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O zenovom majstrovi  
Wu Bong Dae Soen Sa Nimovi 

 
zenový majster Ji Kwang 

 
Náš drahý zenový majster Wu Bong Dae Soen Sa Nim sa narodil 

22 júna 1950 vo Wroclawi v Poľsku, do židovskej rodiny, ktorá trpela 
počas druhej setovej vojny. V roku 1964 sa rodina rozhodla opustiť 
Európu a emigrovala do Spojených štátov.  

Jacob Perl – ako sa vtedy volal, dokončil strednú školu v 1968. 
V roku 1970, keď mal 20 rokov, začal praktizovať Zen v Zenovom centre 
v San Franciscu u Roši Suzukiho, známeho zenového učiteľa školy Soto. 
Otázky života a smrti boli preňho veľmi dôležité. Hľadajúc učiteľa, 
prišiel na jeden rok k tibetskému lámovi Tarthang Tulku, aby praktizoval 
tibetský budhizmus. 

Počas štúdií na Brown Univestity v Providence trénoval Shim Gum 
Do a stal sa majstrom tohto bojového umenia. V roku 1972 , taktiež 
počas štúdií na univerzite, stretol zenového majstra Seung Sahna a stal 
sa jedným z jeho prvých žiakov. V tom istom roku podstúpil svoje prvé 
100-dňové ústranie osamote. Mal 22 rokov. Prijal tiež 5 predpisov 
a dostal buddhistické meno – Poep Mu, ktoré znamená Prázdna 
dharma alebo Žiadna dharma. 

V roku 1973 promoval na Brown University a získal titul 
bakalár matematiky. Potom absolvoval viacero ústraní a v roku 1978 sa 
spolu so zenovým majstrom Seung Sahnom vrátil do Európy,  do svojej 
rodnej zeme – Poľska, kde vtedy vznikla sangha, ktorá vyrástla na 
najväčšiu sanghu našej európskej školy.  

V roku 1978 absolvoval v Amerike svoje druhé ústranie osamote. 
Jeho zdravie bolo vtedy kvôli prísnej diéte a tvrdej praxi veľmi slabé.  

V roku 1984 dostal inka od zenového majstra Seung Sahna a hoci 
žil v Spojených štátoch, stal sa vedúcim učiteľom poľskej sanghy. 
Odvtedy do Poľska často cestoval.  

V roku 1988 sa oženil s Grazynou (zenová majsterka Bon Yo) 
a krátko na to adoptoval svojho syna Nicholasa, ktorý mal v tom čase 10 
rokov. V nasledujúcom roku sa narodil jeho syn Matthew. V roku 1992 



 
 

ho zakladajúci učiteľ zenový majster Seung Sahn oficiálne menoval 
hlavným učiteľom pre Európu. 

V roku 1993 mu zenový majster Seung Sahn odovzdal dharmu 
a dostal dharmové meno Wu Bong, čo znamená Vrch Univerza. V tom 
čase žil v Zenovom centre v Providence so svojou rodinou, kde bol 
opátom už mnoho rokov. Krátko na to sa s rodinou presťahoval do 
Paríža a založil parížske zenové centrum, ale keďže mal stále povinnosti 
aj v Spojených štátoch, často medzi kontinentmi cestoval. 

Medzi obdržaním inka a dharmy aktívne učil v Ázii, Južnej Afrike 
a Amerike, najviac však v Európe. V roku 2000 udelil svoju prvú inku, 
a to Mukyongovi (Roland Wöhrle-Chon). V roku 2006 udelil prvýkrát 
dharmu – zenovej majsterke Bon Shim (Aleksandra Porter) a v roku 
2012 druhýkrát – zenovému majstrovi Ji Kwangovi (Roland Wöhrle-
Chon). Celkovo odovzdal dharmu dvom žiakom a inku udelil siedmim 
žiakom. 

V roku 2008 odišiel do Kórei aby sa pripravil stať sa mníchom. Aby 
si mal miesto pre pobyt v Európe, udržiaval aj bývanie v berlínskom 
zenovom centre, ktoré sa stalo jeho európskym domovom. V roku 2009 
bol v Kórei vysvätený za budhistického mnícha.  

