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zenový majster Dae Kwang 

 
charizmatický, vľúdny mních 

mníchom sa stal v roku 1987 po dlhoročnej praxi ako 43 ročný 
od roku 1996 je zenovým majstrom   

 
bol medzi prvými študentmi zenového majstra Seung 

Sahna na Západe a podieľal sa na založení prvého zenového 
centra v Providence i na zakladaní mnohých ďalších 
zenových centier školy Kwan Um 

 
často cestuje po svete a vedie zenové ústrania v Severnej Amerike, 

Európe, Ázii a tiež 90-dňové ústrania v Južnej Kórei 
 

jeho špeciálnou oblasťou sú spoločné kresťansko-buddhistické 
duchovné cvičenia, najčastejšie ich organizoval v spolupráci s otcom 
Kevinom Huntom, ktorý je bol od roku 1953 mníchom opátstva Saint 

Joseph v meste Spencer v štáte Massachussets a zároveň členom 
Výboru kláštorného medzináboženského dialógu, ktorý je 

spoločenstvom Benediktínov a Cisterciánov Severnej Ameriky 
 

 

 
 

verejná prednáška v Košiciach je mimoriadnou príležitosťou zažiť 
priamo učenie zenového majstra Dae Kwanga a možnosťou osobne 

mu položiť svoje otázky 
 

Košice dňa 4.7.2012, streda o 18,30 hod.  
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Čo majú kresťania a buddhisti spoločné? 
 
 
 

                                                                    

zenový majster Dae Kwang           otec Kevin Hunt  
 
 
Inštitút svetovej spirituality v Chicagu zorganizoval  víkendový 
kresťansko-buddhistický seminár, ktorý viedli otec Kevin Hunt a zenový 
majster Dae Kwang. Nasleduje ukážka z rozhovoru počas seminára: 
 
Otázka: Pre mnohých kresťanov znamenajú veľmi veľa pobožnosti, ako 
cirkevné piesne, myšlienky, žalmy – všetko zamerané na osobného 
Boha. To im prináša veľa lásky a porozumenia. Je to niečo, čo však 
v buddhizme nepozorujeme. Ako mám tomu rozumieť. V duchovnej 
ceste, ktorá obsahuje myslenie a obrazy vzťahujúce sa na osobného 
Boha – čo je ale cudzie buddhizmu –kresťania to robia preto, že správne 
nerozumejú Tichému Bodu alebo Buddhovej podstate? 
 
Otec Kevin: V kresťanstve si musíme ujasniť, čo si predstavujeme pod 
pojmom „Boh“. Hovoriť o Bohu nie je to isté, ako Boha poznať. Keď sa 
ma spýtate: „Čo je Boh?“ odpoviem vám: „Boh je slovo z troch písiem.“ 
Ale keď to skutočne chceme vedieť, narazíme na prázdnu stenu 
nepoznania. Stará kresťanská múdrosť hovorí, že akýkoľvek výrok 
o Bohu je vlastne jeho popretím. Otázka pobožnosti v kresťanstve nie 
je vôbec jednoduchá. 
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Rovnako je to aj s otázkou o Bohu v buddhizme. Keď buddhisti 
hovoria o Bohu, hovoria o tom istom Bohu ako kresťania? Nie. 
V buddhizme sú bohovia stále ešte v kolese samsáry (karma, 
znovuzrodenie). Ak by sme my v kresťanstve mali koleso samsáry, nikdy 
by sme tam neumiestnili nášho Boha. 

Na západe, by sa väčšine kresťanom nepáčil termín Šunjata – 
prázdnota alebo nekonečná pustota. Ale tieto slova sú omnoho bližšie 
k Bohu než mnohé pojmy a predstavy, ktoré používame my! 
 
O: Stále ma zaujíma otázka pobožnosti. 
 
