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Keď sa držíš názoru očí, získavaš utrpenie očí 
 
zenový Majster Dae Bogn,  6. august 2015                                                                            
výber z reči dharmy počas zimného Kjolče 2014-2015 v chráme Mu 
Sang Sa 
 
 
Študent: Ako mám zosúladiť štúdium buddhizmu a svoju prax? Môže 
byť na prekážku, keď budem chodiť do školy? 
 
Zenový majster Dae Bong: Keď študuješ, len študuj. To je všetko. Sútry 
sú písané tak, aby boli meditáciou, preto ich spievame. Ak im venuješ 
pozornosť, stávajú sa meditáciou.  
Nečítam často sútry, ale sútry nám hovoria napríklad toto:  

Keď sa držíš názoru očí, získavaš utrpenie očí, 
keď sa držíš názoru uší, získavaš utrpenie uší, 

keď sa držíš názoru nosa, získavaš utrpenie nosa, 
keď sa držíš názoru úst, získavaš utrpenie úst, 

keď sa držíš názoru tela, získavaš utrpenie tela, 
keď sa držíš názoru mysle, získavaš utrpenie mysle, 

keď odložíš názor očí, potom sa objavia tie správne oči, 
keď odložíš názor uší, objavia sa tie správne uši. 

... 
Takto učí Buddha. Ak by si študoval klasickú západnú hudbu, zistil 

by si, že Mozart alebo Beethoven vo svojich skladbách začnú 
so zaujímavou témou, melódiou a potom ju zopakujú tri alebo štyrikrát. 
Ďalej  k nej urobia variácie, znova ju zopakujú a až tak skladbu ukončia. 
V tých časoch nikto nemal magnetofón ani iPod a túto melódiu by už 
možno nikdy viac znovu nepočul. Preto ju skladatelia vo svojej skladbe 
opakovali, opakovali, opakovali spôsobom, že vždy urobili nejaké 
zaujímavé variácie a opäť ju opakovali, opakovali, opakovali. Takto sa 
to dostáva do nášho vedomia.  Zrazu prestanete myslieť na iné veci 
a iba sa zjednotíte s hudbou.  

To isté je aj so sútrami. Keď som začal čítať sútry, žasol som. 
Máme šesť zmyslových oblastí a Buddha učil o každej jednej z nich. 
Potom niečo zmenil a zasa o nich učil. Potom znovu urobil nejakú 
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zmenu a opäť učil o každej jednej oblasti zmyslov. Keď čítate sútry, 
Buddovo učenie, ocitnete sa zrazu niekde, kde vás nezaviedla vaša 
túžba, hnev či nevedomosť. Priviedlo vás to k „jasnosti“, čistému 
vnímaniu vesmíru. Tento jasný pohľad je už chodníkom, cestou 
k osvieteniu. Preto keď čítate, len čítajte. Pristupujte k tomu ako 
k hudbe a venujte textu pozornosť. Iba čítajte.  

Pozor však  – ako hovorieval zenový majster Seung Sahn -  aby sa 
nestalo, že „Kniha začne čítať vás.“ Nie je to o myslení pri čítaní a preto 
sa sútry spievajú stále znovu, dokola.  

Sútru Srdca spievame v kórejčine a v rodnom jazyku každý deň, 
každý deň, každý deň a ja tak robím už 38 rokov, dvakrát denne. No aj 
tak niekedy, keď spievame Sútru srdca zrazu príde: „Wow! Tá sútra je 
úžasná.“ Je to stokrát lepšie ako nejaký nezmysel v televízii.  

Máte teda šťastie. Namiesto pozerania televíznych seriálov, 
či klebetenia o svojich vzťahoch, môžete čítať sútry znovu a znovu 
a znovu! Nemusíte o tom rozmýšľať. Keď budete pri čítaní pozorní 
začne vám to dochádzať. Pridáte k tomu správne poklony, spev 
a sedenie – a boom! - dosiahnete osvietenie! Rozumiete? Netrávte veľa 
času rozmýšľaním. Len to robte. 

 
preklad Janka Bohdanová 

 
 

 zenový majster Dae Bogn Sunim 
sa narodil v roku 1950 
vo Philadelphii, v USA. 
Vyštudoval psychológiu  a neskôr 
pracoval päť rokov ako 
psychologický poradca 
v nemocnici a ako zvárač 
v lodenici. So zenovým majstrom 
Seung Sahnom sa prvýkrát stretol 
v roku 1977 na prednáške v New 

Haven. Vtedy sa niekto spýtal majstra, "Čo je bláznivé a čo nie?" Zenový 
majster vtedy odpovedal "Ak ste k niečomu veľmi pripútaný, ste veľký 
blázon. Ak ste k niečomu pripútaný iba trochu, ste blázon iba trochu. 
Ale ak nie ste k ničomu pripútaný, nie ste blázon." 
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Dae Bong Sunim si vtedy pomyslel, že táto odpoveď bola 
to najlepšie čo doteraz počul a uvedomil si, že našiel svojho učiteľa. 
Potom začal žiť a cvičiť so zenovým majstrom Seung Sahnom v rôznych 
zenových centrách po celom svete. 

Dae Bong Sunim bol opátom v zenových centrách v Paríži 
a v Berkeley a Cambridge v Amerike. Cvičil a učil v Amerike, Európe a 
Ázii, a od roku 1999 bol rezidentom v medzinárodnom zenovom centre- 
Mu Sang Sa v Kórei. Mníchom sa stal v roku 1984. Povolenie vyučovať 
Inka získal od zenového majstra Seung Sahna v roku 1992 a Odovzdanie 
dharmy v roku 1999. 
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Bell Hooks(ová)  
 
o stretnutí s učiteľom Thich Nhat Hanh (vietnamský zenový učiteľ) a 
jeho radách k hnevu 

Keď som k nemu prvýkrát prišla, prvé čo zo mňa vypadlo bolo 
"Som taká naštvaná!" A on, samozrejme, pán Pokojný, pán 
Mierumilovný, mi povedal: „Vieš čo? Vezmi svoj hnev a použi ho ako 
kompost pre svoju záhradu." A ja som si pomyslela, „Áno, áno, môžem 
to urobiť!" 

Potom som mu porozprávala o hádkach, čo som v tom čase mala 
so svojím partnerom, a on mi povedal: „Vieš, môžeš mu povedať, že by 
si ho najradšej zabila, ale je lepšie keď si s trochou odstupu spomenieš, 
čo ťa kedysi na tom človeku zaujalo."  

