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20. výročie založenia 
Bratislavského zenového centra 

 
Ľubor Košút, opát Bratislavského zenového centra od 17.5.1994 

 
Bratislavské zenové centrum začalo fungovať na jar roku 1994 – 
po 4 rokoch fungovania tradície Zenovej školy Kwan Um v Bratislave. 
Bolo vybudované úsilím niekoľkých nadšencov, praktizujúcich zen, ľudí 
vo veku zhruba od 20 do 30 rokov. Dovtedy sme si prenajímali priestory 
v telocvičniach škôl a škôlok, v kultúrnych domoch a bytov nadšených 
jednotlivcov, až kým sa Peter Košút nerozhodol, že vo svojom 
prenajatom byte na Dlhých dieloch poskytne obývačku pre účely 
zenovej praxe. A tak slovo dalo slovo a ruka bola v rukáve. 
 
V máji sme pozvali na návštevu Slovenska zenového majstra Wu Bonga 
(vtedy majstra dharmy Jacoba Perla), ktorý vysvätil naše nové a voňavé 
centrum 17.5.1994 a následne sme sa s ním vydali na Tour de Slovakia: 
do Trenčína a potom do Košíc, kde viedol JMDD a ceremóniu predpisov. 
 
Po dvadsiatich rokoch sme sa rozhodli, že túto jedinečnú udalosť 
oslávime spolu s ostatnými budhistickými Sanghami na Slovensku 
(voláme to Mahá Sangha) a budeme tak pokračovať v druhom ročníku 
verejných osláv Buddhovho narodenia. Účasť potvrdili školy Karma 
Kagju – Diamantová cesta, Zazen Slovakia, Dzogchen Komunita 
Slovenska a Karma Thegsum Čhöling Slovensko. Za Zenovú školu Kwan 
Um sme pozvali významných učiteľov – zenového majstra Ji Kwanga 
(Roland Woehrle-Chon), majsterku dharmy Jo Potter a nášho skvelého 
majstra dharmy Olega Šuka. Čestným hosťom osláv bol Andrzej 
Czarnecki, náš priateľ a prvý učiteľ, s ktorým sme sa stretli po celých 
20 rokoch (vpravo na obrázku s Ľuborom). 
 
Skutočnou oslavou 20. výročia bol jong meng džong džin, intenzívne 
zenové ústranie, ktoré sme mali s Ji Kwangom SSN od 16. do 17. mája 
v priestoroch súčasného BZC na Hanulovej 5 v Dúbravke. Ústranie, aj 
keď len jednodňové, bolo veľmi silné, intenzívne, inšpirujúce. 



 
 

 
 
V sobotu poobede predniesol po dlhom čase na bratislavskej pôde 
svoju úvodnú reč Andrzej Czarnecki, po ktorej nasledovali otázky 
študentov a odpovede Ji Kwanga SSN. 
 
Verejné oslavy Buddhových narodenín a nášho jubilea sa uskutočnili 
v nedeľu 18.5.2014 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici pod Hradom od 
10.00. Spevy venované Buddhovým narodeninám, Sogamuni Bul, viedol 
Ji Kwang SSN. Spievalo celé osadenstvo preplneného paláca, ľudia 
po troch prichádzali k oltáru a obetovali vonnú tyčinku. Mantru 
nahradili spevy Kwanseum Bosal k 20. výročiu BZC. Zástupcovia 
slovenskej Mahá Sanghy prednášali svoju gratulačnú reč, až kým sa 
slova neujal Andrzej Czarnecki, ktorým svojím KATZ!!! prebudil aj tých, 
ktorý už pospávali. Nasledovali úderné príhovory v štýle Kwan Um od 
Ľubor Košúta, opáta BZC, Knuda Rosenmayra z Viedenského zenového 
centra, Jo Potter JDPSN (vedúca učiteľka Viedne). Gratulačnú báseň 
predniesol Oleg Šuk JDPSN a trefnou slovenskou veršovanou dharmou 
rozosmial a rozveselil celé osadenstvo. 
Oslavy sme ukončili s pocitom dobre vykonanej práce „len pre 
druhých“, s plným žalúdkom a zadosťučinením, že táto práca v dharme 
má význam, keď robí toľkých ľudí šťastnými. Naši učitelia boli nadšení a 
ľudia ďakovali za dobre vykonanú prácu. Pokračujeme opäť o rok 
v tradícii spoločných osláv Buddhových narodenín. Neváhajte a dôjdite, 
my pokračujeme ďalej v skúšaní.■ 

 



 
 

 

Báseň k 20. výročiu Bratislavského zenového centra 
 

Oleg Šuk JDPSN, Bratislava, 17. máj 2014 
 

Pred 20 rokmi - Bratislava bez mystiky. 
Potom 20 rokov každý deň v Chráme mystickej hory 

len skúšanie, skúšanie a skúšanie. 
KATZ!!! 

