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lna spoločnej akcie  

majster dharmy Andrzej Piotrowski   
odpovede počas Kyol Che, Varšavské Zenové Centrum, 23. júla 2008 

z anglického originálu preložila Janka Bohdanová  
 

Študent: Aký je rozdiel medzi spoločnou praktikou a našou 
individuálnou praktikou doma ? 

A. Piotrowski: Čas spoločnej praktiky je výnimočný, mimoriadny.  Dá 
sa povedať, že je to ako keď sa zemiaky trú o seba vo vode. Každý, kto 
praktikuje v tejto škole,  pozná toto učenie o zemiakoch.  My všetci 
sme ako zemiaky v hrnci. Spoločná prax je ako tyč miešajúca zemiaky, 
a potom zemiaky začnú pracovať jeden na druhom, a čistenie 
prebieha rýchlejšie. Keď sme tu, učíme sa jeden od druhého. 
Individuálna praktika nestačí. Niekedy sme príliš neskúsení pre 
individuálnu praktiku – samozrejme, trochu žartujem, pretože 
individuálna praktika je tiež dôležitá. No keď praktikujeme iba 
individuálne, ťažko môžeme vidieť svoje limity, hranice, a svoju 
karmu, karmu svojej mysle. Sangha je ako zrkadlo, v ktorom môžete 
ľahko vidieť svoje obmedzenia, hranice svojho konania a názorov.  

Aby sme mohli prebudiť svoju pôvodnú myseľ, musíme 
prekročiť svoje „mám rád“ a „nemám rád“,  pretože naša myseľ stále 
hľadá a snorí po tom, čo má a nemá rada. Avšak veci, ktoré máme 
radi,  nemusia byť nevyhnutne pre nás dobré, a zas veci, ktoré radi 
nemáme, nemusia byť pre nás zlé. Keď ste tu, nemáte na výber – a 
vtedy sa objaví vaša myseľ „mám rád“ a „nemám rád“.  Dobre to 
vidno – mnohí ľudia s tým majú problém. (Smiech).  Som si istý, že ste 
tu našli veľa vecí, ktoré nemáte radi.  Vstávate  radi o pol piatej ?  

Študent :  Rád vstávam skoro ráno, pretože sa tu neviem pokojne 
vyspať !  (Veľký smiech). 

V 
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A. Piotrowski:  Nemáš rád tunajšie podmienky na spanie –  takže už 
máš jedno „nemám rád“.  „Rád vstávam skoro ráno, pretože nemám 
rád tieto podmienky na spanie.“  Toto je „mám rád“ a „nemám rád“.  
Takže ich tu máš obe, ale máš aj tretiu vec – nemáš na výber. Či sa ti 
to páči alebo nie, nemáš na výber. 

Spoločná akcia je ako vlna, ktorá ťa unáša a ty sa nedokážeš 
proti nej postaviť.  

Tvoje malé ja, tvoje ego, je príliš slabé na to, aby odolalo takej 
vlne.  Vlna spoločnej akcie je vlnou tvojej pravej mysle, tvojho 
pravého ja.   

Volá sa – Len To Rob !  (Udrie o podlahu). 
Nemáš na výber, a preto je vlna spoločnej praktiky taká 

významná.  Keď sa z času na čas  ponoríš do tejto vlny, tvoja 
individuálna praktika zosilnie a vo svojom dennom živote uvidíš 
jasnejšie myseľ „Len To Rob“. Je to intuitívna myseľ pradžňá, naša 
prvotná múdrosť. Namiesto strácania sa v tom, čo máš rád a nemáš 
rád, proste vidíš situáciu, necháš ju odrážať sa vo svojej mysli, vidíš 
svoj vzťah k danej situácii a potom môžeš reagovať správne. 

Myseľ „Len To Rob“ pochádza z oblasti pred myslením, spred 
oblasti kontrolovanej našimi „mám rád“ a nemám rád“. Dae Soen Sa 
Nim to nazýval : „sledovanie veľkej situácie“. Povedal, že v živote 
máme dva druhy situácií : veľkú situáciu a malú situáciu. Malá 
situácia je váš život kontrolovaný tým, čo máš rád a nemáš rád. 
Nasledovanie veľkej situácie je nasledovanie Cesty Bódhisattvu,  
nasledovanie našej pravej mysle, cesty slobody a osvietenia.  

Takto sa sangha stáva vaším veľkým učiteľom. Nie je ním 
nevyhnutne učiteľ na konganových rozhovoroch, aj keď aj toto by 
mohlo trochu pomôcť, vidíte ho však iba raz za niekoľko dní. Vaším 
skutočným učiteľom je sangha a spoločná akcia – to je vlna, ktorej 
nedokážete odolať, pretože koniec koncov naše pravé ja sú všetky 
ostatné bytosti a naše malé ja nemôže vydržať tento tlak. Každučký 
z nás je sám sebou, ale súčasne sme my všetci jedno.  