Až do konca svojho života učil a viedol európsku sanghu a zároveň 
sa zameriaval aj na učenie v Kórei. Viedol niekoľko Kyol Če (90 dňových 
ústraní) v Kórei v chrámoch Mu Sang Sa, Hyang Choen Sa, Hwa Gye Sa 
a Boep Hwa Do Ryang. V poslednom uvedenom, ktorý je chrámom jeho 
študenta a priateľa Deok Hyeon Sunima, žil od roku 2011. 

Wu Bong Sunim opustil svoje telo po srdcovej zástave v stredu 17. 
apríla 2013 o 13:00 hod., keď viedol Yong Maeng Jong Jin (ústranie) 
v parížskom zenovom centre. ■ 

preložil Ondrej Kita 
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Stále nám pomáha 

zenový majster Dae Bong 
reč na pohrebnej ceremónii, Paríž, 23 apríla 2013  

Zišli sme sa tu s veľkým smútkom. Smrť zenového majstra Wu 
Bong Dae Soen Sa Nim nás náhle prekvapila. Napriek tomu, že väčšina 
z nás vedela, že mal dlhé roky zdravotné problémy, najmä v posledných 
rokoch života – a hlavne v nedávnej dobe – vyzeral byť plný energie, 
silnejší a zdravší. 

Zenový majster Wu Bong bol silná osobnosť; jeho učenie bolo 
silné, jeho konanie bolo silné a aj jeho smrť bola silná. Jednoducho to 
urobil. Všetkým nám dal naozaj skvelé, silné, dôležité a zložité učenie. 
Silný liek potrebuje čas na to, aby sa strávil. Aj keď o pominuteľnosti 
hovoríme a všetci o nej vieme, až keď to zažijeme s niekým, kto je nám 
blízky, stane sa to pre nás niečím skutočným. 

Zenový majster Wu Bong nemá problém. Má sa dobre, 
nepochybujem o tom. A som si istý, že nikto z vás o tom nepochybuje. 
Možno sme to my, kto má problém. A keď máme problém, potom to 
znamená, že sme pripútaní k jeho telu, jeho hlasu a jeho forme, a že 
sme ešte nestrávili jeho učenie. Ale ak má učiteľ silné učenie, potom 
nám vie pomáhať, aj keď už zomrel.  

Dobrý zenový majster je ako slnko, ktoré svieti. Pomáha nám 
zahriať myseľ a prebúdza nás. Dobrý zenový majster, ktorý umiera, je 
ako supernova – minie sa mu materiál. A tak všetka jeho energia 
dharmy nás zasahuje ešte viac ako vtedy, keď bol nažive. 

A tak plačte, ak ste smutní, a smúťte a cíťte sa zle, ale som si istý, 
že keď budete pokračovať v praktizovaní, ako nás to naučil on, budete 
viac a viac cítiť, ako vami preniká jeho energia dharmy, a budete to cítiť 
oveľa viac, ako keď bol nažive. Toto je moja skúsenosť so zenovým 
majstrom Seung Sahnom, a som si istý, že to zažijete aj s naším bratom 
v dharme, naším skvelým učiteľom a priateľom, zenovým majstrom Wu 
Bongom. 
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Gary Snyder je slávny americký básnik a zenový študent, ktorý sa 
v Japonsku stal mníchom. Jeden z jeho príbehov hovorí o tom, ako raz 
v kláštornej záhrade pracoval s jedným so svojich bratov, s japonským 
mníchom. Jedného dňa sa k nemu tento mních naklonil a hovorí mu: 
„Náš učiteľ zomrel pred piatimi rokmi. Pamätáš si, ako počas reči 
dharmy potichu hovoril? Bolo ho sotva počuť. A ja ho začínam počuť až 
teraz.“ 

A tak aj slovné výmeny, ktoré ste mali so zenovým majstrom Wu 
Bongom, a slová, ktoré vám povedal – nič z toho sa nestratí. Jeho 
energia, ktorá k nám stále plynie, vo vás bude silnieť a bude vám čoraz 
viac nápomocná. O tom nepochybujem.   

Wu Bong Sunim žil veľkú časť svojho života ako laik. Myslím, že on 
a jeho manželka boli mníchmi vo svojom vnútri. Volám ich preto mnísi 
v utajení. Ľudia v utajení sú dôležití – máme aj mníchov, ktorí sú laikmi 
v utajení! [Smiech.] A tak, keď budeme správne robiť svoju prácu 
z momentu na moment, to, že to bude v utajení, nám len pomôže viac 
otvoriť našu myseľ.  