Dnes žiadna Bratislava, žiadna Európa, žiadna Zem, 
vesmír, čas a priestor. 

Dažďové mraky plávajúce nad Pálffyho palácom 
a veľké Neviem, ako potopa a povodeň odplavuje 

všetku mystiku a zen. 
Všetko najlepšie k Buddhovým narodeninám a 20. výročiu Chrámu 

mystickej hory! 
 

  

 



 
 

Štyri metódy, ktorými bódhisattvovia vedú 
ľudí k láske a pravde  
- štyri najdôležitejšie typy správania, ktoré musí v sebe terapeut rozvíjať 

 
ctihodný Seogwang 

riaditeľ Kórejského inštitútu medicíny a psychoterapie 
 
Bódhisattvovia vedú bytosti k dharme a pritom využívajú tieto štyri 
stratégie (cattari samgaha-vatthuni):   
nesebecká veľkodušnosť, láskavé slovo, prospešnosť a spoluprácu.   
 
Tieto štyri zásady správania bódhisattvu skombinované s meditáciou 
na štyri nezmerateľné mysle (láskavosť, súcit, empatická radosť 
a vyrovnanosť) vytvárajú kompletnú praktiku bódhisattvu.  
Zároveň tiež reprezentujú tie najušľachtilejšie vlastnosti, ktoré v sebe 
psychoterapeut môže rozvíjať. 
 
Keď sa zakladateľa psychoanalýzy, Sigmunda Freuda, jeden študent 
spýtal, ako sa pacient lieči počas analýzy, ten mu odpovedal, že pacient 
sa lieči láskou. Láska, ktorú doktor ponúka a ktorú pacient prijme, je 
súčasťou procesu liečenia. Na druhej strane si Freud všimol, že vždy, 
keď bol do pacienta zaľúbený, pociťoval obrovské ťažkosti vo vzťahu 
doktor-pacient, a z tohto dôvodu aj odporučil vyhýbať sa takýmto 
pocitom počas liečby. 
 
Sila skutočnej lásky je bezpochyby najsilnejšou silou každého ľudského 
vzťahu, či už v psychoterapii alebo pri snahe bódhisattvu zachrániť 
všetky bytosti. Otázkou je, čo „láska“ predstavuje v konkrétnom 
kontexte. 
Žiaľ, veľa ľudí slovo „láska“ príliš často zneužilo ako výhovorku na 
konanie v hneve, nenávisti a žiarlivosti, aby si tak potvrdili svoje 
patologické city a konflikty, ktoré spôsobili utrpenie druhým.  
Navyše, ak by sme chceli vystopovať príčinu väčšiny psychologických 
problémov, zistíme, že v hlbokých zákutiach ľudskej mysle leží naliehavá 
túžba po láske a bezpečí. 



 
 

Zo zmätku z toho, čo láska naozaj znamená, vyvstali zúfalé pokusy lásku 
definovať pomocou pridávania prívlastkov, ktoré by jej pripísali zdravie 
a šťastie. Na vyjadrenie tej lásky, ktorej vlastnosti sú vyvíjať sa a liečiť, 
sme tak začali používať rôzne prívlastky ako napríklad pravá láska, 
bezpodmienečná láska, altruistická láska, materská láska.  
Ale ani tieto snahy konceptu lásky nadlho nepomohli, keďže stále 
máme tendenciu ju znečisťovať v  bahne našich klamlivých predstáv 
a fantázií a scestných konceptoch. A potom lásku viníme za bolesť 
a zúfalstvo, ktoré väčšinou nasledujú. 
 

Cattari samgaha-vatthuni  
nám ale ukazuje, ako 
môžeme lásku zdokonaliť. 
Tieto štyri cnosti stelesňujú 
najlepšie terapeutické 
techniky, ktoré v sebe 
môže terapeut rozvíjať. 
A ak aplikujeme Freudov 
model, získame presný 
návod pre doktorov ako 
správne milovať svojich 
pacientov. Ak sa tieto 
cnosti úprimne prejavujú 

v psychoterapeutickom 
prostredí, pacient bude 

zákroku terapeuta dôverovať, a to na základe úprimného záujmu 
terapeuta o dobrý stav pacienta a pocitu pravej lásky zo strany 
terapeuta.  
Analógia medzi bódhisattvami mahájány a psychoterapeutmi je od 
začiatku odsúdená na ohraničenosť a nedokonalosť, keďže ich zámer 
a motivácia nie sú rovnaké. Ide o dve úplne odlišné cesty s dvoma úplne 
odlišnými cieľmi.  
Hĺbka pochopenia neexistencie „ja“ a múdrosť vychádzajúca z faktu 
prázdnoty, ktoré sú zvýrazňované ako najdôležitejšie na ceste 
bódhisattvu, nie sú vždy relevantné na poli psychoterapie.  
 

 



 
 

Na druhej strane sú obe inšpirované horlivým prianím liečiť a pomôcť 
tým, ktorí to potrebujú a trpia.  
 