Keď svoj hnev berieme ako kompost, ako energiu, ktorá môže byť 
použitá pre naše dobro, potom je to sila ktorá nás posilňuje. Inak má 
náš hnev iba vysiľujúci a ničivý účinok. 
 
o disciplíne, ktorá vychádza z duchovnej praxe 

Buddhizmus ma inšpiruje, pretože má veľký dôraz na prax. Čo robíš?  

Moje práca, správne konanie ....  moja disciplína, pochádza 
z duchovnej praxe, ktorá je základom môjho života.  

Ak by som mala povedať, prečo som taká vytrvalá v písaní, 
v učení, v prednášaní a dúfam, že budem taká aj naďalej, je to 
o disciplíne, ktorá začína v mojej duchovnej praxi. Je to o cvičení každý 
deň, každý deň, každý deň. 
 
o svojej rannej rutine 

Keď sa prebudím o 4 alebo 5 ráno a začnem svojimi modlitbami a 
meditáciou, mám to, čomu hovorím „moje študijné hodiny".  

Potom už len celý deň, až do večera naberám iba rôzne druhy 
neporiadku. 
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Reč pri potvrdení Inky 
predniesol Carlos Montero JDPSN 9. júla 2015 
 
 
[dvíha zenovú palicu nad hlavu, potom ňou udrie o stôl] 

Biele svetlo sa stáva dúhou. Dúha sa vracia do bieleho svetla. 

[dvíha zenovú palicu nad hlavu, potom ňou udrie o stôl] 

Pôvodne nie je  žiadne biele svetlo, nie je ani dúha. 

[dvíha zenovú palicu nad hlavu, potom ňou udrie o stôl] 

Biele svetlo je len bielym svetlom. A dúha je len dúha. Keď otvoríš oči, 
ktoré z nich je jasné, čisté? 

KATZ!!! 

Smejúce sa tváre mnohých farieb, odhaľujú svoje biele zuby. 

  
Najprv by som sa chcel tiež poďakovať každému, pretože táto 

ceremónia by sa nemohla odohrať bez každého z vás. Takže vďaka. 
Vďaka vám, moji učitelia, všetci ste mi toľké roky pomáhali. A tiež veľká 
vďaka mojej sanghe, ktorá so mnou naozaj bola a bez nej by sa toto 
nemohlo odohrať. A nemyslím tým iba ľudí z Floridy, ale každého, ktorí 
ste tu. 

Keď som bol malý, bol som veľmi zvedavé dieťa. Chcel som naozaj 
všetko spoznať. Tiež som prirodzene inklinoval k vede. No nielen to, 
ľudia ma chválili pre moju zvedavosť a inteligenciu, pretože bolo vraj 
dobré poznávať veci. „Och, ty si taký chytrý, to je dobré, chválim ťa 
za to.“ Chcel som poznať všetko, bol som fascinovaný poznávaním. 
Napríklad, také svetlo prichádza zo Slnka, je žiarivé, potom prechádza 
maličkými kvapôčkami vody a stáva sa krásnou dúhou. Je to úžasné. 

Potom som sa jedného dňa ocitol v štvrtej triede a učiteľ nás 
požiadal, aby sme urobili koleso a to potom rozdelili na sedem 
rovnakých dielov a každý z nich sme zafarbili farbou dúhy. Potom sme 
tým kolesom veľmi rýchle krútili a hádajte čo sa stalo? Bolo biele! 
Úžasné!  Ten jav mal svoje vysvetlenie ako: „svetlo prechádza 

http://www.kwanumzen.org/author/carlos-montero-jdpsn/
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kvapôčkami vody s rôznou vlnovou dĺžkou, štiepi sa, ohýba sa,... atd.“ 
OK, ale prečo? Na hlbšie otázky je veda krátka. Je tam len „neviem, 
skúsime na to prísť. 

Pre mňa bolo takým aj náboženstvo. Vyrastal som ako katolícky 
chlapec v Južnej Amerike, vo Venezuele, a moji rodičia ma veľmi 
milovali, boli to oddaní katolíci. V takomto prostredí som vyrastal. So 
svojím vedeckým uvažovaním som mal stále otázky, „OK. Ale počkajte – 
keď hovoríme, že Boh toto a Boh tamto, ako sa to naozaj stalo?“ 
Odpoveď bola stále: „Nuž, to je veľké tajomstvo.“ 

Veda aj náboženstvo nám dávali a neustále dávajú úžasnú výzvu – 
aby sme sa divili, boli v úžase. Len tam byť a len – OCH! Ak Boh stvoril 
všetko, tak kto stvoril Boha? ...“JUJ?“  Je to znepokojujúce, nepríjemné, 
a preto väčšinou tú výzvu odmietame a tak sa radšej držíme toho, čo už 
poznáme. Držíme sa toho, čo nám dáva zmysel, čo vieme vysvetliť a čím 
môžeme urobiť dojem na druhých a potom sme „úžasný“.  

Pri svojom dospievaní som používal svoj intelekt ako odznak 
s nápisom – „Pozri, aký som super.“ Potom ma však to ukazovanie sa 
ako múdry a dobrý začalo v škole nudiť a dal som sa na šport. A nebolo 
to plávanie ani basketbal, ale golf, ktorému som sa venoval ozaj dlho.  
Na golfe je zaujímavé to, že v momente keď udierate, nemôžete myslieť 
a analyzovať, pretože to zle dopadne. 

Pri jednej príležitosti mi môj učiteľ golfu povedal, „Rozumieš golfu 
na sto percent, ale nevieš ho robiť!“ Bol úžasný a ja som mu za to 
z celého srdca vďačný, pretože mi povedal, „Mal by si chodiť na zenové 
meditácie.“  
„Čože ?“  

Dal mi päť kníh, iste ste niektoré z nich čítali. Žiadna nebola z našej 
školy, ale boli to klasické zenové knižky. Mal som vtedy dvadsať rokov 
a tie knihy som doslova zhltol. Bolo to ako „ACH!“, všetky moje 
doterajšie otázky a moja súčasná situácia, všetko sa akosi stávalo 
jedným, otváralo sa.  

Naďalej to však ostávalo iba v rovine myslenia, „Aha, chápem to, 
dáva to zmysel, rozumiem tomu!“ 
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Mal som šťastie, že som mohol stráviť leto tu, na Rhode Islande. 
Vtedy som používal Yahoo – Google ešte neexistoval,   vyyahooval som 
„zen“ a vyhodilo mi to Providence Zen Center. Povedal som si, „To je 
náhodička! - pozriem sa tam.“ Tak som sem prišiel a som tu stále.  