Zenový majster Wu Bong pochopil, že život nie je len o tom, byť 
šťastný. Nášho prastarého učiteľa Man Gonga Sunima sa raz spýtali: 
„Prečo nepraktizujú zen všetci ľudia?“, a on povedal: „Všetci chcú dobré 
veci, ale väčšina ľudí nerozumie tomu, že keď dostanú dobrú vec, 
potom dostanú aj zlú. Ak by tomu rozumeli, potom by praktizovali zen.“ 
A tak náš život nie je o tom, dostávať dobré veci a vyhýbať sa zlým 
veciam. Je o tom, dospieť k správnemu využitiu všetkých vecí, ktoré sa 
objavujú. Keď prichádzajú dobré veci, využijeme ich správnym 
spôsobom. Keď prichádzajú zlé veci, tiež ich využijeme správnym 
spôsobom.  

O tomto bol aj život zenového majstra Wu Bonga. Preto sme ho 
stretli, a preto všetci cítime smútok, lebo to vyzerá, že odišiel. Teraz je 
našou úlohou úplne stráviť jeho učenie a snaženie, ktoré bolo pre nás; 
je to našou pravou podstatou. Tak nám jeho posledné učenie veľmi 
pomôže. Nepremrháme ten šok, ktorý sme všetci zažili. A potom 
budeme veľmi šťastní. 



 
 

Keď som prvýkrát stretol zenového majstra Seung Sahna, hneď 
ako otvoril ústa som si pomyslel: „Toto je môj učiteľ.“ Potom som s ním 
sedel na trojdňovom ústraní a každý deň som sa zúčastňoval 
súkromných rozhovorov s ním. Na konci posledného rozhovoru, 
v posledný deň ústrania sa na mňa na chvíľu pozrel a spýtal sa ma: „Máš 
ešte nejaké otázky?“ 

Mal som 26 rokov, ale cítil som sa ako 3 ročný. Spýtal som 
sa: „Kedy ťa znovu uvidím?“ 

Hneď zobral svoj palicu a udrel ma po stehne. Bolo to pred 36 
rokmi, ale doteraz to cítim! [Smiech.] Bol som v šoku. Potom sa ku mne 
naklonil, pozrel mi hlboko do očí a povedal: „Keď budeš udržiavať myseľ 
neviem, ty a ja nebudeme nikdy oddelení.“ 

A tak, keď chcete byť so zenovým majstrom Wu Bongom, len 
udržujte myseľ neviem. Neviem kde je, neviem kto som, neviem kde 
som, neviem čo robím; a potom s ním opäť budete, a váš smer 
a konanie sa v tej chvíli stanú jasnými. ■ 

preložila Denisa Hanšutová 

Ak ostávame bdelí 

zenový majster Wu Bong 
 

Raz, keď som bol ešte chlapec, topil som sa a myslel som, že sa aj 
utopím. Ale pamätám si, ako som bol v tej chvíli náramne zvedavý. Aké 
to je zomrieť? Áno, zomriem, ale aké to bude? Vôbec som nepanikáril. 
Vlastne som bol celkom pokojný. A to som vtedy nemal ani potuchy 
o praktizovaní. Mal som rovnaký pocit, ako keby som čítal 
o exotických miestach a chcel ich vidieť. Bolo to niečo podobné. 
________________________________________ 
Ako mládenec som sa stále naháňal za šťastím. Avšak nech som sa hnal 
ako som vedel, vždy si udržiavalo poriadny náskok a nevedel som ho 
dobehnúť. Potom som stretol svojho učiteľa a zmenil sa mi život. 
Súčasťou môjho cvičenia, mojej praxe sa stalo utekať preč od šťastia. 