Psychoterapii už od začiatku cítili blízky vzťah s buddhistickou praxou. 
Z psychoterapeutického pohľadu aplikácia štyroch základných metód 
praxe bódhisattvu prináša nové svetlo do prastarej tradície, a pomáha 
modernej spoločnosti sa k nej priblížiť a ľahšie ju aplikovať 
v každodennom živote.  
 
Pozrime sa teda na tieto štyri zručnosti, ktoré bódhisattvovia (alebo 
terapeuti) používajú, aby prinášali lásku a vytvárali spojenie s cítiacimi 
bytosťami (pacientmi). 
 
Prvou metódou je nezištné dávanie všetkým cítiacim bytostiam, či už 
ide o naplnenie materiálnych alebo nemateriálnych potrieb. Táto 
štedrosť slúži na to, aby oslobodila ich myseľ od utrpenia a voviedla ich 
do sveta Buddhovej dharmy. Šákjamuni Buddha na opísanie ideálnej 
formy dávania použil analógiu prázdnoty priestoru. Bódhisattva 
(terapeut) je oslobodený od všetkých očakávaní a pripútaní, a všetko 
ponúka otvoreným srdcom tak neobmedzene ako prázdnota priestoru. 
Takáto štedrosť je bez strachu a obmedzení, bez akejkoľvek sebeckej 
túžby po vďačnosti, uznaní alebo svetskom ocenení. Takéto nezištné 
dávanie nerozlišuje medzi tým, kto si ho zaslúži a kto nie, a je dokonale 
v harmónii s princípmi zákonov prepojenosti a strednej cesty o tom, čo 
a kedy dať. 
 
Druhou metódou je láskavé slovo. Láskavé slovo privedie cítiace bytosti 
k pravde. Ohľaduplné a starostlivé slová upokojujú myseľ poslucháča, 
zaobľujú drsné hrany ich utrpenia a nahrádzajú ich šťastím, radosťou 
a jemnosťou. Takéto láskavé a jemné slová patria každému, kto 
potrebuje utešiť vo svojej bolesti, nezávisle na tom, aká je ich 
spoločenská pozícia, pohlavie, národnosť alebo vek; aby ho uviedli na 
cestu k svojmu pravému ja, svojej pravej podstate, prirodzenému 
buddhovstvu v každom z nás. 
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Treťou metódou je správať sa prospešne voči druhým. Konanie, ktoré 
prospieva cítiacim bytostiam, je konaním, ktoré by malo vychádzať 
z harmonizácie myšlienok, slov a skutkov. Myšlienky, slová a skutky 
bódhisattvu sú posvätné brány, cez ktoré sa cítiace bytosti dostanú do 
sveta pravdy. V porovnaní so západnou psychoterapiou konanie 
bódhisattvu nie je založené na psychologických teóriách a prostredí, 
a nie je ani obmedzené predpísanými terapeutickými zákrokmi. 
Bódhisattvovia sú odhodlaní slúžiť najvyššiemu blahu všetkých bytostí 
s bezpodmienečnou láskou osvieteného srdca, a to nielen intelektuálne.  
Tí, ktorí hladujú, budú nasýtení. Tí, ktorí sú ustráchaní, budú utešení. Tí, 
ktorí sú chorí, budú vyliečení. Tí, ktorých trápia zlé myšlienky, budú 
inšpirovaní k ich očisteniu. Správanie bódhisattvu nie je obmedzené na 
koncepčné učenie alebo intelektuálne dohady. Čistota myšlienok, slov 
a skutkov bódhisattvu, ktorú usmerňuje len učenie Buddhu, vedie 
cítiace bytosti k poznaniu príčiny utrpenia a k praktizovaniu jeho 
odstránenia. 
 
Štvrtou metódou je spoluúčasť a prispôsobenie sa ostatným na ich 
ceste k pravde. Táto metóda vyžaduje dostať sa na tú istú úroveň, na 
ktorej sú ostatní, a spolu s nimi sa zúčastniť na hľadaní pravdy. Pre 
bódhisattvov to znamená zobrať na seba takú istú formu ako cítiace 
bytosti, aby tak vedeli lepšie pochopiť vlastnosti a schopnosti každej 
bytosti. Ich myšlienky, slová a skutky sú úplne transformované a stávajú 
sa nirmanakayou - súcitom s cítiacimi bytosťami. 
 
Ak sa niekto chce stať psychiatrom alebo psychoterapeutom na západe, 
musí prejsť prísnym školením a spraviť veľa skúšok, aby dostal 
certifikát. Navyše, konkurencia ja veľká, a je treba vynaložiť veľké 
množstvo času, peňazí a snahy. Ale to, ako hlboko a úprimne terapeut 
miluje a stará sa o svojich pacientov, nie je až tak dôležitým kritériom. 
V centre pozornosti tejto profesie je záväzok pomáhať a liečiť ľudí 
v núdzi; naopak, málo profesionálnej pozornosti sa venuje tomu, ako  
úprimne terapeut s pacientom súcití a ako veľmi je jeho srdce otvorené. 
Neexistuje predmet psychológie, ktorý by kultivoval alebo zhodnocoval 
takéto kvality.  



