty. Bez realizovania svoje 
vlastnej skutočnej podstaty, si ako ostatní blázni.“  

Shen-Hui vtedy ostal zarazený. Tú noc sa majster opýtal Shen-Huia znova: 
„Keď som ťa udrel, cítila to tvoja Buddhova podstata?“ 

„Nie Buddhovej podstaty sa to nedotklo,“ odpovedal Shen-Hui.  
„Ale cítil si bolesť?“ pýtal sa majster ďalej.  
„Áno, cítil," povedal Shen-Hui.  
„Ak si cítil bolesť, prečo hovoríš, že sa to nedotklo Buddhovej podstaty?“ 

pokračoval majster.  
"Je to bolestivé, ale myseľ sa nehýbe,“ povedal Shen-Hui.  
Ako to Šiesty zenový majster počul, ihneď povedal Shen-Huiovi: „Žiadny odpor 

ani hnev sa neobjavia, aj keby bolo tvoje telo pomleté na kúsky - to je myseľ, ktorá sa 
nehýbe. Vydať svoje telo na cestu bez utrpenia, to je myseľ, ktorá sa nehýbe. Teraz, aj 
keby bolo tvoje telo udreté, tvoja myseľ sa ani nepohne. Znamená to, že tvoja múdrosť 
má mimo zmyslové vnímanie prostredníctvom šiestich zmyslov – práve si dosiahol 
'Pravé vnímanie Samadhi'.“ 

 Mních Shen-Hui tú noc dostal Inka. 
 
Cvičenie nie je o tom stať sa práchnivým stromom bez pocitov. Iba to znamená, 

že ďalej netrpíme kvôli otroctvu k našim pocitom. Namiesto toho použijeme tieto 
pocity a premeníme ich na múdrosť.  

Bolesť, no myseľ sa nepohne. 
Šťastie, no myseľ sa nepohne. 
To je Zen. 
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DvDvDvDvaaaa    základzákladzákladzákladyyyy    zenovej praxe zenovej praxe zenovej praxe zenovej praxe     

 
Zenový majster Dae Kwang počas meditačnej konferencie v Singapure v októbri 2008  
 
 

Pred osvietením Buddha dosiahol meno a formu. Tak ako väčšina 
z nás. Po osvietení sa od mena a formy oddelil. To je osvietenie „šiesteho 
zenového patriarchy“. Jasné? 

Buddha raz počul slová: Keď sa myslenie zjavuje v tvojej mysli, 
nedotýkaj sa ho ... BUMM! – osvietenie. P 

Potom Šiesty Patriarcha a Buddha používali formu a mená aby pomohli iným 
ľuďom. Učenie  Šiesteho Patriarchu a Buddhu je špeciálnym druhom učenia, ktoré 
ukazuje priamo: Kto skutočne si?  

Avšak toto učenie neslúži k tomu aby vám to vysvetlilo. Je zamerané na to ,aby 
vás povzbudilo k cvičeniu, aby ste to zistili vy sami. 

Buddha cvičil dlhú dobu a dosiahol osvietenie. Bódhidharma sedel v jaskyni        
v severnej Číne počas deviatich rokov.  

Na tejto konferencii dnes ráno budeme sedieť hodinu a desať minút [smiech z 
publika.]  

Tieto tri veci sú vlastne rovnaké. Šesť rokov pod stromom, deväť rokov v jaskyni, 
a tu jednu hodinu a desať minút, sú rovnaké. Čo ich robí rovnakými?  

Dve veci. 
 
Po prvé, prečo sedíme? U ľudských bytostí sa predpokladá že čokoľvek robíte, 

malo by byť jasné, prečo to robíte, nie?  
Nazývame to sľubom alebo úmyslom.  
Keď cvičíme, cvičíme preto aby sme našli svoju pravú podstatu a pomohli tomuto 

svetu. Necvičíme preto aby sme získali niečo mimoriadne. 
 
Po druhé, musíte mať silnú myseľ "Urobím to!" 
Niekedy to nie je také jednoduché.  
Sedíte ... a je to veľmi nudné. Nohy tiež bolia. Radšej by ste sledovali ako sa 

vonku dobiehajú Singapursky maratón, než sedieť tu a hľadieť na dlážku [smiech z 
publika].  