A prečo som tu, o tom vám rozpoviem dva príbehy. 
  

Prvý príbeh je o mojom prvom konganovou rozhovore.  
Predtým ako som mal svoj prvý rozhovor, prečítal som veľa kníh, 

aj tie čo napísal zenový majster Seung Sahn, takže asi viete čo som mal 
v hlave na prvom konganovom stretnutí. Aké to len bude? Zenový 
majster Seung Sahn dosiahol svoje osvietenie keď mal 22 rokov. Som 
na tom podobne, teda mám 20 rokov, okej, o dva roky menej....“ Čo 
mám robiť, čo mám doniesť?“ 
 

Tento prvý rozhovor bol so zenovým majstrom Wu Bongom (Jacob 
Perl). Bol to vlastne jediný rozhovor, ktorý som s ním kedy mal. Prišiel 
vlastne mimo program, bol tam ako hosťujúci učiteľ.  

Vstúpil som do izby, urobil poklonu a pozrel naňho. Dovtedy som 
ho nepoznal, videl som ho len na fotkách. Takže bolo úplne normálne, 
že sa ma spýtal:  

„Ako sa voláš?“  
„Carlos“, povedal som.  
„Tak sa volá tvoje telo“, pokračoval. „Ale aké je tvoje skutočné 

meno?“  
ÚUUHA? Bol som úplne zaskočený. Úplne. Nevedel som, čo 

povedať. Snažil som sa z toho vykorčuľovať, a namiesto toho, aby som 
sa jednoducho zjednotil na sto percent so svojimi pochybnosťami, 
použil som svoj dôverne známy svet myslenia:  

„Mám otázku“, povedal som a začal som vysvetľovať ako tomu 
dobre rozumiem a rozprával som a rozprával, a on len počúval 
a počúval. 

Odrazu len vzal palicu, ani som nestihol zareagovať a udrel ma - 
BUM!, dosť silno.  
  „Čo?“, zarazil som sa, 

„Príliš veľa myslenia!“ povedal.  
A zase som mal v hlave iba „ --- “.   
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Bolo to veľmi silné. Nie ako čítanie o neviem, to neviem bolo 
v jeho tvári, v ktorej som čítal otázku: Je ti to jasné? Máš to? Je to tam 
nie preto, že som to povedal ja, TY si to zažil. 
 

Druhý príbeh je o mojom prvom Kjolče. Prešiel určitý čas. 
Po mojom prvom konganovom rozhovore som leto strávil na Rhode 
Islande, na jeseň som sa vrátil do školy a v zime som sa rozhodol ísť na 
Kjolče. Toto ústranie bolo čisto náhodou počas školského roku, kedy 
som mal týždeň voľna počas jarných prázdnin. Všetci moji priatelia sa 
chystali na Miami aby si užili pred posledným semestrom na výške, 
plánovali párty a podobne.  

Keď sa ma spýtali - A ty, čo budeš robiť?, odpovedal som - Idem na 
ústranie. Čože? - bola ich reakcia. Pravda bola taká, že vtedy, aj keď 
som už dosť prečítal o zene a o „neviem“, ba aj o tom ako zmizne 
všetko to mám rád a nemám rád, o tom ako môžeme byť slobodní 
a vstúpiť do Nirvány a pomôcť tomuto svetu – o tom všetkom sa 
môžeme v knihách dočítať – napriek tomu som stále veľmi trpel. 
Prežíval som naozaj veľké utrpenie. Aj keď som zenu logicky rozumel, 
nepomáhalo mi to. Rozumové chápanie vám nevie pomôcť, nepomôže 
vám ani to, že na vás niečo preskočí, keď vás učiteľ udrie. Je to len malá 
vzorka. Ako ju skultivujete? Povedal som si preto - Pôjdem si to 
prakticky vyskúšať. Možno to bude dosť ťažké a bláznivé, ale ja tam 
idem.  

Príčinou môjho veľkého utrpenia vtedy bolo – okrem toho, že som 
nerozumel sám sebe – že som niečo veľmi, veľmi chcel. Bol som vtedy 
bláznivo zamilovaný. Bol som v extatickom stave, ktorý človekom 
dokáže riadne otriasť a mne sa, samozrejme, nedostávalo toho, čo som 
tak chcel. A nielenže som to nemal, k môjmu trápeniu sa pridal 
aj kultúrny problém. Pre latino-katolíckeho mládenca je úplne 
v poriadku zamilovať sa, teda pokiaľ je tým objektom žena. To ale nebol 
môj prípad. Bolo to pre mňa veľmi ťažké, pretože ma ťažilo pomyslenie 
ako sklamem svojich rodičov, keď to zistia. Ako sa zaradím do 
spoločnosti? Myslel som si, že je to veľký, neriešiteľný problém. A tak 
som to udržiaval v tajnosti, len pre seba. Láska, rozpaky, chaos, možný 
neúspech, také a podobné myšlienky ma veľmi ťažili na srdci.  
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To bremeno bolo pre mňa veľmi, veľmi ťažké. Ani len slovom som 
sa o tom nikomu nezmienil. 

Šiel som teda na Kjolče, kde bol zenový majster Dae Kwang – keby 
tu dnes bol, poďakoval by som sa mu, pretože počas môjho prvého 
rozhovoru s ním som sa cítil natoľko uvoľnený, že som mu dokázal 
povedať o svojej situácii.  

Keď som k nemu išiel, rozmýšľal som - Ten človek by mal byť 
osvietený, to teda znamená, že neposudzuje. Jemu by som asi mohol 
povedať o svojom probléme.  

Nebolo to vôbec ľahké, ale dokázal som to. Počas rozhovoru mi 
pomáhal dosť to zo seba von, lebo to išlo len horko-ťažko.  

Začal som - „Som zamilovaný, avšak nie do správnej osoby...“   
  „A prečo nie je správna?“, on na to. „V čom je problém? Je to 
tvoja sesternica?“  

Zmohol som sa iba na - „No, v skutočnosti to nie je žena“  
Zarazil sa - „Prepáč, mrzí ma, čo som povedal.“  
Pre mňa to bolo udivujúce, ja mu poviem takú hroznú vec – teda 

ja som to považoval za niečo hrozné - a on sa mi ospravedlní.  
  „To je v poriadku“, ja mu na to.  

 „Naozaj v poriadku?“ potreboval sa ešte uistiť. 
„Áno, v poriadku“, povedal som.  