 
 

No, nedarilo sa mi to. Aj keď som bežal ako najrýchlejšie som vládal, 
vždy ma dobehlo!  
________________________________________ 
Čítal som knihy o filozofii, o náboženstvách, o psychológii, a medzi nimi 
som našiel aj nejaké knihy o Buddhovom učení. A jeho učenie na mňa 
urobilo veľký dojem, lebo nežiadal od nikoho uveriť v niečo výnimočné, 
práve naopak - pamätám si presne jeden citát, v ktorom Buddha ľudí 
upozorňuje, aby neverili niečomu len preto, že to povedal nejaký veľký 
človek, alebo, že to čítali v nejakej významnej knihe; aby neverili 
niečomu len preto, že väčšina ľudí v spoločnosti tomu verí; ale nabádal, 
aby si ľudia každú povedanú alebo písanú pravdu overovali vo svojich 
životoch. A len vtedy, keď si to človek overí vo svojom živote, keď 
nadobudne vlastnú skúsenosť, keď to naozaj bude platiť – teda, keď 
sám zistí, že je to pravda – len vtedy tomu uveril a prijal to za pravdu. 
________________________________________ 
Môj priateľ Michael mi raz povedal: „Počúvaj, pred pár dňami som 
v supermarkete stretol jedného kórejského mnícha.“ A potom sa ma 
opýtal: „Mám jeho adresu, nechceš ho dnes večer navštíviť?“ Povedal 
som mu na to: „Dnes nemôžem, ale poďme zajtra.“ A tak sme sa na 
druhý deň stretli a išli na adresu, ktorá bola v ghette 
v Providence (USA). Na prvý dojem, môj zenový učiteľ, u ktorého som 
už zostal, nebol ničím výnimočný. Vyzeral to byť veľmi milý mních, 
dobrák, veľmi priateľský, usmievavý, a trochu tučný. Pripomínal mi tak 
trochu korytnačku. Pomyslel som si, aha – usmievavá korytnačka. Aj 
okuliare mal okrúhle. Keď nás hneď na prvom stretnutí usadil 
s Michaelom v miestnosti dharmy na zem, začal nám vysvetľovať 
zenový kruh. Bolo to skvelé, úžasné učenie. A hoci som o mnohých 
veciach čítal aj predtým – a zdali sa mi komplikované a tajomné – naraz 
boli úplne jednoduché. Povedal som si vtedy, fíííha, to je úžasné, ten 
chlapík je fakt dobrý. 
________________________________________ 
Áno, chcel som byť učiteľom. Ale v istom momente toto chcenie zmizlo. 
A vtedy som sa stal učiteľom. V čase, keď som obdržal inku (povolenie 
vyučovať), mi to už bolo jedno. Seung Sahn sa ma na to spýtal – ale ja 
som na to nenaliehal, ani som o to nežiadal. Už mi to nepripadalo 
dôležité. 



 
 

________________________________________ 
U mojich žiakov vkladám veľkú dôveru do ich „pravého ja“. To 
považujem za správne. Chcem tým hlavne povedať, že sa snažím 
nesprávať k ľuďom ako k deťom. Nepozerám sa na nich ako na deti. Sú 
dospelí a dospelí nesú sami zodpovednosť za svoje životy. A to aj vtedy, 
keď robia chyby, keď robia niečo nesprávne; je to ich život, ich prax, ich 
skúsenosť. 
________________________________________ 
Môj brat, ktorého milujem, urobil v živote veľa chýb a veľa trpel. Raz mi 
niekto povedal: „Tvoj brat je taký chudák, má v živote toľko trápenia!“, 
a ja som na to odpovedal: „Nemá ho stále dosť, potrebuje ešte viac.“ 
Ten človek sa na mňa veľmi nahneval: „Prečo to vravíš? Veď je to dobrý 
človek! Nemáš ho rád?“ A ja som povedal: „Nie, práve naopak. Povedal 
som to preto, lebo svojho brata mám rád. Potrebuje viac utrpenia, lebo 
to, čím prešiel doteraz nestačilo, aby sa prebudil.“  
________________________________________ 
Skutočne verím v silu praxe. Ak cvičíte, jedného dňa sa vám to podarí. 
A keď sa vám to podarí, uvidíte, o čom je prax. Viem to z vlastnej 
skúsenosti. Viem ako to funguje, keďže som to videl na ľuďoch. Nie som 
ešte taký starý, ale formálne učím od roku 1984, čo je už 27 rokov – a to 
je dosť skúseností. Navyše, z hľadiska toho ako dlho žijem v dharme a 
so sanghou, ako dlho už vnímam tieto veci a ostatných praktizujúcich, 
nielen ako učiteľ, ale aj ako žiak – bude to 41 rokov skúseností. Z toho 
vychádza moja dôvera v prax. Videl som ako mení ľudí. 
________________________________________ 
Na vysokej škole som dospel k záveru; bolo to moje veľké 
„intelektuálne osvietenie“; že žijeme preto, aby sme zomreli, tak ako sa 
patrí. Istým spôsobom je náš život prípravou smrť. Stále si myslím, že to 
nie je zlá úvaha. Raz príde moment, v ktorom budeme musieť svoje telo 
upustiť. Ak v tom momente niečo budeme chcieť, k niečomu budeme 
pripútaní, bude to veľmi bolestivý proces. Ale ak pri tom zostaneme 
bdelí, bude to pre nás nádherné.  ■ 