Zenový Majster Huang Po nás porovnával ku ortuti. Ak rozbijete 
jednu kvapku ortuti (udrie na dlážku), vznikne  mnoho kvapiek 
a každá z nich je samostatná a individuálna. Zdá sa, akoby každá 
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z nich mala svoje vlastné bytie, a predsa sú to prvky jednej veľkej 
kvapky ortuti.  Ak tomu neveríš, skús ich dať znovu dokopy – spoja sa 
a vytvoria jednu kvapku. 

Takto sme my všetci jedno, pričom každý individuálne je úplný. 
To je tajomstvo našej praktiky.  

Študent: No keď odídeme domov a staneme sa malou osamelou 
kvapkou ortuti bez vlny, čo potom ? 

A. Piotrowski:  Nuž, musíš sa vrátiť. Áno, musíš sa vrátiť viackrát. 

Študent : To značí, že som sa stal od toho závislým. 

A. Piotrowski: Áno, existuje však závislosť, ktorá je patologická 
a závislosť, ktorá je skutočným vzťahom. My všetci sme prepojení 
a máme vzťah jeden k druhému. V buddhizme bola kedysi  táto 
metafora vylíčená ako Indrova sieť. Boh Indra chcel dať Buddhovi 
krásny dar. A tak utkal sieť, ktorá bola nekonečná v čase a priestore, 
a obsahovala v sebe všetky možné svety, a do každého priesečníka 
tejto siete dal malý drahokam. Účinok bol ohromujúci. Všetky 
drahokamy sa odrážali v sebe navzájom a každý z týchto drahokamov 
sa odrážal v sieti. Toto je skutočná závislosť a skutočné vzájomné 
vzťahy,  a my sme tými drahokamami. 

Z pohľadu  JA-MOJE-MNE, sloboda znamená „Môžem si robiť čo 
chcem“. To je sloboda ja.  No skutočná sloboda ako ju chápe Buddha 
dharma, je oslobodenie od ja  - od ja, ktoré chce slobodu pre seba, 
pretože ja je väzením ... 

Raz sa ktosi opýtal Dae Soen Sa Nima, ako sa dá získať múdrosť. 
Dae Soen Sa Nim odpovedal :  „Iba spoločnou akciou.“ 

„ -   ale Soen Sa Nim, veď v horách je mnoho pustovníkov, ktorí 
praktikujú veľa rokov a majú veľmi jasnú myseľ.“ 

 
„Áno, jasnú myseľ, ale nie múdrosť.“  (Smiech) 
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eč pri odovzdaní dharmy 

                  zenová majsterka Bon Yo  
z anglického originálu preložila Janka Bohdanová  

 
(Udrie zenovou palicou o stôl). 

Prichádzať s holými  rukami, 
(Udrie zenovou palicou o stôl). 

Odchádzať s holými rukami, 
(Udrie zenovou palicou o stôl).  

To je ľudské. 
Čo to znamená ? 

KAAATZ! 
Novorodenec plače :  ÉÉÉééé!!!  ÉÉÉééééé!!! 

Kedysi v minulom storočí navštívil jeden mladý Američan 
slávneho rabína v Poľsku. Keď vstúpil do rabínovho bytu, bol 
prekvapený ako jednoducho  je byt zariadený. Bola tam len jedna 
polička s knihami, lavica a stôl.  Poobzeral sa a hovorí: „Rabbi, kde 
máte nábytok ?“   
Rabín sa spýtal : „A kde je váš?“  
Mladík povedal : „Môj? ... Ale veď ja som tu len na návšteve!“   
„Ja tiež,“ odpovedal rabín. 

Od chvíle, keď sme sa narodili, len hromadíme. Prvou vecou, 
ktorú sme dostali, bolo telo od našej matky a otca. Deň za dňom,  rok 
za rokom,  hromadíme stále viac a viac: veci, myšlienky, vlastníctvo, 
náboženstvo, tituly. A väčšina z nás, väčšina ľudských bytostí, sa 
s týmito vecami stotožňuje: „Som žena“ alebo „Som muž“, „Som 
vysoký“ „Som umelec, ... doktor“, “Som bohatý,“ Som chudobný“, 
„Ja“  a „Ja“,  a „toto“  a „tamto“. Môže byť naše pravé  „Ja“  bohaté 
alebo chudobné, vysoké alebo nízke, chudé či tučné? Môže byť naše 
pravé  „Ja“  mužom alebo ženou,  Ázijcom či Západniarom alebo mať 
akúkoľvek podobnú totožnosť? 