Ako hovoríme v buddhizme: Myseľ skáče okolo ako bláznivá opica.  
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Preto je nevyhnutné mať silné "Idem na to!"  
Ak spojíte tieto dve veci, jasný smer a myseľ "Urobím to!", potom sa výsledok 

dostaví, to je isté!  Aj keď to čo skutočne robíme je veľmi jednoduché. Len nech naše 
myslenie ide, vraciame sa práve teraz, práve tu. 

  
„KATZ!“ vykríkol majster (všetci v miestnosti podskočili) 

   „TU!“ práve som to urobil za vás.  
 

Moment po momente, keď  cvičíte, vo svojom každodennom živote, VY to musíte 
urobiť. Tak ako povedal Buddha: "Mám 84 000 druhov liekov pre utrpenie ľudských 
bytostí, ale nemôžem ich použiť namiesto nich." 

 
Je to ako keď ste chorý a idete k lekárovi. Zmeria vám pulz, pozrie sa vám na 

jazyk. Odmeria krvný tlak. Ak niečo nájde, povie: "Vezmete ten a ten liek." Potom 
napíše predpis a pošle vás do lekárne. Keď prídete domov vezmete si liek. 

Nikdy nepovie: "Choďte do lekárne, kúpte liek, vráťte sa a ja ho užijem." [Smiech 
v publiku.] Toto doktor nikdy nepovie. 

A pritom je to to isté.  
 
Dokonca aj Buddha povedal: „Nemôžem prijať liek namiesto vás.“  
 
A to je dôvod, prečo sú potrebné dve veci: Jasný smer a Skúšajúca myseľ. 
 
Máme neuveriteľný dar od Buddhu prostredníctvom našej línie čínskych 

zenových majstrov, ale MY musíme niečo urobiť. 
Ak niečo robíte, potom máte z toho výsledok. 
V meditácii je to veľmi jednoduché: ľudia ktorí to robia majú výsledky 
Tí, ktorí sedia okolo a len o tom premýšľajú, dosiahnu akurát bolesti hlavy! 
 
Dnes budete robiť skutočnú prax ... Jednoducho to urobte! 
Potom budete mať výsledok. 
Ale, ak od toho niečo očakávate, vytvoríte si iba veľký problém. 
 
Ďakujem, že ste prišli a počúvali a IBA TO ROBTE! 
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Z listovZ listovZ listovZ listov    
 

Dušan: Jedného dňa som z čista jasna dostal list od Alexa. Bol poriadne dlhý. 
Najzaujímavejšie na ňom však bolo, že bol odoslaný z nápravnovýchovného ústavu. 
Alex v ňom opísal celú svoju situáciu. Vo väzbe čaká na súdne pojednávanie za 
výtržnosť a ublíženie na zdraví. Okrem toho trpí ťažkými depresiami, na ktoré berie 
lieky, má vážne problémy s kŕčovými žilami (hrozila mu až amputácia), pochádza z 
rodiny, v ktorej otec spáchal samovraždu a ešte ďalšie nepríjemné zážitky. 
 Na stanici napadol a zbil človeka, ktorý ho vraj vyprovokoval. Možno to bolo aj 
pod tlakom ostatných okolností. 

Kontakt na nás získal z kancelárie ombudsmana. Napísal, že by sa veľmi rád 
začal vážne zaoberať zenovou praxou. 

Z listu bolo cítiť úprimný úmysel. 
Po troškách a pomaličky, aj vzhľadom na jeho duševný stav som mu skúšal 

objasňovať zen a meditáciu.  
Teraz sú to už viac ako dva roky a Alex robí veľké pokroky.  
Dá sa to poznať aj z obsahu listov, ktoré sa postupne menia a stávajú sa 

jasnejšími a čistejšími.  
Ešte stále je vo výkone odňatia slobody. Nedávno som od neho dostal list, z 

ktorého jednu časť vám (po odsúhlasení Alexom) zverejníme, ako ukážku, ako usilovne 
a úprimne dokáže praktizovať zen človek poriadne pritlačený životom.  

Pre tých na „slobode“ môže byť obsah listu na zamyslenie. 
 

Alex: „Musím si zvyknúť na to, čo je. Na to, čo je práve tu a práve teraz, nech je 
to hoci ako strašné a neľudské. Ja som tu tiež nie zadarmo, tak sa vlastne nemám na čo 
sťažovať. Poukazujem ´iba´ na to, čo sa tu časom stane z každého bežného človeka, ak 
na sebe veľmi silno ´na doraz´ nepracuje a to každý jeden deň, čo tu je. 