 
 

 
Byť liečiteľom v buddhistickej tradícii môže byť naopak prekvapivo 
jednoduché, lebo nie je potrebný žiaden špeciálny kurz alebo školenie. 
Jedinou podmienkou, ktorá je absolútne dôležitá, je neotrasiteľná viera 
vo vrodené dobro ľudskej prirodzenosti. Aby buddhistická 
psychoterapia fungovala a oslobodila všetky bytosti od utrpenia, musí 
sa bódhisattva (terapeut) oslobodiť z väzenia svojho ega, a musí mať 
neoslabiteľnú vieru v Buddhovu podstatu, ktorá je prítomná vo 
všetkých bytostiach, a ktorá je jedným z najsilnejších liekov na 
oslobodenie sa od ega. 
 
Štyri cnosti bódhisattvu môžu premeniť ľudské utrpenie a nepríjemné 
spomienky na míľniky, ktoré nás dovedú k útočisku. Tento 
transformačný proces môžeme prirovnať k paramitám, alebo desiatim 
dokonalostiam, k lodi, ktorá prenáša všetky bytosti z pobrežia samsáry 
na pobrežie nirvány. Nezištné dávanie je nevyhnutný začiatočný bod, 
zatiaľ čo paramity etiky a trpezlivosti predstavujú ideálne miesto, 
na ktorom by sa mali vykonávať cnosti láskavého slova. Správanie 
prospešné všetkým bytostiam sa najlepšie dosiahne zdokonaľovaním 
paramít vytrvalosti, meditácie a múdrosti, a praktika spoluúčasti 
a prispôsobenia musí stáť na paramitách zručných prostriedkov, sľubov, 
sily a vševedúcnosti.■ 

preložila Denisa Hanšutová 

 

  



 
 

Nadčasová múdrosť kórejských zenových 
majstrov - zenový majster Wonhyo 
 
 
NAJVÝZNAMNEJŠÍ KÓREJSKÝ BUDDHISTICKÝ MAJSTER 
 

Začiatky buddhizmu v Kórei siahajú do r. 
372, do druhého roku panovania kráľa 
Sosurima v čase kráľovstva Goguryeo. 
V 1700-ročnej histórii kórejského 
budhizmu je veľký majster Wonhyo 
považovaný za jedného z naj-
významnejších spomedzi početných 
veľkých majstrov. 
Wonhyo sa narodil v roku 617 v čase 
kráľovstva Silla, v meste ktoré sa teraz 
volá Džyinmyun, Kyungsangun v provincii 
Gyeongsangbukdo. Počas vojny s Baekdže 
slúžil ako Hwarang v armáde Silla. Potom 

ako vo vojne stratil otca a prežil ničotnosť ľudskej existencie, dal sa 
Wonhyo vo veku 29 rokov vysvätiť, teda stal sa mníchom v chráme 
Heungryunsa. Vzdal sa svojho laického mena Seodang a prijal meno 
v dharme Wonhyo. Toto meno, Wonhyo, ktoré znamená „včasné 
svitanie“, dostal od svojho majstra, ktorý ho požiadal, aby sa stal 
žiarivým svetlom svitania v tomto temnom svete plnom utrpenia. 
Wonhyo bol známy tým, že tancoval a spieval po uliciach 
 
 

Kde je Peklo a kde Čistá zem? 
 
Wonhyo študoval spoločne s ctihodným Uisangom pod vedením 
majstra Nangdži v chráme Bangosa. Jedného dňa si ich majster oboch 
zavolal k sebe a povedal: „Už nemám, čo by som vás ešte mohol naučiť. 
Mali by ste odísť do Baekje.“ 

 

zenový majster Wonhyo 
617–686 n.l. 



 
 

Študenti mu odpovedali: „ Povedal si Baekje, ale čo to znamená? 
Do ktorého mesta a koho by sme tam mali vyhľadať?“ 
Choďte na horu Godasalan v Baekje v oblasti zvanej Wansandžu. Tam 
vyhľadajte učiteľa menom Bodeok. Opustil svoj domov na severe 
a uchýlil sa do kráľovstva Baekje. Teraz tam vyučuje Buddhovu dharmu. 
Choďte tam, učte sa od neho a staňte sa znalcami sútier Nirvana 
a Vimalakirti.“ 
Wonhyo sa spýtal: „Majster, ale nie je Baekje vo vojnovom stave 
so Sillou?“ 
Majster odpovedal: „Počúvajte pozorne: V dharme nie sú hranice, ktoré 
by delili ľudí na nepriateľov a spojencov. Buddha učil, že máme milovať 
a starať sa o všetky živé bytosti bez toho, aby sme medzi nimi robili 
nejaké rozdiely. Nemali by sme ubližovať ani tomu najmenšiemu hmyzu 
v tráve, a o zabíjaní rýb či iných zvierat ani nehovoriac. Ako by sme teda 
mohli deliť ľudí na priateľov a nepriateľov? Zbaľte si svoje veci a vydajte 
sa na cestu. Dajte si veľký pozor na vojakov, ktorí strážia pevnosť proti 
požiarom a zlodejom.  
 