R 
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Tento svet a tento vesmír nám už dali všetko. Všetko je už naše. 
Buddha povedal: „Všetko má buddhovskú podstatu.“ A tak je 
buddhovská podstata už naša. Tento svet je v dnešnej dobe dosť 
smutný a ja si veľmi  cením  predanie slzy od zenového majstra Dae 
Kwanga. Je to smutné a pravdivé. 

Kto vytvára taký svet, aký je teraz a kto ho môže zmeniť ?  
(Ukazuje na publikum.)  Ty ... a ty  a ty  a ty...  Je to všetko v našich 
rukách. 

A to je dôvod,  prečo vám rozpoviem jeden príbeh – príbeh, 
ktorý ma v posledných rokoch sprevádzal. Je to príbeh o kazateľovi, 
ktorý cestoval od mesta k mestu. V každom meste sa niekoľko dní 
zdržal a vyučoval. V jednej dedine sa zastavil na hlavnej ulici a začal 
kázať, a veľa, veľa ľudí si ho prišlo vypočuť. Predniesol veľmi 
precítené učenie. S veľkým očakávaním prišiel ďalší deň na to isté 
miesto a tak isto predniesol reč ako najlepšie vedel.  

Druhý deň ho počúvalo už menej ľudí a na tretí deň ešte menej. 
Ďalšie dni tento trend pokračoval a prichádzali menšie a menšie 
skupinky. Koncom týždňa tam už stál úplne sám, nikto nepočúval jeho 
učenie, ale on pokračoval v prednáške. Jeden okoloidúci videl ako 
tam ten muž stojí a vyučuje a hovorí sám k sebe, a spýtal sa ho: 
„Prečo tu stojíte a hovoríte ? Nikto vás nepočúva.  Prečo to robíte ?“ 

Učiteľ mu odpovedal: „Keď som začal prvýkrát, dúfal som, že 
zmením svet. Teraz pokračujem vo svojej reči, aby som nedovolil 
svetu zmeniť mňa.“ 

(Udrie zenovou palicou o stôl). 
Žiadne prichádzanie. 

(Udrie zenovou palicou o stôl). 
Žiadne odchádzanie. 

(Udrie zenovou palicou o stôl). 
To je buddhovská podstata. 
Čo to znamená ? 

KAAATZ! 

Slnko vychádza na Východe a zapadá na Západe. 

Veľmi pekne vám ďakujem.  
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eľká otázka života a smrti 

zenový majster Dae Kwang  
Primary Point, Volume 27, Number 2, Summer 2010 

z anglického originálu preložila Janka Bohdanová 

 
V srdci buddhizmu a zenu leží veľká otázka života a smrti.  
Čo som? Čo je ľudská bytosť? Prečo toľko trpíme? Prečo sme tu 

na Planéte Zem? Sme tu aby sme zarábali peniaze? Sme tu pre sex, 
jedlo alebo pre slávu?  

Toto sú otázky, ktoré sa stali Buddhovou ústrednou praktikou 
a príčinou prečo opustil svoj domov. Opustil domov, aby našiel 
odpoveď na veľkú otázku pre všetky bytosti. Neodišiel z domu preto, 
aby si našiel lepšie miesto pre život alebo lepšie kráľovstvo, kde by 
vládol; neodišiel z domu, aby si našiel lepšiu prácu či lepšiu ženu. Jeho 
úmysel bol jasný: prečo toľko trpíme a ako sa môžeme dostať 
z utrpenia? Riešil túto otázku nie iba pre seba, ale aby pomohol 
všetkým bytostiam dostať sa z utrpenia. 

Buddhistická tradícia učí, že utrpenie je matkou Buddhu. Bez 
utrpenia by nebol Buddha. Utrpenie je zdrojom Buddhovho hľadania. 
Pre nás platí to isté – trpíme. Nuž, máme tu chrípkový vírus H1N1; je 
tu hlad a všade sú vojny. Zažívame starobu, chorobu a smrť práve tak 
ako Buddha. Prežívame bolesť, keď máme byť s ľuďmi, ktorých 
nemáme radi a je nám ľúto, keď sme oddelení od tých čo milujeme. 
Každý chce z týchto vecí uniknúť, no len niektorí nájdu cestu ako sa 
dostať z toho von. Našťastie sme sa stretli s Buddhovým učením. 