Buddhizmus je práve na toto extrémne dobrý, lebo priamo poukazuje na to, ako 
pracovať s mysľou samotnou aj v takýchto podmienkach. 

Preto pravidelne denne cvičím, tri krát po 108 poklôn a po 45 minút meditácií. 
Večer však meditujem vždy raz toľko, takže dva krát po 45 minút meditácií. 

Ešte ti raz tisíckrát za všetko ďakujem s tým, že sa nikdy nevzdám Troch 
klenotov. 

 
Dušan: Takýto prístup a takéto nasadenie v praktike je naozaj obdivuhodné, 

hlavne keď si predstavíme (ak sa to vôbec dá), s akými podmienkami a akými 
prekážkami ešte popri tom musí Alex zápasiť. Viem už o tom, čo to z jeho listov. Aj 
preto sa chcem týmto Alexovi poďakovať za jeho vytrvalosť a úprimnosť v usilovnej 
praktike – za jeho učenie o skúšajúcej a úprimnej mysli, za celú sanghu aj všetky cítiace 
bytosti. 
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Naša prax Naša prax Naša prax Naša prax     
Zenový majster Seung Sahne DSSN 

 
Náš svet je postavený na troch pilieroch: čas, priestor, a príčiny-

následky. Ale kde vzniká čas a priestor? A taktiež, kto vytvára príčinu 
a následok?  

Čas, priestor a príčina-následok sú vytvárané myslením. Všetko 
to vzniká  v našom myslení. Preto tri piliere nášho sveta závisia od 

našej mysle. 
Ale ak naša myseľ zmizne, zmizne aj naše myslenie. Ak myslenie zmizne potom 

čas, priestor a príčina-následok zmiznú a objaví sa prázdny svet.  
Prázdny ... úplne prázdny.  
Iný názov pre "prázdny svet" je Podstata. Podstata celého vesmíru: podstata 

človeka, podstata psa, podstata všetkého. 
Desať tisíc učení sa vracia do jedného. Odkiaľ prišlo to jedno? 
Počas formálnych (výukových) rozhovorov všetci udierajú do podlahy: BUUM! 

Všetko sa stáva jedným bodom: žiadne mená, žiadna forma, žiadne miesto, žiadne 
príčiny a následky, žiadny čas ... vôbec nič. Názov pre to je Absolútno. Ak otvoríte 
ústa o Absolútne, potom ste už urobili chybu. Iba akcia.  

Ak dokážete udržať tento bod po dlhší čas, potom jasne uvidíte, počujete, jasne 
ucítite vône, chute, dotyky, budete myslieť jasne a konať jasne. V tomto bode je nebo 
modré, stromy sú zelené, pes šteká haf-haf, cukor je sladký. Vtedy keď vidíte, keď 
počujete, keď cítite, všetko, tak ako je, je pravda.  

Táto pravda je mimo čas a priestor, príčiny a následky. Nie sú žiadne protiklady. 
To je absolútno. 

Dosiahnutie tohto bodu je dosiahnutím pravdy.  
Ako v tomto bode správne konať?  
Najdôležitejší je v našej praxi jasný smer, potom je možný aj správny život. 

Tento svet má mnoho utrpenia. Ako môžeme pomôcť všetkým bytostiam? Tento smer 
má názov- čin bóddhisattvu. 

 Ak sa prebudíte z momentu na moment a zachováte si čistú myseľ, potom 
správny smer, pravda a správny život sú vždy priamo pred vami. 

Vaše kroky, váš život  a Vy nie ste nikdy oddelení.  
Ak však tento moment, táto chvíľa nie je jasná, potom čas a miesto, príčina a 

následok vás budú vždy ovládať. Vaša myseľ vytvorí svet objektu a subjektu. 
Ak je vaša myseľ jasná, potom predmet a objekt zmizne. 
To je absolútno. 
Potom je všetko jasne pred vami a pomôcť tomuto svetu sa dá.  
To je naša prax. 
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Čo je tu, mi stačíČo je tu, mi stačíČo je tu, mi stačíČo je tu, mi stačí    
 
Zenová majsterka Bon Shim, reč z 20. augusta 2008 počas letného Kyol Che vo 
Varšave   
 

Jeden chorý človek hľadal pomoc u mnohých lekárov, ale len 
bezmocne krčili plecami - nevedeli mu pomôcť.  