Potom mi povedal „Vieš čo sú to fúzonôžky?“ 
To je asi nejaký zenový spôsob, hmm? - pomyslel som si. 
Vyrastal som v Južnej Amerike pri pláži, a tak po troške 

vysvetľovania som pochopil, že hovorí o tých blbých kôrovcoch, ktoré sa 
nalepia na spodok člna, keď ho necháte príliš dlho vo vode. Človek musí 
neustále od nich čistiť čln. Prikývol som, áno poznám fúzonôžky.  

A tak pokračoval, „My ľudia sme ako tieto fúzonôžky. Nevyberáme 
si, na ktorý čln sa prilepíme.“  

[veľký smiech v obecenstve] 

Ako keby zo mňa vtedy niekto zložil tisíckilové bremeno! Pamätám 
sa, ako som so smiechom vyšiel z miestnosti na rozhovory. Nemohol 
som si pomôcť, musel som sa smiať!  

Zrazu som vedel: Nie je to moja chyba! Karma nie som ja. Nie som 
ani gay ani ten normálny, žena, muž, latino či čokoľvek iné.  
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Len – ACH!!! – nič z toho.  

A ešte jedna veľmi dôležitá vec boal pre mňa zrazu jasná.  

Ten učiteľ presne vedel čo má povedať, keď som to ja naozaj 
potreboval počuť. A pritom tak neočakávane a spontánne!  

Nepredpokladám, žeby mal nejaký manuál Smernice zenových 
majstrov pre odpovede na otázky - a použil odpoveď číslo 25.  

Nie.  On iba niečo precítil a – BUUM!!!  
Povedal som si, že ak praktika dokáže takto odomknúť prirodzenú 

múdrosť vo chvíli, keď to naozaj niekto potrebuje a tým mu odobrať 
jeho bremeno - WAU!!! - to je niečo, do čoho aj ja musím investovať 
svoj čas. 
 

Tieto dva príbehy upevnili môj záväzok praktikovať. Som si istý, že 
každý z nás máme nejaký osobný príbeh, pre ktorý tu stále 
prichádzame. Niekedy sa vyhovárame - och, nestíham, mám prácu, 
musím sa starať o deti... To je normálne, ale čo s tým urobíme? Ako 
môžeme po prvýkrát prísť na to, že my nie sme myslením, nie sme 
našou karmou, nie sme to, čo prichádza a odchádza.  

Pestujme, rozvíjajme toto uvedomenie, aby sa veľká láska, súcit 
a múdrosť mohla sama objaviť. Potom možno, keď stretneme niekoho 
v núdzi, budeme mu môcť dať samých seba a pomôcť mu oslobodiť sa. 
Následne potom tento človek bude môcť sledovať svoju vlastnú cestu 
a byť sám sebou. 

Ak ste tu, čo budete odteraz robiť? Ako využijete svoju rôznosť, 
jedinečnosť na to, aby ste najprv pozorovali a potom dosiahli svoju 
vlastnú myseľ a pomohli tomuto svetu? V tomto živote máme túto 
veľkú príležitosť a tak ju využime. 

[dvíha zenovú palicu nad hlavu, potom ňou udrie o stôl] 

Všetky farby sú jedna farba. Jedna farba je všetky farby. 

[dvíha zenovú palicu nad hlavu, potom ňou udrie o stôl] 

Pôvodne žiadne farby. Tiež žiadne oči, ktoré by ich videli, ani žiadne 
ústa, ktoré by o nich hovorili. 

[dvíha zenovú palicu nad hlavu, potom ňou udrie o stôl] 
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V skutočnosti sú všetky farby jednoducho iba farbami. Sneh vonku je 
biely. Buddha vedľa mňa je zlatý.  

Ale aká je vaša skutočná farba?  

KATZ!!! 

Ako vám môžem pomôcť? 
 

preklad Janka Bohdanová 

 

Carlos Montero JDPSN je opátom zenovej skupiny na 
Južnej Florida, ktorú založil v roku 2000. Je študentom 
Kwan Um od roku 1997. Montero PSN odišiel 
zo svojej rodnej Venezuely študovať chemické 
inžinierstvo na Penn State Universityv USA. Po získaní 
bakalárskeho titulu mal šesťročnú kariéru ako 
profesionálny golfista. V súčasnej dobe je 
stredoškolským učiteľom chémie úzko zameraným na 
moderné metódy výučby a vzdelávania chemického 
výskumu. Montero PSN má 1. stupeň čierneho opasku 

v bojovom umení Nihon Goshin Aikido a je zanieteným plavcom 
na majstrovskej úrovni. 
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Reč pri potvrdení Inky 
predniesol Jason Quinn JDPSN 15. mája 2015 
 
[dvíha zenovú palicu nad hlavu, potom ňou udrie o stôl] 

Všetko vo vesmíre sa objavuje a mizne. To je svet protikladov. 

 

[dvíha zenovú palicu nad hlavu, potom ňou udrie o stôl] 

Mahaparinirvána sútra hovorí, že keď zanikne objavovanie a miznutie,  
pokoj a ticho sú dokonalým šťastím. To je oblasť pred myslením. 

[dvíha zenovú palicu nad hlavu, potom ňou udrie o stôl] 

Urobte ďalší krok a vstúpte do sveta okamžiku, v ktorom  objavovanie 
je objavovaním a miznutie je miznutím. 

Všetky tieto tvrdenia sú ale nesprávne. 
Prečo? 

KATZ!!! 

Vonku sneží, vo vnútri jasne horia sviečky. 
 

Najprv by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí ste sem prišli 
a podporili školu. Bez sanghy by táto škola nemohla neexistovať. Chcel 
by som sa tiež poďakovať zenovému Majstrovi Dae Kwangovi za jeho 
dlhoročné učenie. Ďakujem zenovému Majstrovi Bon Soengovi za to, že 
mi veril a vedel,  kedy treba pozbierať ovocie. 

 A samozrejme, vďaka patrí aj mojej rodine za nekonečnú podporu 
a silné povzbudzovanie. 

Pri hlavnom vchode tohto zenového centra v Providence je na 
stene kaligrafia. Jej význam je:  

„Tri dni pozerania sa do seba je poklad pretrvávajúci tisíc rokov. 
Celý život naplnený pachtením sa za mocou a vecami je v okamihu 
preč.“ 

http://www.kwanumzen.org/author/jason-quinn-jdpsn/
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Keď som pred pár rokmi po prvýkrát uvidel tento nápis, 
pripomenulo mi to obdobie môjho života tesne predtým ako som začal 
praktikovať, keď sa mi všetko v živote začalo rozpadávať. Prišiel som 
o prácu, rozpadol sa mi vzťah, stratil som aj peniaze. Keď som sa 
rozhliadal okolo seba, všade som videl iba množstvo ľudí ako míňajú 
toľko energie a času na naháňanie za niečím vonkajším. Keď sa však tá 
vec zmenila alebo stratila, zostali veľmi sklamaní.  