Všetko Buddhovo učenie sa zaoberá utrpením a ako toto 
utrpenie zmierniť. V zene hovoríme, že práca každej ľudskej bytosti je 
rovnaká – nájsť svoje pravé ja a pomôcť svetu. Keď Buddha opustil 
svoj domov, neodišiel do knižnice aby tam našiel odpovede na svoju 
veľkú otázku. Namiesto toho sa začal pozerať do svojho vnútra a tam 

V 
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hľadal odpoveď. My sme takí istí. Práve tak ako Buddha – žiadny 
vonkajší zdroj, dokonca ani zenové učenie, nám nemôže dať 
odpoveď. Musíme sa pozrieť dovnútra – to je zmyslom praktiky 
a meditácie – pozerať sa dovnútra, aby sme našli odpoveď na veľkú 
otázku života a smrti tým, že sa vrátime ku svojej pôvodnej podstate, 
k svojmu pravému ja. 

edysi dávno, známy mních Juan Džue navštívil Šiesteho 
Patriarchu čínskeho buddhizmu, Hui Nenga. Potom ako 

vstúpil do hlavnej sály v Nan Hwa Su, zakrúžil trikrát okolo Patriarchu, 
buchol trikrát o zem palicou a postavil sa tam len tak bez poklony. 
Patriarcha ho napomenul za porušenie pravidiel etikety a spýtal sa 
ho, prečo je taký arogantný. Juan Džue odpovedal, „Veľká otázka 
života a smrti je dôležitá. Smrť môže prísť každý moment, nemám čas 
na ceremónie.“ Ako hovoril zenový majster Seung Sahn v chrámových 
pravidlách, vo veľkej práci života a smrti nebude času na teba čakať. 

Patriarcha odpovedal, „Prečo nedosiahneš podstatu 'žiadneho 
zrodenia'? Potom ťa už viac nebude zaťažovať problém smrti, ani jej 
príchodu.“ 

Juan Džue odpovedal, „Pretože podstata nemá zrodenie, je 
vyriešený aj hlavný problém smrti, aj to kedy príde.“ 

Zo zenového pohľadu sú to práve ilúzie mysle, ktoré nám bránia 
v uvedomení si našej skutočnej podstaty. Tieto ilúzie sú založené na 
našich „mám rád“ a „nemám rád“, a my máme tendenciu byť k nim 
veľmi pripútaní. Túžby, hnev a nevedomosť sú, prostredníctvom 
pripútanosti neustále aktívne, aby tak zatemňovali našu myseľ. 
Veľkou nádejou buddhizmu je že my môžeme tieto mraky preraziť 
a nechať tak vstúpiť slnečné lúče našej prirodzenej podstaty. Ako to 
môžeme urobiť? Ako máme správne praktikovať, aby sme sa dostali 
k svojej podstate a nemárnili zbytočne čas? 

Buddha nás vždy učil nepripútavať sa k ničomu. Opustenie 
našich pripútaností je tou cestou ako sa z toho dostať a je to cieľ 
našej praktiky.  

K 
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echnika – nič nechcieť 
zenový majster Dae Kwang 

pokračovanie článku „Veľká otázka života a smrti“ 
z anglického originálu preložila Janka Bohdanová 

 
Šiesty Patriarcha dosiahol osvietenie, keď začul jeden riadok 

z Diamantovej Sútry,  
„Keď vo vašej mysli vznikne myslenie, nepútajte sa k nemu.“ 
Toto je základná technika. V zene voláme tento štýl praktikou  

„Nič nechcieť“. Koniec koncov, už keď chcete niečo, hoci len od 
meditácie,  vytvárate iba viac utrpenia. 
       Toto je základná ingrediencia, základná zložka všetkých 
meditačných techník bežných v buddhizme.  
  Či už používaš mantru, alebo len sleduješ svoj dych, je to to isté. 
Sú to len techniky, ktoré ti umožnia zanechať myslenie a vrátiť sa 
k tvojmu skutočnému ja, tvojej podstate. To je dôvod prečo sa 
pozeráme dovnútra – pretože tam je odpoveď. To je tiež príčinou, 
prečo veľká otázka a jej odpoveď ležia ešte pred myslením, pred 
pripútaním sa k mám rád a nemám rád. 
 OK.... ale prečo práve ja nič „nezískavam“? Je zaujímavé, že 
jediná vec, ktorá delí tých, ktorí získavajú niečo z praktiky od tých, 
ktorí nič nezískavajú je otázka: „A kto áno?“ 
   Samotné „robenie“ meditácie je založené na čistom úmysle 
pomôcť nášmu svetu a na mysli „len to rob“. Nevyžaduje žiadnu 
špeciálnu schopnosť, či špeciálnu techniku, len to proste robiť! Všetky 
ďalšie rôzne techniky poukazujú rovnako na tvoje skutočné ja, a ty sa 
iba musíš dívať a mať jasný zámer.  