preložili Ondrej Kita a Denisa Hanšutová 
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Ako mám robiť nič? 
majstrov spoločník Sasha Rymar 

 
Majstrov spoločník vošiel do majstrovej izby a spýtal sa: „Môžem 

pre teba niečo urobiť?“ 
„Hmmm... nooo, myslím že dnes... nič,“ povedal Wu Bong Dae Soen Sa 
Nim. 
„Ako mám robiť nič?“ 
„No, to je veľmi dobrá otázka!“ odpovedal na to zenový majster Wu 
Bong. 

Na druhý deň majstrov spoločník opäť vošiel do majstrovej izby: 
„Môžem niečo urobiť?“ 
„Urob niečo!“ 
Majstrov spoločník vyhodil smeti a vrátil sa naspäť. „Ešte niečo?“ 
„Áno, môžeš urobiť ešte niečo,“ odpovedal s veľkým úsmevom. 
Majstrov spoločník zobral zo stola špinavý tanier a poobzeral sa po izbe, 
či sa tam dá urobiť ešte niečo iné. „Možno ešte niečo?“ 
„A nie si unavený?“ 
„Nie, prečo by som mal byť unavený?“ 
„No, lebo si urobil niečo a potom ešte niečo. A tak by si aj mohol byť 
unavený.“ Opäť veľký úsmev. 

Neskôr sa zase spýtal: „Vieš žehliť?“ 
„Samozrejme,“ odpovedal majstrov spoločník. 
„Opral som si šaty,“ povedal, „ale sú celé dokrčené, vidíš? Mohol by si 
mi to ožehliť? Skoro všetko si viem urobiť. Viem prať, viem variť. Ale 
neviem žehliť. 
„Už si to niekedy skúšal?“ zasmial sa jeho spoločník. 
„Áno, skúšal. Ale nejako mi to nejde,“ ospravedlňoval sa zenový majster 
Wu Bong. 

O niečo neskôr: „Hmmm... čo by si mohol robiť? Čo by si mohol 
robiť?“ kládol si otázku zenový majster Wu Bong. „Asi pre teba nemám 
prácu. Ako to vidíš ty?“ 
„Možno by som mohol utrieť prach? Už dávno som to nerobil...“ 



 
 

„Myslíš? Je to nevyhnutné? Vidíš tu nejaký prach?“ spýtal sa zenový 
majster Wu Bong. 
A tak obidvaja začali hľadať prach, ale vyzeralo to tak, že žiaden nenašli, 
lebo ho asi utrel rukávmi.  
„Nuž,“ povedal napokon, „isto tu nejaký prach je, ale pokiaľ ho 
nevidíme, myslím, že to je v poriadku. Netreba robiť nič.“ 
 

Neskôr zase povedal: „Prepáč, je pre mňa naozaj ťažké vymyslieť 
niečo, čo by si mohol pre mňa urobiť. Naozaj nič špeciálne 
nepotrebujem.“  
Potom sa spolu pozreli, či nemá nejaké špinavé prádlo, alebo či netreba 
vyhodiť kôš. Nakoniec dal spoločníkovi nejakú sladkosť a povedal: „Tu 
máš! Môžeš urobiť toto – zjedz to!“ ■ 

preložila Denisa Hanšutová 
 

Šialený zenový majster 
 

Sasha Rymar, 
 spoločník zenového majstra Wu Bonga 

 
Posledné trojmesačné klojče s Wu Bongom Dae Soen Sa Nimom 

bolo v Bonghwe, Boep Hwa Do Ryang, od novembra 2012 do februára 
2013. V prvý deň kjolče Wu Bong Dae Soen Sa Nim vo svojej reči 
dharmy hovoril o dôležitosti ticha. Ale počas ústrania až tak veľmi ticho 
nebolo, a samotný zenový majster Wu Bong sám nadväzoval rozhovor. 
Okrem toho bola v programe ústrania aj hodinová prestávka na čaj, 
počas ktorej sa oficiálne mohlo navzájom rozprávať. 