Otec Kevin: Sú to metódy, ktoré kresťania používajú k tomu, aby sa 
uviedli do vzťahu s Bohom. V buddhizme sú tiež niektoré školy, ktoré 
robia pobožnosti. Zen je jednou z takých škôl v buddhistickej tradícii. 
 
O: Je robenie poklôn v buddhizme pobožnosťou?. 
 
Dae Kwang Sunim: Keď je vaša myseľ čistá, potom je všetko 
pobožnosťou. Keď sa klaniate, len sa klaňajte. Keď jete, len jedzte. Keď 
niekto potrebuje pomoc, pomôžte mu. Len to robte! To je pravá 
pobožnosť. 
 
O: Ale zoberme si napríklad Cestu kríža. Keď ju robím, potom si 
neustále predstavujem veľmi konkrétne obrazy osobného Boha a jeho 
utrpenie za vykúpenie všetkých ľudských bytostí… 
 
Otec Kevin: Rozpoviem vám príbeh o jednom mníchovi, ktorého som 
osobne poznal a myslím si, že to bol osvietený muž, aj keď on by to 
nikdy o sebe netvrdil. Cestu kríža robil 12x denne. Často som sa na neho 
nahneval – vstávali sme o 3-tej ráno a ja som sa ponáhľal v tme do 
kostola (bolo to v Južnej Amerike, takže sme nemali svetlo). 

V tých ranných hodinách som zakopával o jeho telo sklonené pred 
jedným z krížov. Keby som povedal, že neustále myslel na Ježišove 
utrpenie, bolo by to veľmi povrchné v porovnaní s tým, čo sa dialo 
v srdci a mysli toho mnícha! 



 
 

Účelom každého prostriedku je byť prostriedkom – dostať vás 
niekde. Pre mnohých ľudí tým prostriedkom je iba pobožná vec; pre 
iných to môže byť aj niečo iné. Prostriedok je teda čokoľvek, čo vám 
pomôže. 

 
O: Počas ústrania máme veľa voľného času. V tom čase by sme nemali 
nič čítať, čo vtedy máme robiť? 
 
DKS: Neustále praktikovať. Dôvod prečo nečítame počas ústrania je ten, 
že sa sústreďujeme na túto knihu múdrosti (ukázal na hruď). To je 
najdôležitejšia kniha, akú kedy môžeme čítať. Ak svoju pozornosť 
udržiavame tu (ukázal na hruď), potom vás čítanie myšlienok iných iba 
odvádza ďaleko od seba samého. 
 
O: Konceptuálne rozumiem tomu, že nečítame (smiech). Ale vznik 
pojmu v mysli je tiež vznikom buddhovej mysle. Ak jasne rozumieme 
podstate pojmov, potom nie je pre nás pojmové myslenie problémom, 
dokonca ani na ústraní nie. 
 
DKS: V zenových školách čítame zvyčajne viac kvôli motivácii, než pre 
pochopenie. Tieto dva významy sú rozdielne. Napr. ani vy nečítate 
životopisy svätých pre to, aby ste porozumeli Bohu. Čítate ich pre to, 
aby ste zdokonalili seba samého tak, aby ste mali dostatok odvahy 
urobiť niečo podstatné! 
 
Otec Kevin: Tiež majte na pamäti to, že čas, ktorý sme zasvätili tomuto 
ústraniu nie je až taký dlhý – len okolo 48 hodín. Za ten čas musíme 
toho veľa stihnúť. Musíme sa sústrediť na našu vlastnú skúsenosť, na 
uvedomenie si seba samého.  