Sami vidíme ako sa to stáva aj v našom živote. Buď sme sklamaní 
z toho, že nedosiahneme to, čo sme chceli alebo to dosiahne ale 
nemôžeme si to udržať. Žiadnu vec na tomto svete si nevieme udržať. 
Alebo: dostaneme, čo sme chceli, ale nestačí nám to, priali by sme si, 
aby to bolo ešte trochu inak.  

Buddha povedal, že príčinou nášho pocitu neuspokojenia je, že 
nepoznáme svoju pôvodnú podstatu a nepoznáme podstatu príčiny 
a následku. Vytvárame „ja“ a potom je tu „ty“. Upadáme tak do sveta 
protikladov, kde je dobré a zlé, správne a nesprávne, mám rád 
a nemám rád, biele a čierne. Názvy a forma nás vláčia stále dokola. 
Z toho vzniká hnev, chamtivosť, strach, žiarlivosť, diskriminácia. 
Zahmlieva to náš pohľad a spôsobuje veľa problémov vo svete. 

Dobrou správou je, že existuje aj iná cesta. Ako hovorí tá 
kaligrafia, „Tri dni pozerania sa do seba je poklad pretrvávajúci tisíc 
rokov...“  Tri dni pozerania sa do seba je o tomto momente. Čo je to? 
Čo robím práve teraz? Čo je to „ja“? Keď sa na to pozrieme úprimne, 
poctivo a otvorene, je možné sa vrátiť k mysli pred myslením. Pred 
myslením sa nachádza naša pravá podstata. V našej škole to voláme 
„neviem“. 

[udiera zenovou palicu o stôl] 

Počuli ste to ? 

[udiera zenovou palicu o stôl] 

Toto nemá dobré či zlé, správne či nesprávne, mám rád či nemám rád, 
biely či čierny. 

[udiera zenovou palicu o stôl] 

Toto nemá chamtivosť, zlosť, strach, žiarlivosť či diskrimináciu. 

[udiera zenovou palicu o stôl] 
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Toto nemá „ja“ ani „ty“.  Nemá to ani buddhizmus, či zen. Je to pred 
myslením  Je to dokonca ešte pred ... 

[udiera zenovou palicu o stôl] 

Teraz počúvajte ...  

[dlhá pauza] 

Pozerajte ...  

[dlhá pauza] 

Všetko je už jasné. Je to celkom jednoduché. Odtiaľ jasne vidíme 
ako je všetko vo vesmíre prepojené. Nie je to len nejaká duchovná 
predstava.  Keď sa pozrieš na bicykel a prizrieš sa mu trochu bližšie, 
uvidíš tam veľa častí. Každá z tých častí je spojená a funguje podľa 
svojej povahy. Tak ako Slnko, Mesiac, hviezdy, stromy, rieky, oceán 
a živé tvory, všetko v tomto vesmíre je navzájom spojené a funguje 
podľa svojej povahy.  

No ľudia niekedy nevidia toto spojenie. Kvôli svojmu pripútaniu 
k „ja“ sa oddeľujeme od všetkého ostatného. Potom nevieme ako 
reagovať na tento vesmír, čo robí problémy nám aj všetkému okolo nás.  

Preto je tak veľmi dôležité, aby sme praktikovali. Vlastne my sme 
povinný to robiť.  Nevieme vymyslieť nič iné aby by sme sa dostali 
zo svojho utrpenia. Rozprávať o našej prirodzenej podstate nestačí. 
Musíme to robiť. Nie je to až také ťažké. Pred nedávnom mi ktosi 
povedal, „Je to veľmi ťažké, ja to nedokážem!“ Je dôležité opustiť toto 
„ťažké“. Opustiť toto „nemôžem“. Dokonca opustiť aj „môžem“.  

V roku 2006 som mal 90 dňové sólo ústranie. Pred ústraním som 
požiadal zenového Majstra Dae Kwanga, aby mi urobil program, rozvrh 
cvičení. Keď som sa pozrel na rozvrh čo mi dal, videl som, že je tam 
denne 5x200 poklôn. To je 1000 poklôn denne!  Bol som prekvapený 
a trochu znepokojený. Nikdy som nerobil viac ako 500 poklôn denne 
a tri mesiace robiť 1000 poklôn denne mi prišlo dosť!  Na tretí deň 
ústrania som mal pocit, že robím poklony, poklony a zasa poklony. 
Boleli ma nohy, boleli ma kolená, bolel ma chrbát. Potom sa objavilo 
trochu počítania. Aaachchchch, máme deň číslo tri, takže to máme ešte 
87 dní pred sebou. A 87 krát 1000 poklôn,  to znamená, že treba urobiť 
ešte 87 TISÍC poklôn! To neurobím! To nie je možné! Potom sa objavila 
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opačná myseľ. Dokážem to. Už som sedel na toľkých dlhých ústraniach 
a prebýval som v toľkých zenových centrách po dlhý čas. Ja to dokážem! 
Nie, to nedokážem!  Dokážem to!  Nie, nedokážem! Dokážem! 
Nedokážem! Potom v určitom bode  toto „Dokážem to“, a „Nedokážem 
to“ zmizlo. Objavilo sa – neviem, či je to možné alebo nie... poklona. 
Poklona hore a potom vstať. Táto poklona. Poklona nadol a vstať. Táto 
poklona. Hore a dole. 

Neviem + akcia = to je práca ľudskej bytosti. 

Keď sa vrátime do tohto momentu, vrátime sa tiež späť do sféry 
mena a formy. Tak môžeme používať meno a formu jasne 
a nápomocne, nenecháme nimi vláčiť stále dokola a dokola. To platí aj 
pre používanie „ja“. Pripútanie sa k „ja“ má za následok objavenie sa - 
mám rád a nemám rád. Výsledok používania „ja“ je - ako môžeme 
pomôcť. Každý moment. Každý dych. Ako môžem pomôcť? Volá sa to 
Veľká Láska, Veľký Súcit, Veľká Cesta Bóddhisatvu.  To je ten tisícročný 
poklad pre celý vesmír. 
 

[dvíha zenovú palicu nad hlavu, potom ňou udrie o stôl] 

Ja je vesmír, vesmír je ja. Keď sa tu zastavíš, strátíš svoj život. 