Obzvlášť sa snažte, aby vás nikto nevidel, putujte v noci a počas dňa sa 
ukrývajte v lese.“ 
„Áno, majster. Budeme veľmi opatrní.“ 
A tak majster Wonhyo a o osem rokov mladší ctihodný Uisang, 
nasledovali inštrukcie majstra Nangdžiho a odišli do Baekdže, aby 
vyhľadali majstra predpisov Bodeoka na hore Godalsan v meste 
Wandžu. Avšak o niekoľko dní po príchode do Baekje oboch mníchov 
prichytili stráže ako kradnú jedlo u miestnych gazdov. V tom čase 
existovali na kórejskom polostrove tri separátne krajiny: Goguryeo 
na severe, Silla na východe a Baekje na západe. Všetky tri neustále 
medzi sebou bojovali v snahe expandovať svoje územie a moc. Jeden 
voči druhému boli úhlavní nepriatelia. 
Vodca strážcov zamával ostrou dýkou a vyhrážal sa im, hovoriac: „Vy 
dvaja ste určite špióni, ktorí sa tajne infiltrovali na naše územie. 
Po výsluchu vám budú sťaté hlavy.“ 
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Wonhyo Sunim mu ticho odpovedal: „Sme budhistickí askéti, a chceme 
navštíviť majstra predpisov Bodeoka na hore Godalsan vo Wandžu. 
Prišli sme pre  učenie od tohto majstra a v žiadnom prípade nie sme 
špiónmi Sillskej armády proti Baekdže.“ 
„Buďte ticho! Už sme chytili niekoľkých špiónov, ktorí boli preoblečení 
za mníchov s oholenými hlavami a v buddhistických róbach!“ 
Wonhyo odpovedal: „Vezmite nás k majstrovi predpisov Bodeokovi na 
hore Godalsan, a nech nás majster preverí, vypočuje – tak sa zistí, či 
sme naozaj buddhistickí mnísi alebo nie.“ 
„To by sme mohli urobiť. No keď sa zistí, že ste falošní askéti, smrti 
neuniknete!“ 
A tak Wonhyoa a Uisang Sunima v putách vzali priamo k majstrovi 
predpisov Bodeokovi na horu Godalsan. Keď si majster predpisov 
Bodeok vypočul príbeh od vojenského hodnostára, prizrel sa bližšie 
Wonhyovi a Uisang Sunimovi, a s prísnou tvárou ich oslovil. 
„Dám vám jednu otázku, ktorá nám pomôže zistiť, či ste buddhistickí 
mnísi alebo maskovaní podvodníci“. 
Wonhyo sa poklonil a spojil ruky: „Áno, ctihodný. Prosím, pýtaj sa.“ 
Majster, prenikavo sa dívajúc, sa opýtal: „Kde je Čistá zem? Kde je 
peklo?“ 
„Kde je nebo a peklo?“ 
„Sú na severe alebo na juhu? Nájdeme ich na východe či na západe?“ 
Wonhyo odpovedal pevne: „Ani Čistú zem, ani peklo nenájdeme 
na žiadnej svetovej strane.“ 
„Keď nie sú nikde na žiadnej svetovej strane, potom kde sú?“ 
„Čistá zem a peklo sú vo vašich ústach, majstre!“ 
„V mojich ústach?“ 
„Áno, sunim (mních). Keď poviete, že sme falošní mnísi, budeme trpieť 
a zotnú nám hlavy. Keď poviete, že sme skutoční buddhistickí mnísi, 
pôjdeme do Čistej zeme, kde budeme môcť kultivovať cestu 
k osvieteniu pod vaším vedením. Preto tak ako Čistá zem, tak aj peklo 
obe vznikajú vo vašich ústach.“ 
 
Majster Bodeok sa potešene zasmial: „Ha ha ha...“ 
Pevne povedal hlavnému strážnikovi: „Títo dvaja muži sú skutoční 
buddhistickí mnísi, nie sú to špióni. Ihneď im rozviažte putá.“ 



 
 

Takto teda ctihodný Wonhyo a Uisang dostali možnosť študovať 
buddhistické texty Nirvana a Vimalakirti u majstra predpisov Bodeoka. 
Keď sa neskôr obaja rozhodli ďalej pokračovať vo svojich štúdiách 
buddhizmu, vydali sa do kráľovstva Tang v Číne, aby tam prehĺbili svoje 
znalosti buddhistických textov a meditačnú prax. Rozhodli sa putovať 
cez územie Goguryeo a polostrov Liaodong do Číny. 
 