Nakoniec našiel múdreho starého muža. Tento muž bol bylinkár.  
Povedal mu: „Môžem ti pomôcť. Neďaleko v lese, v horách, 

rastie liečivá rastlina. Ak ju budeš hľadať podľa mojich inštrukcií - 
trpezlivo a pozorne – určite ju nájdeš a budeš zase zdravý.“ 

Chorý človek sa teda vydal hľadať rastlinu, šťastný a plný nádeje. Na začiatku 
trpezlivo a pozorne pozeral okolo. Postupom času sa stal menej sústredený – obdivoval 
množstvo zaujímavých kríkov a veľa krásnych skál a kameňov. Pomaly, postupne 
zabúdal na rady bylinkára a nakoniec zabudol aj prečo prišiel do lesa. 
 

Podobnú situáciu prežívajú aj ľudia praktizujúci meditáciu.  
Veľká otázka časom slabne. Začiatočnícka myseľ sa mení na myseľ experta 

a prax cvičenia zastane v mŕtvom bode. 
Keď som ukončila vodičský kurz, poďakovala som inštruktorovi a vyslovila som 

želanie aby som mu neurobila hanbu tým, že by som mala hneď po kurze nehodu. 
„Nebojte sa!“ upokojoval ma, „Nehody spôsobené začiatočníkmi sú štatisticky 

veľmi zriedkavé. Väčšinu nehôd spôsobia ľudia, ktorí šoférujú už mnoho rokov, pretože 
strácajú pozornosť a ostražitosť a myslia si, že už vedia ako jazdiť. Ale aj tak buďte 
opatrná." 

V jednom koane je situácia kedy jeden majster prichádza k druhému a pýta sa ho: 
„V Mu koane sa nachádza desať chorôb. Ako vyhneš ochoreniu?" 

Odpoveďou bolo: „Iba chodím ako po hrane meča.“ 
To je ten druh bdelosti!  
Ak idete po hrane meča musíte byť veľmi pozorní, inak sa ľahko poraníte. Je to 

tak - čím viac cvičíte, tým je potrebná väčšia opatrnosť. 
Zenový majster Seung Sahn často hovoril: „Všetko nechaj tak." Veľký Dogen 

Zenji vyučoval podobne: „Nechaj tak svoje telo a myseľ,“ čo neznamená všetko opustiť. 
Neznamená to zamietať svoje telo a myseľ. Znamená to: „Pozoruj a uč sa zo 
skúseností  svojho tela a mysle. Buď vnímavý k tomuto veľkému okamžiku, čo sa deje 
v tvojom tele a v tvojej mysli ...“ 

 

 



 15 

 
 
Dogen potom pokračoval: „Upokoj svoj život v Buddhovom domove.“ 

  Buddhov domov nie je totožný s Nirvánou, ktorú možno zažijeme po tvrdej 
praxi.  

Buddhov domov to je tu a teraz.  
Keď niekto povie: „Len tento okamih, len ten“ - môžete k tomu pristúpiť dvoma 

spôsobmi. Jednou z možností je čudovať sa: „Len to? To je to o čo ide v cvičení?“ 
Alebo môžete mať aj úplne odlišný prístup. Existuje o tom koan. 
Muž beží pred tigrom. Tiger ho prenasleduje a zrazu muž padá do priepasti. 

V poslednej chvíli sa zachytí o lianu, ktorá visí cez okraj.  Muž pozrie hore a tam vidí 
zúrivého tigra, sklamaného, že sa mu nepodaril lov, pripraveného, aby využil vhodný 
okamžik na útok. Potom muž pozrie dolu a tam čaká ďalší tiger s širokom roztvorenou 
papuľou, plnou ostrých zubov. V tom okamihu muž pozerá životu a smrti priamo do 
tváre. A tomuto momentu sa nedá ujsť. Zrazu je tu iba „neviem“. A v tom muž zazrie 
vedľa liany krásne, červené, zrelé jahody. Pozerá sa na ne a dosahuje myseľ 
„NEVIEM“ a – Nirvana!  