[dvíha zenovú palicu nad hlavu, potom ňou udrie o stôl] 

Žiadne ja, žiadny vesmír. Pripútaj sa k tomuto bodu a spadneš do 
prázdnoty, staneš sa skalou. 

[dvíha zenovú palicu nad hlavu, potom ňou udrie o stôl] 

Ja je ja. Vesmír je vesmír. Je to dobrá predstava, ale Buddha 
a Bódhisatvovia jej neuveria a zamietnu ju, odvrátia sa od nej. Náreky 
tohto vesmíru sú stále silnejšie a hlasnejšie. 

Môžu tieto tvrdenia pomôcť hneď teraz v tejto chvíli ? 
KATZ!!! 
Môžem ti nejako pomôcť? 
 

preklad Janka Bohdanová 
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 Jason Quinn JDPSN vyrástol v Kalifornii 
a začal cvičiť v škole Kwan Um v roku 
1997 v Dharma Sound zenovom centre 
v Seattli. V roku 1999 sa presťahoval do 
centra v Providence kde zastával rôzne 
pozície. Cvičil ako mních deväť rokov, 
za tú dobu sedel mnoho dlhých letných 
a zimných ustraní a podieľal sa 
ústraniach po celom svete, vrátane 
Kórei, Malajzii, Hongkongu a Mexiku. V 

roku 2008 presídlil do Jason Berkeley v Kalifornii, kde sa stal opátom 
zenového centra Empty Gate. Strávil krátky čas v Providence zenovom 
centre (2012-13), slúžiť tam ako opát a potom sa vrátil do Kalifornie. 
Teraz žije v Santa Clara so svojou ženou a synom a vedie Empty Gate 
zenové centrum v Santa Clara.  
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Ako môže byť naša praktika prospešná pre 
spoločnosť?  
 
Panelová diskusia z konferencie Whole World Is a Single Flower v 
októbri 2014, Južná Kórea 
moderátor: zenový majster Bon Soeng 
prednášajúci: Gary Sprague, Susi Childress, Profesor Seung Hwan Park,  
zenový Majster Wu Kwang 
 
 
Zenový Majster Bon Soeng:  Dobré ráno všetkým. Ďakujem, že ste 
prišli. Hlavnou témou nášho stretnutia je - Ako môže byť naša praktika 
užitočná pre spoločnosť?  Keď mi povedali, že toto bude našou hlavnou 
témou, zasmial som sa a povedal si - Ako by naša praktika mohla nebyť 
prospešná pre spoločnosť? 

 Naše učenie je veľmi jasné: pochop svoju pravú podstatu a pomôž 
tomuto svetu. Každý moment, každé rozhodnutie, ktoré urobíme, 
vytvára svet, v ktorom žijeme. V spoločnosti na seba stále interaktívne 
pôsobíme, v práci, v umení, politike, v ochrane prírody a v ekológii, vždy 
a všade. 

Naľavo odo mňa je zenový majster Wu Kwang. Je hlavným 
učiteľom Medzinárodného zenového centra Chogye v New Yorku. 
Meditáciu praktikuje od roku 1967, zenového majstra Seung Sahna 
stretol v roku 1975 a transmisia mu bola odovzdaná v roku 1992. 
Napravo je Seung Hwan Park. Praktikuje buddhizmus už 30 rokov a je 
členom buddhistickej skupiny laikov nazývanej Seeking the Path 
International, Hľadanie Cesty International. Cieľom tejto organizácie je 
hľadanie cesty Bódhisattvu. Je vedúcim výskumu, vedcom v oblasti 
biotechnológie. Ďalej naľavo sedí Susi Childress. Je učiteľkou – 
bódhisattvom a jej buddhistické meno je Do Shim. Je študentkou 
zenovej školy Kwan Um 18 a pol roka. Je vydatá už 41 rokov, má dcéru 
a syna a tri vnúčatá. Teraz pôsobí ako učiteľka pre špeciálnu výučbu vo 
výslužbe, pričom vyučovala už na všetkých stupňoch, ale hlavne je 
zameraná na stredné školy. A nakoniec, ďalej napravo odo mňa je Gary 
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Sprague. Gary je učiteľom dharmy, jeho meno je Poep Kwang a žije 
v Oaklande v Kalifornii a ja mám to šťastie, že praktikuje v zenovou 
centre „Empty Gate“ v Berkeley, kde učím. Svoju praktiku začal 
v skupine Brown Zen Group a žil v zenovou centre v Cambridgi. Čo sa 
týka jeho práce – je poradcom pre drobných podnikateľov a sústreďuje 
sa na podnikanie so sociálnym, či environmentálnym zameraním. 

Každý z našich diskutujúcich bude hovoriť tak päť alebo šesť 
minút, a dúfajme, že nám zvýši polovica času na otázky.  

Ako prvý začne svoju reč zenový majster Wu Kwang. 
 
Zenový Majster Wu Kwang:  

Dobré ráno všetkým. Pracujem ako psychoterapeut v New Yorku. 
A mám jedného klienta, ktorý rád venuje pozornosť správam, 
novinkám. V skutočnosti je správnejšie povedať, že venuje veľa 
pozornosti správam. Takže okrem toho, že číta dennú tlač, cez deň 
skúma všetko možné na počítači, pretože je posadnutý správami. 
A v tom je jeho problém. Pretože venuje toľko pozornosti sledovaniu 
správ, dostáva sám seba do stavu beznádeje, hlavne preto, že v 60-tych 
rokoch, keď bol ešte mladý, sa v USA zdalo byť všetko také sľubné. Raz 
sa mi zdôveril, aký je zúfalý z toho všetkého, čo sa okolo deje, že bohatí 
sa stávajú ešte bohatšími, že stredná trieda sa stáva chudobnejšou, že 
dochádza ku globálnemu otepľovaniu, a tak ďalej a tak ďalej, a že už 
stratil všetku nádej.  