Ako zdôraznil Šiesty Patriarcha, pôvodná myseľ, ktorá je čistá 
a jasná, sa dá dosiahnuť iba praxou, ktorá sa stane tvojím návykom. 
Tiež poznamenal, že mudrc a démon sú rovnakí, no mudrc rozumie 
svojej skutočnej podstate, zatiaľ čo démon nie.  

Takže, ako náš zakladajúci učiteľ,  zenový majster Seung Sahn, 
stále hovoril, „Dúfam, že len pôjdete priamou cestou neviem, ktorá je 
jasná ako priestor, čoskoro dosiahnete osvietenie a zachránite všetky 
bytosti od utrpenia.“  

T 



10 
 

eniaze & buddhizmus 

zenový majster Dae Bong  
Primary Point, Volume 27, Number 2, Summer 2010 

z anglického originálu preložila Janka Bohdanová 

 

Milý Michael, 

ďakujem ti za tvoj email. Zenová majsterka Soeng Hjang a kancelária 
našej školy mi posunuli tvoj email. Možno preto, že som žil väčšiu 
časť v predchádzajúcich dvadsiatich piatich rokov v ázijských 
chrámoch, ma požiadali, či by som nemohol odpovedať. Toto však nie 
je definitívna odpoveď, iba moje dojmy a pochopenie zo života 
v chrámoch v Amerike, Európe a Ázii. 

Vo svojom emaile píšeš, „Mám veľký záujem o buddhizmus 
a silnú túžbu praktikovať. Bohužiaľ, mám však tiež veľmi málo peňazí. 
Kvôli určitým osobným životným podmienkam sa často nachádzam 
v situácii, keď mám čas na praktiku, ale nemám peniaze. Už dvakrát 
som bol, aj napriek mojim úprimným úmyslom praktikovať, 
odmietnutý ako v americkej organizácii, tak aj v kórejskej organizácii, 
zúčastniť sa predĺženého pobytu v chráme, pretože som nemal 
peniaze. Bol som ochotný bývať v stane pri zenovom centre 
v Providence, no povedali mi, že toto by ma stálo veľa peňazí. Najviac 
znepokojujúce však bolo, keď som prišiel osobne aj do skutočného 
chrámu Hwa Gje Sa v Soule v Kórei, že tam by ma to stálo 150 USD na 
týždeň. Mal som však informácie, že pred pár rokmi človek mohol 
prísť do v chrámu Kórei a zúčastniť sa chrámového života bez toho, 
aby platil nájomné. Z nejakých dôvodov sa toto zmenilo. Prečo? 
Prebýval som aj v chrámoch v Thajsku, kde sa neočakávala žiadna 
platba a ako viem, podobná situácia je aj na Srí Lanke. Nepoznám 
sútry do detailov, čo sa týka tejto záležitosti, no podľa toho ako som 

P 
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pochopil učenie zenu, som sa spoliehal v prvom rade na fyzickú 
skúsenosť. Čo sa týka pobytu v chráme, vnucuje mi to myšlienku, že 
nech už vyprodukujem akékoľvek argumenty pre sútry, s organizáciou 
Čogye nie je niečo celkom v poriadku ohľadom jej peňažnej politiky. 
Sú peniaze potrebné kvôli trom jednoduchým jedlám denne? Či sa 
neplatí nájomné, teda aspoň v Hwa Gje Sah? Zdá sa, že chudobný 
človek ochotný žiť jednoducho a podľa predpisov, by mal by prijatý. 
Pripúšťam tiež, že sú tu určité ekonomické skutočnosti, ktoré by snáď 
bolo dobré splniť. V Thajsku som bol užasnutý obrovskou podporou zo 
strany komunity. Možno toto v kórejskom buddhizme neexistuje, no 
podľa toho ako to vyzerá, zúčastňuje sa ho podobné množstvo ľudí.“ 

 

novu ti ďakujem za tvoj email. Toto sú veľmi úprimné 
ponosy a otázky. Keď povieš, že žiadne platby sa 

neočakávajú, máš na mysli hlavne theravádske chrámy a meditačné 
centrá v Južnej Ázii. V mahájánskych centrách na severe je to často 
iné. Prečo je tomu tak? 

Ako pravdepodobne vieš, keď Buddha opustil svoj domov, veľa 
ľudí v Indii žilo v bezdomoví, doslovne vonku na zemi a žili tak, že si 
vyžobrali na stravu, pretože takto vykonávali svoju duchovnú praktiku 
na prekonanie utrpenia. Buddha tiež takto žil, prežívajúc len na troške 
stravy, so zdrapmi šiat na tele,  žil takto vonku za každého počasia. 
Keď to robil šesť rokov, stal sa osvieteným. 