 

Všetko je stvorené mysľou 
 
Keď chceli Wonhyo a Uisang prejsť do kráľovstva Tang cez hranice 
Goguryeo a Číny, opäť boli zatknutí, tentoraz vojakmi Goguryeo. Pri 
transporte do mesta Pyongyang sa im však podarilo úspešne uniknúť 
a vrátiť sa do Silly. 
Obaja mnísi však boli pevne rozhodnutí hľadať pravdu a študovať 
hlboké techniky buddhizmu. Opäť riskovali život, keď sa znovu snažili 
dostať sa do Tangu. Tentokrát sa však rozhodli pre cestu oceánom 
a plavbu na člne. Cestovali na západné pobrežie, zamierili 
do prístavného mesta, ktoré bolo východiskom do kráľovstva Tang. 
 
Kráľovstvu Silla, ktoré bolo vo východnej oblasti Kórejského polostrova, 
sa podarilo zaistiť západnú morskú cestu do Tangu. Aby to dosiahli, 
museli zvádzať tuhé boje s Goguryeo a Baekje, ktorým patrili západné 
a severné oblasti polostrova. S veľkými stratami sa Sille podarilo zajať 
malý prístav, ktorý je teraz známy pod menom Namyangman v meste 
Hwasung, provincia Gyeonggido. Won Hyo a Uisang putovali už viac ako 
desať dní na západ, aby sa dostali do tohto prístavu .  
Jedného večera pri západe slnka kráčali obaja mnísi krkolomnou 
horskou cestičkou. Boli už fyzicky vyčerpaní a príšerne hladní, keďže im 
už došlo jedlo i voda. Žiadna dedina nebola na dohľad. Odrazu sa zbehli 
tmavé mraky a spustil sa prudký dážď. Oblohu preťal blesk za hluku 
ohlušujúceho hromu. 
Uisang sa ozval: „Ach, nie sunim! To je hrozné.“ 
„Máš pravdu. Bez ohľadu na to, koľko putujeme, oceán sa stále 
neobjavil. A teraz nás dorazila táto búrka. Nevidno jediný domček.... 
sme naozaj vo veľkej kaši....“ 



 
 

V prudkom daždi sprevádzanom hromobitím, bleskami a zväčšujúcou sa 
temnotou Wonhyo a Uisang celkom stratili orientáciu. 
Uisang povedal: „Sunim, toto je veľká pohroma! Nielenže nepoznáme 
správny smer, no my ani nevieme, čo sa nachádza priamo pred nami. 
Čo budeme robiť?“ 
„Chyť sa pevne popruhov na mojej taške a drž sa tesne za mnou. 
Skúsime nájsť nejaký úkryt.“ 
Bolo takmer nemožné nájsť úkryt v tejto temnote a prudkom lejaku. 
Keď však blesk znovu osvetlil krajinu, Won Hyo Sunim zazrel niečo ako 
vchod do jaskyne. 
„Hej, Uisang, poď za mnou. Myslím, že vidím vchod do jaskyne priamo 
pred nami.“ 
Wonhyo Sunim sa ponáhľal, brodiac sa mútnou vodou, a Uisang za ním. 
Keď sa im podarilo preraziť trochu ďalej, naozaj objavili malú jaskyňu. 
Wonhyo tápajúc preplazil sa do jaskyne a Uisang ho nasledoval. 
Wonhyo Sunim povedal: „Toto je len maličké miesto, ale keď tu na 
chvíľu spočinieme v úkryte, aspoň si zachránime život.“ 
„Ach, brat môj. Teraz, keď sme tu v tejto jaskyni sa cítim, akoby sme 
unikli peklu a dostali sa do Čistej zeme.“ 
„Áno, mimo jaskyne je peklo, a v jaskyni je Čistá zem.“ 
A napriek prudkému lejaku vonku a neustálym bleskom a hromom 
obaja mnísi zaspali v malej jaskyni, úplne vyčerpaní. Nevedno ako dlho 
spali. Keď sa potom Wonhyo od smädu zobudil, nevedel si spomenúť, 
kde sa nachádza. Zo zvyku zahabkal nad hlavou a nahmatal niečo, čo 
mu pripomínalo misku s vodou. Bez rozmýšľania sa s chuťou napil 
z misky. S úľavou si vydýchol a vtom uvidel Ctihodného Uisanga ako tiež 
šmátra a v spánku hľadá niečo na pitie. Wonhyo ho zobudil a podal mu 
misku s vodou.  
„Si od smädu celý vyprahnutý. Tu máš vodu.“ 
Ctihodný Uisang vzal misku a hltal vodu. 
„Mňam, tá voda je sladká ako med.“ 
„Položím misku tu vedľa. Keď budeš ešte smädný, napi sa z nej.“ 
 