Aby to bolo úplne jasné, pojmy nie sú zlé; v kresťanskej tradícii 
hovoríme, že Boh je Slovo. Pojmy pochádzajú od Boha. Ale na takomto 
ústraní je potrebné uvedomenie si seba samého – nie uvedomenie si 
niekoho iného, mňa, či autora knihy. Je veľmi ľahké nechať sa strhnúť 
túžbou sledovať realizáciu niekoho iného. 
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Mojím prvým zenovým učiteľom bol japonský majster Sasaki Róši. 
Dával svojim študentom kong-any, ako napr.: „Ako si uvedomíš 
buddhovu podstatu pri sprchovaní?“ alebo „Ako si uvedomíš buddhovu 
podstatu, keď riadiš auto?“ Raz ma videl prekrižovať sa a hneď som mal 
kong-an: „Ako manifestuješ Boha s… ,ako že to nazývate? Ach, áno, 
znamenie kríža! Ako pritom manifestuješ Boha?“ 

Dvaja jeho študenti si raz porovnávali svoje kong-any. Jeden sa 
veľmi obával, pretože nevedel odpoveď na kong-an: „Ako si uvedomíš 
buddhovu podstatu, keď riadiš auto?“ Druhý už prešiel týmto kong-
anom a povedal mu odpoveď. (Nemalo by sa to robiť, nuž ale…) Keď 
prvý študent prišiel na rozhovor, dal presne túto odpoveď. Róšiho oči sa 
s údivom otvorili, pozrel sa na neho a povedal: „Ó, aká nádherná 
odpoveď! Skvelá odpoveď (pauza). No teraz mi povedz tú svoju 
odpoveď!“ 

 
O:  Lectio  divina je  praktika  čítania  spôsobom,   ktorý  má nabádať 
k mlčaniu; t.j. aby som vkročil do mlčania, kontemplácie, začnem čítať. 
Myslím si, že počas ústrania by sme nemali mať strach z takéhoto druhu 
čítania. 
 
Otec Kevin: Nie je to otázka strachu; je to otázka toho, čo robíte. Čítate, 
alebo sa sústreďujete na svoju skúsenosť z okamihu na okamih? Tento 
víkend je víkendom praktiky mlčania – tiež mlčania mysle. Keď odídete, 
budete mať mnoho času na Lectio divina, ako aj na iné druhy čítania. 
 
DKS: V zene hovoríme, že musíme stráviť to, čo sme sa naučili, aby sme 
pochopili; to znamená, že zoberieme niečo, čo sme sa naučili z knižky, 
alebo od niekoho iného a dosiahneme to, skutočne sa to stane úplne 
naším. Na svete je mnoho názorov. Ako dosiahneme to , že ktorýkoľvek 
z nich sa stane naším vlastným? Musíme stráviť svoje pochopenie a to 
tak, že sa staneme s ním zajedno, ako keď krava poprežúva svoju 
potravu. 

Môj učiteľ stále hovoril: „Nečítajte počas troch rokov“ alebo 
„Nečítajte počas piatich rokov.“ Tým len chcel povedať: „Už ste toho 
prečítali dosť, teraz je načase, aby ste sa tým stali!“ 

 



 
 

Otec Kevin: Je to podobné ako s dieťaťom, ktoré sa chce stať 
profesionálnym basketbalovým hráčom. Môže prečítať akúkoľvek knihu 
na svete o tom, ako hrať basketbal, aj všetky životopisy basketbalových 
hráčov, dokonca aj knihu o fyzike dráhy letu lopty pri hode rôznou silou. 
Ale raz musí tu hlúpu loptu zobrať a začať s ňou trénovať! 
 
DKS: Bol raz jeden muž, ktorý mal svoju profesionálnu kariéru zaistenú. 
Ale keď zostarol, začali sa v jeho vnútri objavovať duchovné otázky. Aby 
uspokojil túto svoju potrebu, začal sa zaujímať o buddhizmus a čítal 
všetko, čo zohnal, až kým neporozumel buddhizmu. Potom ho začala 
znepokojovať jeho finančná situácia. Starostlivo prečítal všetko 
o investíciách a porozumel všetkému o dôchodkových fondoch. Potom 
sa začal obávať o svoje telo. Nebol už najmladší a preto si myslel, že by 
mu hádam pomohlo nejaké cvičenie, napríklad plávanie. Opäť šiel do 
knižnice. Prečítal si všetky dostupné knihy a dozvedel sa všetko 
o plávaní, vrátane teórie plaveckých pretekov. Potom sa vybral k jazeru, 
skočil do neho a utopil sa. (pauza) To je koniec. Samotné pochopenie 
vám nepomôže. Rovnako je to aj v zene!. 
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O: Za najhlbší zážitok sa v kresťanstve považuje Ja – Ty vzťah medzi 
nami a Bohom. Prečo nie je takýto Ja – Ty vzťah aj v buddhizme? 
 