Naďalej pokračoval v takomto živote aj keď začal s učením. 
Postupne sa okolo neho zhromaždili ďalší praktizujúci bez domova. 
Jeho žiakmi sa stali aj laickí prívrženci majúci domovy, rodiny atď. Keď 
bolo v tejto oblasti len zopár bezdomových duchovných hľadačov, 
podporovaných miestnou komunitou, nebol žiadny problém. No keď 
ich už bolo veľa, na čiej pôde mohli prebývať každý deň? Ako mohli 
všetci dostať potravu, ktorú potrebovali pre svoj život? 

Ako prvý, kto im poskytol potravu a kus zeme, kde mohli 
praktizujúci ostať, bol bohatý laický prívrženec Buddhu. Neskôr im 
tiež kráľ poskytol veľký park a daroval im potravu. Už bolo možné mať 
miesto na praktiku a tiež praktizujúcu komunitu. 
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uddhizmus bol obvykle šírený jedným alebo dvomi mníchmi, 
ktorí šli do oblastí, kde sa Buddhovo učenie nedostalo. 

A znovu, keď iba zopár mníchov cestovalo alebo žilo v danej oblasti, 
dokázali sa uživiť žobraním. No keď sa buddhizmus začal šíriť aj do 
iných oblastí a krajín, mohol zosilnieť iba keď sa odstal pod patronát 
kráľa. Iba bohatý kráľ mohol podporovať mnoho praktizujúcich ľudí. 
Kráľovský patronát má svoje výhody aj nevýhody. 

Podnebie v Južnej Ázii – theravádskych krajinách – je v rozpätí 
od mierneho po tropické. Praktizujúci žili na jednom či dvoch jedlách 
denne. Zopár kúskov šiat im stačilo na celý rok. Príbytky – keď boli 
potrebné – boli zbudované len veľmi jednoducho. Topenie nebolo 
potrebné. Pre komunitu nebolo až takým bremenom poskytovať 
životné potreby pre praktizujúcich. Keď niekto ochorel, poskytli sa mu 
lieky. Alebo, ak neboli, dotyčný buď sám vyzdravel alebo zomrel. 
Život bol veľmi jednoduchý. 

Keď sa buddhizmus šíril na sever ázijských krajín, situácia sa 
dosť zmenila. Klíma tam bola omnoho drsnejšia. Bremeno uložené na 
druhých kvôli základným životným potrebám omnoho väčšie. Bolo 
potrebnej viac potravy, teplejších šiat, odolnejších stavieb a v zime 
topenie. A znovu, len zopár mníchov môže takto prežiť alebo cestovať 
kdekoľvek bez toho, aby sa stalo bremenom pre tamojšiu populáciu. 
No aby mohli tieto praktizujúce spoločenstvá existovať, vždy bol 
potrebný patronát bohatých ľudí alebo kráľa. 

Takto, prostredníctvom podpory populácie a patronátu boháčov 
a často kráľov, sa buddhizmus rozšíril do Číny, Tibetu, Mongolska, 
Kórei a Japonska. V 8. storočí (700's) sa v Číne objavil veľký zenový 
majster menom Pai Čang. Pre mníchov a mníšky vypracoval Buddha 
predpis: „Nekopte v zemi.“ Avšak pri formulácii pravidiel pre zenové 
komunity vypracoval Pai Čang známu regulu, „Deň bez práce je deň 
bez jedla.“ Zenové centrá sa odsťahovali mimo centier spoločenskej 
moci. Mnísi a ostatní praktizujúci vyčistili pôdu, stavali budovy, 
venovali sa poľnohospodárstvu. Práca sa stala meditačnou praktikou, 
„aktívnym“ zenom. Zenové komunity často pracovali cez deň 
a v meditácii sedeli v noci. Pai Čangovo pravidlo sa stalo puncom 
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zenovej praxe. Zenové komunity po celej Číne a Kórei nasledovali 
túto cestu. 

V roku 841 nastúpil na trón v Číne nový kráľ. Ten sa obrátil proti 
buddhizmu. V roku 845 bolo zničených 40.000 chrámov; 250.000 
mníchov a mníšok bolo prinútených sa vrátiť do laického života. 
Zmizli miesta, kde mohli praktikovať či už laickí prívrženci alebo tí 
ordinovaní. Zenové kláštory ostali prevažne nedotknuté. Prečo? 
Neboli závislé na získavaní patronátu či darov od iných. 