Tak aj vy môžete prijímať tento moment s „iba to?“ alebo s úplným vnímaním, so 
všetkým.  

Je to možné iba ak máte skúsenosť čo to skutočne je, nie iba cez svoje úvahy. Je 
to veľmi prospešné vo vašom živote.  

Ak naozaj prežívate život takýmto spôsobom, neplytváte svoju energiu  
vytváraním niečoho, vytváraním nejakého svojho obrazu.. Viete vnímať situáciu úplne 
aká je a reagovať na ňu. 

Stačí iba zanechať predstavy ako: „Po niekoľkých týždňoch Kyol Che by som mal 
myslieť menej,“ (smiech) alebo „Po toľkých rokoch praxe by som mala mať lepší život.“ 
  Takéto stereotypy myslenia by ste mali zahodiť bez zaváhania. Ak sa nimi 
nebudete riadiť, potom môžete zažiť úplne všetko. Energia sa stráca v boji pre boj, 
pretože nechcete prijať túto skúsenosť, nechcete ju.  

Chcete mať iné skúsenosti, pretože „chcete byť iní“. 
Dogen hovorí, že tak sa to väčšinou deje až do okamihu smrti. Až potom príde 

úplná kapitulácia, až potom príde pochopenie, že niet úniku. Boj je zbytočný.  
To je veľmi dôležitá skúsenosť – žiadna možnosť úniku.  
Aj skúsenosti z Kyol-Che sú takéto - žiadna možnosť úniku. 
V živote je to presne tak isto.  
Ale je tu jahoda. (smiech) 
Vždy je tu jahoda!  
Ak sa otvoríte týmto zážitky, môžete cítiť Nirvanu ... 
V určitom okamihu máte práve túto skúsenosť: To čo je tu, mi stačí. 
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časopis vydáva Slovenská zenová škola Kwan Um 
 

keďže sme nezisková organizácia, 
vaše 2% sú veľmi dôležité pre zlepšenie a zintenzívnenie našej činnosti 

zvážte, rozhodnite, môžete usmerniť časť vašich financií, ktoré ste zaplatili v minulom 
roku a tým podporíte tvorivé snaženie pre lepší nadchádzajúci rok 

Využite možnosť do 30. apríla rozhodnúť kto dostane 2% z dane 
 

POTREBNÉ ÚDAJE: 
názov: Slovenská zenová Škola Kwan Um Košice 

sídlo: Letná 43, 040 01 Košice 
právna forma: občianske združenie 

IČO: 31314511 

 
tlačivá a informácie ako na to na www.kwanumzen.sk 

 

Program cvičení v Košickom zenovom centre, Orgovánova 8, Košice 
návštevu ohláste na tel. 0903134137 

Ranné cvičenia 
Pon - Pia 5:30 - 6:50 - 108 poklôn, 30 min. sedenie, ranné spevy; So, Ne, sviatky 
7:00 - 8:50 - 108 poklôn, 40 min. sedenie, ranné spevy  

Večerné cvičenia 
Pon, Ut, Štv, Pia, Ne 18:30 - 20:00 - špeciálne a večerné spevy, 30 min. sedenie (v 
piatok po cvičení je posedenie pri čaji a iné spoločné akcie);  
So a sviatky pred ďalším voľným dňom 18:30 - 21:20 - špeciálne a večerné spevy, 
3x30 min. sedenie  

Večerné cvičenie pre začiatočníkov v Dobrej čajovni - podkrovie Dobrej čajovne, 
ul. Mäsiarska č. 42, Košice  
St 18:30 - 20:30 - program pre začiatočníkov  

Celodenné cvičenia 
Každá prvá nedeľa v mesiaci. Od 7:00 hod. do 19:00 hod v zenovom centre.  

 
Pred ranným cvičením a po večernom cvičení sa recitujú tzv. štyri veľké sľuby 

bóddhisatvu, ktoré vyjadrujú smer nášho cvičenia. 
 

Cítiacich bytostí je nespočetné množstvo, sľubujeme, že ich všetky zachránime. 

Sebaklamy sú ustavičné, sľubujeme, že ich všetky prekonáme. 

Učenia sú nekonečné, sľubujeme, že ich všetky spoznáme. 

Buddhova cesta je nepochopiteľná, sľubujeme, že ju dosiahneme. 

 

2% 2% 