Ten chlapík mal už nejaké skúsenosti s buddhizmom a občas aj 
praktikoval meditáciu, aj keď nie stabilne. Párkrát sa aj zúčastnil 
prednášok Sung Sahna Dae Soen Sa Nima. Ako odpoveď na jeho prejav 
beznádeje som mu spomenul rozhovor, ktorý som mal pred niekoľkými 
rokmi s Dae Soen Sa Nimom. Vtedy sme mali zenové centrum 
v Lexingtone v Kentucky. Hlavným učiteľom tam bol Dae Gak, a ten 
kúpil kus zeme asi dve hodiny cesty z Lexingtonu. Pozemok sa 
nachádzal veľmi vysoko v  horách v chudobnej vidieckej oblasti, kde žili 
jednoduchí ľudia. Jeho pôvodným plánom bolo zriadiť na tomto 
pozemku menšiu chatu pre ústrania, a keď prišiel na návštevu zenový 
majster Seung Sahn, zobrali ho so sebou aby sa pozrel na tento 
pozemok. Keď Seung Sahn uvidel usporiadanie horského terénu okolo, 
vyjadril sa že sú tam vynikajúce zemské energie /geomancia/ a že nech 
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mu Dae Gak ten pozemok dá. Nemyslel to doslovne, ale v tom zmysle, 
že by sme tam mali vybudovať väčšie centrum pre ústrania, kde by 
mohlo prísť veľa ľudí, pretože to bolo miesto s energiou a silou.  

Najprv teda vybudovali jednu menšiu budovu, ktorú nazvali 
čajovňa. Nebola postavená v ázijskom štýle a ani nevyzerala ako 
buddhistický chrám. Potom začali stavať druhú budovu, ktorá bola 
priamo v centre tohto miesta s energiou. Budova nevyzerala ako 
tradičný ázijský chrám z dreva a s modrou škridlovou strechou. Približne 
v tom čase, keď budovali túto druhú stavbu, sa v Massachuttes 
nachádzal japonský chrám Nichiren, kde sa spievalo iba meno Lotosovej 
sútry pre svetový mier.  Jednej noci niekoľko vojnových veteránov z 
Vietnamu, možno trpiacich post-traumatickým syndrómom alebo 
niečím podobným, sa riadne opilo a podpálilo tento chrám. Bolo to 
v novinách po celom severovýchode USA, ja som to videl v New Yorku. 
Krátko nato som odišiel do Zenového centra v Providence, kde bol aj 
Dae Soen Sa Nim. Mal som s ním osobný rozhovor, pretože som mal 
obavy o toto miesto v Kentucky. Vravel som mu, „Dae Soen Sa Nim, tam 
v Kentucky, tí ľudia sú veľmi fundamentalistickí kresťania. Možno aj 
podpália celú budovu!“ Pozrel sa mňa a povedal, „Oh, podpália? No 
problem.“ Videl, že som značne v pomykove z jeho reakcie, a preto 
dodal, „V Kórei pália chrámy už stovky rokov. Najprv prišli Číňania;  
potom prišli Mongoli, Japonci prišli niekoľkokrát. Spálili všetky chrámy!“ 
Zasmial sa a pokračoval, „To nevadilo; my sme ich jednoducho postavili 
znovu.“  

Keď som skončil rozprávanie tohto príbehu svojmu klientovi, ten 
povedal, „Cítim sa omnoho lepšie.“ 

Rozmýšľal som o tejto historke veľakrát. Predovšetkým – vyplýva 
z nej jedno poučenie, mali by sme sa na veci dívať zo širšieho, omnoho 
širšieho pohľadu. Keď mi povedal, „Už stovky rokov boli stále 
podpaľované, no my sme ich stále znovu vybudovali,“ pochopil som, že 
vedel niečo, o čom som ja nemal potuchy. V tomto veľmi širokom 
pohľade je zakomponované učenie o trpezlivosti a akceptovaní, 
a aktivovaní sa.  
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Seung Hwan Park:    
Veľmi rád vás všetkých vidím. Chcel by som poďakovať všetkým, 

ktorí sem prišli zďaleka, aby sa mohlo toto stretnutie „Celý svet je jeden 
kvet“ uskutočniť. Je potešenie sedieť tu ako súčasť tohto kvetu. Keď 
som sa dozvedel, že tu budem mať 15 minútovú reč, celú noc som si ju 
pripravoval. No teraz mi moderátor povedal, že to má trvať len asi päť-
šesť  minút, a tak som svoju prípravu dal bokom.  

Pod vedením zenového majstra Dae Bonga a zenového majstra 
Dae Jina, ako aj od ďalších ctihodných učiteľov v chráme Mu Sang Sa 
som získal tak veľa. 

No stále nemôžem povedať, že by som bol učiteľom; som len 
laický buddhista. Trochu ma vyľakalo, keď som dostal toto pozvanie, 
no rozhodol som sa prísť, aby som takto aspoň trochu splatil, čo som 
dostal od mojich zenových majstrov. Rád by som vám porozprával, ako 
som sa dostal k buddhizmu a ako som sa dostal až tu. Moja stará mama 
ma zvykla brávať so sebou do chrámu; no reálne som začal študovať 
a praktikovať buddhizmus až počas svojich štúdií. Dostal som sa do 
programu Kórejského výskumného centra pre biologické vedy 
a biotechnológie (KRIBB), čo je niečo podobné ako MIT v USA, a je veľmi 
ťažké sa tam dostať. Keď som prišiel na KRIBB, veľa ľudí mi gratulovalo. 
Ja som však nebol až taký dobrý študent, a preto som sa musel veľmi 
obracať. Mal som určité „know-how“ ako dosahovať výsledky aj pod 
veľmi veľkým tlakom. Dobre teda chápem študentov, ktorí sú pod 
tlakom, aby mali dobré výsledky, ale pritom im to príliš nejde.  

Včera mi jeden z panelistov, náš priateľ v dharme, povedal, že keď 
prišiel na Harvardskú univerzitu, mal v sebe veľa vnútorných konfliktov 
a otázok. Keď som to počul, uvedomil som si, „Tak, toto je aj môj 
príbeh“.  

Napriek tomu, že nám vtedy všetci gratulovali, začal som sa 
obávať a vynorila sa vo mne otázka, „Nenechám sa nakoniec aj ja 
uväzniť do tej úzkej cestičky vedy a tým sa zo mňa stane úzkoprsý 
človek?“ Hľadal som odpovede, až som našiel laickú buddhistickú 
skupinu nazvanú Hľadanie cesty Bodhisattvu. Bolo to v roku 1980, teda 
už viac ako pred 30 rokmi.  Mal som neopísateľnú radosť, keď som sa 
prvýkrát oboznámil s buddhizmom a s touto laickou skupinou. Teraz tu 
nemôžem ísť do detailov a opísať čo všetko robíme, a tak dovoľte aby 
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som zmenil tému a niečo povedal o oblasti môjho štúdia, 
bioinžinierstve.  