órejský buddhizmus je zmesou mahájánového sútrového 
učenia a zenového učenia, kde je zenová prax považovaná 

za hlavnú. Rád Čogje predstavuje tradičný kórejský buddhizmus. Asi 
90 % buddhizmu v Kórei patrí k rádu Čogje. Po tom ako sa 
buddhizmus začiatkom roku 372 začal šíriť po Kórei, stal sa nakoniec 
štátnym náboženstvom po dobu 800 rokov počas panovania troch 
dynastií. V roku 1392 sa objavila nová dynastia, Čosun. Tá trvala do 
roku 1910 ; podporovala neokonfucianizmus. Buddhizmus upadol do 
nemilosti. V skutočnosti po 200 týchto rokov bolo protizákonné, aby 
mnísi či mníšky vstúpili na pôdu hlavného mesta, inak boli vystavení 
trestu smrti. Na vidieku bol však buddhizmus tolerovaný. Chrámy 
dostávali nejakú podporu od okolitých komunít, avšak pravidlo „deň 
bez práce je dňom bez jedla“ bol stále duchom zenovej praxe 
a zenového života. 

V roku 1910 Japonsko formálne obsadilo Kóreu. Spočiatku 
japonské regule zmiernili pravidlá proti buddhizmu. No priniesli ďalšie 
regule, ktoré spôsobili kórejskému ľudu veľké trápenie. V jednom 
bode stálo, že je zakázané rúbať stromy, pretože Japonci chceli tieto 
stromy pre svoje vlastné použitie v Japonsku. Mnísi a mníšky 
v chrámoch nemohli viac rúbať stromy, aby sa zohriali. Na 
zohrievanie budov bolo nutné získať drevené uhlie, ktoré stálo 
peniaze. Buddhove sály neboli vyhrievané, iba miestnosti na spanie 
a meditácie, ktoré boli často tie isté. Počas a po Kórejskej vojne bol 
celý juh Kórei zdevastovaný. Každý mal problém zohnať jedlo. Všetky 
buddhistické rády zakazovali žobranie mníchov a mníšok. Aj keď je 
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Južná Kórea dnes už značne prosperujúca, toto nariadenie, okrem 
špeciálnych príležitostí, platí až dodnes. 

enový majster Seung Sahn vyrastal v tejto tradícii. Možno 
poznáte jeho príbeh. Už bol v Kórei Veľkým zenovým 

majstrom, no keď prišiel do USA, našiel si prácu v automatickej 
práčovni a prenajal si byt. Nezískaval peniaze od Kórejcov či 
Američanov. Urobil to sám. Základné potreby pre život si 
zabezpečoval sám. Pozýval laických študentov, aby s ním bývali 
a podporovali Centrum a každého v ňom, až do doby, keď sa študenti 
rozhodli, že ho radšej budú mať ako učiteľa na plný úväzok než 
pracujúceho v automatickej práčovni. Každý, kto býval v Centre, 
prispieval mesačne na zaplatenie výdavkov spoločného bývania – 
bývanie, jedlo, inkaso, vládne poplatky atď. Možno to nazvať 
„nájomné“ alebo „kurzovné“ alebo akokoľvek. Značilo to nebyť 
závislý na druhých. To je zenová prax. 

Keď sme v máji 1985 začínali so zenovým centrom v Paríži, mali 
sme len malý počiatočný vklad. Ja som bol mníchom bývajúcim 
s párom laických Francúzov. Ľudia často prichádzali po večeroch 
a víkendoch na praktiku. V zime sme nemali dosť peňazí na zaplatenie 
nájomného za budovu, topenie a jedlo. Našiel som si teda na dva 
mesiace prácu – maľovanie bytov, a zárobok som odovzdal zenovému 
centru. Koncom zimy už praktikovalo dosť ľudí, čo pomohlo na 
zaplatenie výdavkov, takže som mohol prácu maliara-natierača 
zanechať. 

V roku 1989 ma zenový majster Seung Sahn poslal do Berkeley 
v Kalifornii, aby som tam robil opáta v zenovom centre Empty Gate. 
Vtedy v lete toto zenové centrum taktiež nemalo dosť peňazí na 
zaplatenie všetkých výdavkov. V prístave Oakland som si našiel prácu 
– šmirgľoval, čistil a natieral som člny, a peniaze som odovzdával 
zenovému centru až kým, opäť, nebolo dosť zenových študentov, 
ktorí pomohli podporiť svoje miesto na praktizovanie. V našich 
zenových centrách musia ešte aj mnísi a mníšky tvrdo pracovať, aby 
podporili miesto na zenovú praktiku – obvykle pracujú v rámci centra, 
ale niekedy aj mimo centra, ak je to potrebné. 
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Ty máš úprimnú túžbu praktikovať dharmu. To je báječné! No 
domnievam sa, že tvoje vnímanie je skôr v harmónii s theravádskym 
budhizmom, než s mahájánou či zenom. Theraváda je prax typu skôr 
„ja-sebe“. Možno by si si mal prezrieť centrá theravády v USA. Ako sa 
prispôsobili západnej kultúre a situácii? 