DKS: V buddhizme hovoríme, že všetko je jedným, takže tu nie je Ja – Ty 
vzťah. Keď odstránite myšlienku „Ja“ a odstránite myšlienku „Ty,“ čo 
zostane potom? 
 
O: Takže v buddhizme nie je najvyšší vzťah? 
 
DKS: Všetko je vzťah. Všetko je priamo prepojené; len si predstavte, že 
by tomu tak nebolo. Našou snahou je zjednotiť sa so všetkým. To je 
vzťah. Keď odstrániš myšlienku „Ja“ a odstrániš myšlienku „Ty,“ čo 
potom dostaneš? Rýchlo! Povedz mi! (žiadna odpoveď.) Sedím tu a 
odpovedám na tvoje otázky. Je to lepšie, než akákoľvek myšlienka 
týkajúca sa „Ja – Ty“ vzťahu. 
 
Otec Kevin: O buddhizmus a zen som sa nezačal zaujímať preto, že by 
som ho chcel študovať. Dal som sa na neho preto, lebo ma celkom 
neuspokojovalo tradičné kresťanské vysvetlenie mojej cesty. Je to ako 
s bubnom. Keď chcete aby zaznel ten správny tón, musíte najprv na 
neho natiahnuť kožu a udierať po hornej časti. Podobne, aby som 
podporil svoju praktiku, naučil som sa spôsoby, ako to urobiť. 
 
DKS: Bol som vychovávaný v kresťanskom duchu. Dôvod, prečo som 
začal s buddhizmom je zhruba ten istý, o akom sa zmienil otec Kevin. 
Tradícia, v ktorej som vyrastal, mi neposkytovala žiadnu 
kontemplatívnu praktiku. Začal som sa zaujímať o zen, pretože ten má 
v tomto veľmi silnú tradíciu. Nebral som to ako alternatívu kresťanstva, 
ale skôr ako ponuku niečoho, s čím som sa pred tým nikdy nestretol. 
 
O: Bol si teda nespokojný s kresťanstvom? 
 
DKS: Nebol som nespokojný. Chcel som niečo iné. Mnohí ľudia 
využívajú techniku zenovej meditácie, aby si uvedomili o čom vlastne 
kresťanstvo je. Uvedomte si, že zen má veľmi všeobecnú aplikáciu. Je 



 
 

to, ako keby ste pili čistú chladnú vodu, keď ste smädný. Zen poukazuje 
na niečo, čo je pred myslením, pred vašimi myšlienkami. V skutočnosti 
aj Boh je pred myšlienkou o Bohu a rovnako aj Buddha. A čo je Boh? 
„Kto si?“ To je otázka! A ako ju dosiahnuť? 

Buddha prirovnáva správanie ľudí k mužovi, ktorého zasiahol do 
hrude šíp. Ešte predtým, než si dá ošetriť ranu, chce presne vedieť, kto 
strieľal z luku. Chce tiež vedieť, kto ten šíp vyrobil. Aká silná bola rana a 
aká bola dráha šípu, ktorý prepichol jeho hruď. Zatiaľ čo sa na toto 
všetko pýta, zomrie. Najdôležitejšie v takej situácii je však rýchle 
ošetrenie. 