Ako vieme, v roku 2003 vedci zostavili kompletnú génovú mapu. 
Tá odhalila veľa informácií o ľuďoch. Dozvedeli sme tiež, že ľudská 
bunka obsahuje asi 3 miliardy základných párov, základnú genetickú  
informáciu ľudstva. Tie obsahujú asi 3000 génov. Zdvihli by ste svoju 
pravú ruku? Teraz ju môžete spustiť naspäť. Keď teraz viem na základe 
svojich štúdií, čo všetko sa deje v tele, v ľudskej bunke, podľa mňa je 
tento jednoduchý pohyb vlastne zázrakom. Takže v každej bunke 
v každom momente sa tieto gény prejavujú a robia si svoju prácu. 
A 6 miliárd súčastí týchto základných párov musia presne, do bodky 
fungovať, aby ste mohli zdvihnúť ruku – to všetko aj pri takom 
jednoduchom úkone. Nie je možné úplne vysvetliť, čo sa deje vo vašom 
tele a bunkách; avšak vaše telo pozostáva z mnohých zázrakov. O toto 
poznanie by som sa rád podelil s čo najväčším počtom ľudí, no najmä 
s mladými. Keď si uvedomíte, že zázrak je už hoci len mať telo, už nikdy 
nemôžete o seba nedbať a nikdy už nemôžete nedbať o druhých. Tým, 
že sa zaoberám bioinžinierstvom, uvedomujem si, že Buddha hovoril 
pravdu, buddhistickú pravdu, že my všetci máme Buddhovu podstatu.  
 
Susi Childress:  

Keď ma dnes požiadali, aby som predniesla svoju reč, vyľakalo ma 
to. Hovorila som si ako ten človek z príbehu, ktorý rozprávala zenová 
majsterka Soeng Hyang: „Oh - nie, nikdy nerozprávam pred veľkou 
skupinou ľudí.“  

Ale nakoniec, oh - áno, mám Veľký sľub boddhisatvu, takže len to 
robím.  

Keď som učila na strednej škole, pracovala som so žiakmi 
so špeciálnymi nárokmi. Boli to žiaci, ktorí neboli dobrí a jasné, že si 
vytvorili aj svoju skupinku. Keď som bola v triede a pracovala s nimi, 
zistila som, ako môže byť zenová praktika v tomto  neoceniteľná. 
O jednom takomto príklade by som vám chcela porozprávať. 
Tento príbeh je hlavne o tom, ako žiť svoj život úprimne, pri dodržiavaní 
sľubov a ako to použiť pre pomoc druhým. Všetci vieme, že tínejdžeri 
prekuknú všetky vaše snahy oklamať ich, že ste k nim úprimní, keď nie 
ste. Počas piatich rokov som mala skupinu asi 5-6 chlapcov a snažila 
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som sa zlepšiť ich čítanie a angličtinu. Nuž po štyroch rokoch... Jeden zo 
žiakov, Nick, si vytvoril so mnou kamarátsky vzťah, - mali sme sa radi 
a zvykli sme si uťahovať si jeden z druhého. No ja som sa práve chystala 
prijať desať sľubov a jeden z nich znie, „Sľubujem, že sa budem vyhýbať 
ponižovaniu druhých a vyvyšovaniu nad druhých.“ Vtedy som si 
pomyslela, „s Nickom budem mať asi problém.“ A tak v piatok, deň 
pred ústraním, som povedala deťom, že sa chystám prijať tieto sľuby. 
Vysvetlila som im čo to je, a keď som im povedala o sľube zdržania sa 
ponižovania druhých, hneď sa pustili do smiechu. Nick bol veľmi 
šťastný. Myslel si, že teraz si bude môcť robiť zo mňa srandu a že ja 
nebudem môcť na to reagovať.  

Tak som šla na ústranie a spýtala som  sa svojho učiteľa, zenového 
majstra Dae Kwanga, čo sa stane, keď poruším svoj sľub. Veď vieme, že 
zenový majster Seung Sahn hovorieval, „Musíte vedieť, kedy sľuby 
dodržiavať a kedy ich porušiť.“ Možno by som pri Nickovi mala tento 
sľub porušiť! Zenový majster Dae Kwang, mi so svojím veľmi jasným 
učením odpovedal, „Keď porušíš svoj sľub, ako ho môžeš použiť na 
pomoc druhým?“ 

V pondelok som sa vrátila do školy, a Nick sa ma hne´d spýtal, 
„Prijala si ho?“ Povedala som mu, „Áno, prijala.“  

A potom to začalo. Stále sa ma snažil niečím vyprovokovať. 
V pondelok aj utorok to bolo OK. V stredu však začali všetci žiaci robiť 
výtržnosti a Nick to stále na mňa skúšal. A vtedy som porušila sľub a on 
to schytal.  V triede nastalo hrobové ticho. „Oh, ona porušila sľub!“ 

Moja reakcia síce bola, „Je mi to ľúto, Nick,“ No v skutočnosti mi 
to ľúto nebolo. 

Večer som sa vrátila domov a sadla si do meditácie. Cítila som sa 
hrozne. „Som hrozný zenový študent, nedokážem dodržať svoj sľub 
dlhšie ako tri dni.“ No potom som si spomenula, čo povedal Dae Kwang 
Sunim: „Keď porušíš svoj sľub, ako ho môžeš použiť na pomoc 
druhým?“ Vtedy mi došlo, čo mám urobiť.  

Na druhý deň som šla do školy a povedala som žiakom, „Chcem 
hovoriť o tom, čo sa stalo včera. O tom, keď som porušila svoj sľub 
a povedala som, ´Nick, je mi to ľúto´- no v skutočnosti som to tak 
nemyslela. Mala som Nickovi povedať, ´Ďakujem ti za učenie.´ Pretože 
ty si veľmi dôležitý, keď mi pomáhaš učiť ma ako mám dodržať tento 
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sľub, to značí že si mojím učiteľom. V našej buddhistickej praxi 
preukazujeme úctu svojím učiteľom tým, že sa im pokloníme.“ A tak 
som sa sklonila a urobila pred ním úplnú prostráciu a poďakovala som 
sa mu. Na to mi Nick povedal, „Nikdy by som si nemyslel, že sa mi 
niekedy pokloní učiteľ. Nikdy by som si nemyslel, že by som mohol byť 
niekedy učiteľom učiteľa.“  

Takže, ak porušíte svoje sľuby – a ja vám ručím za to, že väčšina 
z vás svoje sľuby poruší – dufam, že si stále spomeniete na jasné učenie 
Dae Kwang Sunima „Keď porušíš svoj sľub, ako ho môžeš použiť na 
pomoc druhým?“ 

 
preklad Janka Bohdanová 
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