ahájána je vždy pre druhých. Zenová prax je odlož svoje 
názory, nekontroluj, len to rob, pomáhaj všetkým 
bytostiam. V mahájáne a zene je prijímanie darov 

v poriadku. No nebuď závislý na druhých. Iba pomáhaj druhým. Ako ti 
môžem pomôcť? 

V centrách theravády v Ázii ľudí obvykle nežiadajú o peniaze. Od 
laických prívržencov sa očakáva, že dajú „dana“ – dajú peniaze alebo 
obetinu – dar, keď prídu do chrámu alebo do centra, kde sa 
praktikuje. Všetci Ázijčania tomu rozumejú. Ešte aj čínske mníšky zo 
Singapúru, keď idú na meditácie do Mjanmarska, prinášajú rôzne 
dosť veľké dary, pretože prichádzajú z bohatej krajiny. Oni to chápu. 
Od Západných ľudí sa to možno priamo nežiada, ale očakáva sa od 
nich, že dajú nejakú „danu“, aby tak pomohli druhým praktikovať a 
aby bolo postarané o ich potreby, kým sú v chráme. To je správna 
cesta. 

V mahájánskych centrách v Číne, Tibete a Kórei predtým 
nežiadali od ľudí peniaze či obetné dary, pretože Ázijčania už vedeli 
čo je „dana“. Mnoho ľudí zo Západu tam prichádzalo bez toho, aby 
vedeli čo je „dana“ alebo niečo podobné, ale stále len niečo chceli. 
Nechápali jedno z najzákladnejších učení buddhizmu. Taktiež 
bremeno uložené na druhých, aby zabezpečili štyri potreby, nie je 
malé ani v severných krajinách. Nakoniec si veľa chrámov vytýčilo 
poplatky. To však nie je len o peniazoch. To je učenie o správnom 
duchu praktiky – každý pomáha. 

Zenový majster Seung Sahn povedal, že sú dva druhy 
náboženstiev: náboženstvo „Ja chcem niečo“ a náboženstvo „Dávaj“ . 
Náboženstvo „Ja chcem niečo“ značí, že ľudia niečo chcú – zdravie, 
prosperitu, pokoj, šťastie, osvietenie, spásu, ísť do neba. Je veľa 
druhov takých chcení. Náboženstvo „Dávaj“ značí, že nerozmýšľaj o 
„svojej“ situácii. Ako ti môžem pomôcť? Ak chceš toto, potom musíš 
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opustiť svoj názor, svoj stav a svoju situáciu. Potom môžeš realizovať 
pravú podstatu. Proste dáš druhým čokoľvek potrebujú. Len to rob! 
To je zenová prax. Vtedy – ešte prv ako vstúpiš do meditačnej 
miestnosti – už praktizuješ správne. Ak získaš veľkú múdrosť, 
prostriedky sa stále objavia. 

Ak chceš niečo v tomto živote, možno to získaš. No stále sa 
budeš stretávať s prekážkami. Ak odložíš všetky svoje myšlienky 
a budeš iba sledovať situáciu, nebudeš mať nikde prekážky. Ktoré 
z toho si vyberieš? 

Nakoniec sa ťa opýtam: Kto si? Toto je pôvodná Veľká Otázka. 
Kto som? Neviem. 

Dúfam, že si budeš udržiavať Veľkú Otázku – Kto som? – pôjdeš 
len priamo neviem, odložíš všetky svoje myšlienky a názory, len to 
rob, a dosiahneš správnu cestu, pravdu a správny život a zachrániš 
všetky bytosti od utrpenia. 

Tvoj v Dharme, 
Dae Bong. 

 

 

Škola Kwan Um ako nezisková organizácia potrebuje vaše 2% pre 
zlepšenie a zintenzívnenie svojej činnosti. Zvážte preto, či môžete 

usmerniť časť vašich financií, ktoré ste zaplatili v minulom roku a tým 
podporíte tvorivé snaženie školy pre lepší nadchádzajúci rok.  
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sídlo: Letná 43, 040 01 Košice 

právna forma: občianske združenie 
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sídlo: Hanulova 5, 841 01 Bratislava 
právna forma: občianske združenie 

IČO: 36067458 
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