Mnísi znovu zaspali. Ráno vstal prvý Uisang a poobzeral sa trochu 
po jaskyni. Vtom zatriasol Wonhyom. 
„Och, sunim! Prosím ťa, zobuď sa!“ 



 
 

„Ha? Čo sa deje?“ 
„Ach milý bratku, my nie sme v jaskyni, ale v hrobke!“ 
„Čože? V hrobke?“ 
„Však sa poobzeraj. Dookola sú samé kosti.“ 
„Och ... nuž?“ 
Wonhyo sa rozhliadol dookola. Obaja si odrazu spomenuli na misku, 
z ktorej predošlej noci pili vodu a zmeraveli. 
„Sunim, a nie je toto tu pri tebe lebka?“ 
„Čože? Lebka?!“ 
Naozaj tam bola lebka. 
„Voda, ktorú sme pili minulú noc, bola z tejto lebky?“ 
„Áno, voda, čo sme pili bola z tejto lebky!“ 
 
Uisang sunim začal zvracať, a tak isto aj Wonhyo. Vo chvíli, keď obaja 
zistili, že voda, ktorú pili, bola z lebky, pochytilo ich silné dávenie. 
Odrazu Wonhyo prestal a začal sa naplno rehotať. 

„Ha ha ha ha... ha ha ha ha...“ 
„Čo ti je? Bleee - bleee!“ 
„Hej Uisang, počúvaj. Prestaň zvracať!“ 
„Bleee - bleee!“ 
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„Už to chápem. V textoch sa hovorí, že Simsaengdžuk 
džongdžongbeopsaeng a Simmyeoldžuk džongdžongbeopmyeol. 
„O čom to hovoríš? Bleee!“ 
„Keď sa objaví myseľ, objavia sa všetky javy. Keď myseľ zmizne, všetky 
javy zmiznú. Preto všetko na tomto svete je len výtvorom našej mysle.“ 
„Čo tým myslíš – výtvorom našej mysle?“ 
Ešte pred chvíľou dáviaci Wonhyo sa široko usmieval. Ctihodný Uisang 
sa díval naňho v úžase. 
„Hej, Uisang!“ 
„Áno, starší brat!“ 
„V noci som šmátral po miske s vodou ako to zvyčajne robím, keď spím. 
Našiel som misku a s chuťou som sa napil vody. Aj tebe som sa dal 
napiť.“ 
„Bleee - bleee!“ 
Uisan sunim začal znovu zvracať. 
Wonhyo povedal, chlácholivo hladiac Uisanga po chrbte: „Zobuď sa, 
brat môj! Voda, ktorú sme pili v noci, teraz už nie je v našich ústach, ani 
v našom hrdle. Začali sme vracať len po tom ako sme ráno zbadali túto 
lebku.“ 
„Le...lebka, keď sme ju objavili, začali sme zvracať.“ 
„To presne mám na mysli! Keď sme si mysleli, že je to voda v miske, 
sladko nám chutila. No keď sme zistili, že tá voda je z lebky, začali sme 
zvracať.... nie je to len mámenie, klam mysle?“ 
„Chcem sa spýtať, sunim...“ 
„Nechaj ma prosím dohovoriť. Všetko v tomto svete závisí na mysli! 
Pocit šťastia či nešťastia, alebo keď považujeme niečo za čisté či nečisté 
– pochádza to z mysle. A aj pocity chladu a tepla tiež závisia na mysli. 
Preto Buddha učil: „Ilče Yusimdžo,“ čo značí: všetko je tvorené 
samotnou mysľou .“ 
„Myslím, že už viem, čo mi chceš povedať. No aj tak poďme hľadať 
prístav, už sa rozvidnelo.“ 
„Ja nejdem.“ 
 „Čo tým myslíš – že nejdeš?“ 
„Uisang, ty si vezmi čln a preplav sa do kráľovstva Tang. Ja sa vrátim 
späť do Seorabeol (starobylý názov pre Gyeongdžu, hlavné mesto 
Silla).“ 



 
 

„Čože? O čom to hovoríš? Chceš sa vzdať štúdií v Tangu?“ 
„Áno. Neexistuje žiadna dharma mimo našej mysle. Ako ju môžem nájsť 
mimo nej? Dharma, ktorú hľadáme, nie je vo vlastníctve niekoho 
mimoriadneho, ani sa nenachádza na nejakých zvláštnych miestach. 
Dharma, ktorú hľadáme a Cesta Buddhu sú v našej vlastnej mysli. Teraz, 
keď som si to uvedomil, už nemusím ísť do Tangu.“ 
„Možno je tomu tak. No ja sa nemôžem vzdať svojich štúdií v Tangu.“ 
„Uisang, prajem ti šťastnú cestu. A ja pôjdem do Seorabeol.“ 
To je príbeh o tom, ako majster Wonhyo pil vodu z lebky a dosiahol 
osvietenie. 
Wonhyo sa vrátil do Seorabeol, zatiaľ čo majster Uisang odišiel študovať 
za hranice do Tangu. 
O 1300 rokov neskôr, potom ako sa vzdal štúdia v Tangu, je majster 
Wonhyo považovaný za prvého a najvýznamnejšieho buddhistického 
majstra v kórejskom buddhizme.■ 

preložila Janka Bohdanová 
 
 