Buddhu zaujímala len jediná vec: ľudské utrpenie a ako ho 
odstrániť. Odmietol hovoriť o čokoľvek inom, pretože vedel, že to 
ľudom nepomôže. Namiesto toho šiel rovno k jadru veci, k záležitostiam 
týkajúcim sa života a smrti. Rovnako ako Kristus, ktorý nebol učencom – 
nebol teológom. Priamo poukazoval na ľudské situácie a ako ich uľahčiť. 
Ak sa na to pozriete z tohto hľadiska potom všetko ostatné vybledne. 
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Prečo som začal cvičiť? 
zenový majster Dae Kwang Sunim 

 

 
 

z knihy „Skutočný zen pre skutočný život“, vydanej Slovenskou zenovou 
školou Kwan Um 
 
 
Otázka: Prečo si začal cvičiť? 

Zenový majster Dae Kwang: Keď prestanú veci fungovať, treba niečo 
urobiť. Ľudia si niekedy naozaj mylne myslia, že červené auto im 
pomôže. Buddha bol ešte mladý, keď začal cítiť, že niečo nie je 
v poriadku. Bol princom a mal sa stať kráľom. Ale pozrel sa bližšie na 
tri veci - starobu, chorobu a smrť. A toto zasiahlo jeho myseľ: nezáleží 
na tom, koľko budem mať peňazí, aké budem mať postavenie, tieto tri 
veci ma neminú.  

Kríza stredného veku prichádza najmä vtedy, keď zomrú rodičia. 
Vtedy sa aj v tvojej mysli jasne objaví porozumenie, že aj ty raz zomrieš. 
Základné veci v živote sa úplne zlomia. Takže veľakrát sa práve v tejto 
situácii objaví veľká otázka. Keď ochorieš, alebo keď zomrie tvoj priateľ 
je to podobné. V takej situácii vidíš aj svoj vlastný koniec. Nikdy nevieš, 
ktorý tvoj výdych bude posledný. Taká je situácia ľudskej bytosti. Preto 
je dôležité prebudiť sa práve teraz, lebo nevieš, kedy sa aj tebe môže 
stať to isté. Preto som začal cvičiť.  

Ak niekto cvičí, dokáže nájsť odpoveď na tieto otázky. Buddhizmus 
je trochu odlišný od náboženstiev, ktoré väčšinou vznikli na blízkom 
východe. Pretože väčšina z nich je založená na viere. Väčšina ľudí sa 
pýta: "Veríš v Boha? Veríš v Ježiša? Veríš v Korán?" Stále len veríš v to či 



 
 

ono. Ale málokto sa pýta: "Čo si dosiahol? Čo si zažil?" Preto hovoríme, 
že buddhizmus je náboženstvo skúseností. My nemáme odpoveď. Iba 
otázku. A najzaujímavejšie na tom je, že na tu otázku máš odpoveď ty. 
Nájdeš ju vo svojom vnútri. Buddhizmus teda nerobí nič iné, iba sa snaží 
nasmerovať tvoju pozornosť na dosiahnutie skúsenosti zažitia 
odpovede na túto otázku. A dôvod, prečo hovoríme o Buddhovi ako 
o príklade, je ten, že Buddha to dosiahol. Tak ako mnoho iných ľudí 
v buddhizme i mimo neho. Aj Ježiš dosiahol odpoveď, Gándhí, Matka 
Tereza... A tá odpoveď je veľmi jednoduchá - láska a súcit pre všetky 
bytosti. No toto je stále len pekná myšlienka. Dôležitá je veľká otázka: 
"Dosiahol si to?" Buddhizmus sa veľmi nestará o to, čomu alebo v čo 
veríš. Ale nabáda ťa na prax, aby si tú odpoveď dosiahol. 
 

 

 
 
 
 

www.kwanumzen.sk 

Slovenská zenová škola Kwan Um 

kosice@kwanumzen.sk 
 

www.kwanumeurope.org 

www.kwanumzen.org 
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