Kam to odíde z tela? 
zenová majsterka Dae Kwan 

 
Dvaja žiaci boli pripútaní k vzájomnej nevraživosti a nemohli sa tých 
pocitov zbaviť. A tak vyhľadali učiteľa aby im pomohol. 
Učiteľ im povedal: Prosím, vypite tento pohár vody. 
Obidvaja žiaci sa napili. 
Učiteľ: Kam tá voda odišla? 
Žiaci: Do tela. 
Učiteľ: A potom, kam odíde z tela? 
Žiaci: Do záchodu. 
Učiteľ: Správne! Rovnako je to aj s našou karmou a pocitmi. Sú prázdne 
lebo sa neustále menia. 
Zrazu obidvaja žiaci odhodili svoje pripútania, usmiali sa na seba a stali 
sa znova dobrými priateľmi. 
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Komentár: Keď sa objaví karma a pocity, je to prirodzené. Naša praktika 
je nepripútavať sa k tomu. Ak to vieme nechať odísť, sme oslobodení 
od utrpenia. Je to ako voda, ktorú pijeme. Najprv ju strávime, premení 
sa na energiu, a hoci ju potom z tela vypustíme, môže sa stať niečím 
užitočným – hnojivom! Takýmto spôsobom správne využívame naše 
pocity a karmu. 
 

 

zenová majsterka Dae Kwan (zenová mníška, 
narodila sa v Hong Kongu). V 1970-tých rokoch 
študovala tri roky sútry na buddhistickej univerzite 
Kwok Kwong. V roku 1981 bola prijatá ako mnníška 
v Medzinárodnom kláštore Ajahn Chaa v Thajsku, a 
cvičila 10 rokov v Chiangmai, vrátane dvoch rokov 
intenzívneho sólo ústrania v jaskyni Tu Boo. V roku 
1995 obdržala Inka od zenového majstra Seung 

Sahna, právo vyučovať kong-any. V apríli 2001 sa stala zenovou 
majsterkou. Teraz je opátkou a vedúcou učiteľkou v zenovom kláštore 
Su Bong v Hong Kongu. 
 

 

Čistá zem 
zenová majsterka Dae Kwan 

 
Jedného dňa náš zenový majster navštívil staršieho pána, ktorý 
praktikoval Buddhizmus Čistej Zeme spievajúc Namu Amitabul dlhé 
roky. Zdržiaval sa doma, pretože pred niekoľkými rokmi ochorel a počas 
posledných mesiacov sa jeho stav zhoršil. 
Starší pán: Majster, táto choroba je veľmi nepríjemná... Buddha vôbec 
neúčinkuje. Neprivádza ma do Čistej zeme dosť rýchlo. ...Ja... už viac 
nechcem pokračovať v spievaní! 
Majster: Bolesť je v tvojom tele alebo mysli? Je to tvoje telo, čo ide do 
Čistej Zeme? Alebo je to tvoja myseľ, ktorá ide do Čistej Zeme? 
Starší pán: [Neodpovedá] 
Majster: Ak tvoje telo cíti bolesť, skús sa zhlboka nadýchnuť a potom 
zhlboka vydýchnuť. Nikto nemôže byť v Čistej Zemi, ak zomrie iba jeho 
telo. Iba ak je myseľ čistá, vtedy môžeme vojsť do Čistej Zeme. 



 
 

Starší pán hneď pocítil uvoľnenie a usmieval sa. Náš majster nás 
následne pozval aby sme spievali Veľkú Dháraní a Amita Bul. 
 
Komentár: Ak je tvoja myseľ čistá, aj zem je čistá. 

 
preložil Ondrej Kita 

 
 

 
 

Slovenská zenová škola Kwan Um 
www.kwanumzen.sk 

kosice@kwanumzen.sk 
bratislava@kwanumzen.sk 

kwanumzenpiestany@gmail.com 
www.kwanumeurope.org 

 

 
Kniha - Zen, život v tomto okamihu. Učenie 
zenového majstra Wu Bonga 
 
Úplne nová voňavučká kniha "Zen, život v tomto okamihu. Učenie 
zenového majstra Wu Bonga" je na svete. 
 
Kniha je venovaná prvému výročiu úmrtia zenového majstra Wu Bonga 
a 20. výročiu Bratislavského zenového centra, obsahuje úryvky z jeho 
prednášok, rozhovory so študentmi a jeho slávne výroky poukazujúce 
priamo na podstatu. 
 
Kontaktujte:  
Bratislavské zenové centrum, Hanulova 5, 841 01 Bratislava 
bratislava@kwanumzen.sk 
www.facebook.com/KwanUmBratislava 
 

 



 
 

 

 