Počas kjolče mal mať zenový majster Wu Bong tradičnú krátku reč 
dharmy, na ktorej by sme sa ho mohli pýtať otázky a riešiť nejaké 
organizačné záležitosti. Ale keď ho hlavný mních požiadal o reč dharmy, 
zenový majster Wu Bong sa len opýtal: „Akú reč dharmy? Už som jednu 
mal, včera. Nie, nie, radšej sa navzájom lepšie spoznávajme.“  A tak na 
popud zenového majstra Wu Bong sa táto prestávka na čaj zmenila na 
rozhovory plné vtipov, príbehov a zábavy. 
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Netrvalo dlho a jeden mních sa postavil na protest. Požadoval 
dodržiavanie ticha a zrušenie prestávky na čaj. Po jeho dlhej reči, 
v ktorej vysvetľoval dôležitosť ticha, sa zenový majster Wu Bong usmial 
a povedal: „Vieš, keď som hovoril o dôležitosti ticha, mal som tým 
na mysli predovšetkým vnútorné ticho.“ 

A potom nám zenový majster Wu Bong povedal jeden príbeh. Raz 
bol hlavným učiteľom dharmy počas kjolče, v zenovom centre 
v Providence. A keďže vedúci ústrania bol veľmi chorý, tak sa stal okrem 
hlavného učiteľa dharmy aj vedúcim kjolče. V tom čase sa malo počas 
kjolče dodržiavať úplné ticho – pravidlom bolo vyhýbať aj sa očnému 
kontaktu s ostatnými. Bolo to veľmi prísne. Ale počas tohto kjolče sa aj 
hovorilo, aj smialo, a zenový majster Wu Bong sa tomu nesnažil vôbec 
zabrániť. 

Meditácia prácou sa odohrávala vonku, na pozemku zenového 
centra, a tak aj ľudia, ktorí v tomto centre pracovali, videli a počuli, čo 
sa deje. Po istom čase poslali zenovému majstrovi Wu Bongovi list 
s požiadavkou, aby ústraniu vrátil disciplínu a aby zakázal rozprávať sa. 
O čosi neskôr dostal ďalší list, ktorý ale tiež ignoroval. V tretej správe 
stálo, že ak situáciu nezmení, sťažnosť pôjde k zenovému majstrovi 
Seung Sahnovi. 

„Až vtedy,“ pokračoval v rozprávaní zenový majster Wu Bong, 
„som sa začal trochu obávať. Ale keď som za ním prišiel, a vošiel som do 
jeho miestnosti, Seung Sahn ma len objal a povedal: ´Výborné kjolče! 
Dobrá práca!´ Zenový majster Wu Bong Seung ďalej vysvetlil: „Seung 
Sahnovi sa tiež nepáčilo, keď sa jeden druhému vyhýbal, smutný, 
s pohľadom do zeme a bez úsmevu. Trpel tým, nemal rád tento prísny 
štýl.“ 

Mám pocit, že aj toto posledné kjolče v Bonghwe bolo tiež veľmi 
odlišné od tradičného kjolče zenovej školy Kwan Um. Bolo veľmi 
radostné, uvoľnené a zábavné. Jeden mních, ktorý bol zvyknutý 
praktizovať v prísnejšom štýle, prišiel za zenovým majstrom Wu 
Bongom a povedal: „Toto je šialené! Čo je toto za kjolče?“ 

A zenový majster Wu Bong mu so smiechom odpovedal: „Áno, je 
to šialené. Lebo ja som šialený zenový majster!“ ■ 

preložila Denisa Hanšutová 



 
 

Ako sa o nás staral   
 

študenti a nasledovníci Wu Bonga Dae Soen Sa Nima 
 

Raz som bola sama v zenovom centre v New Yorku. Potom prišiel 
Wu Bong, doniesol si so sebou obed z čínskej reštaurácie, pozdravil 
ma: „Ahoj !“ a začal jesť. Bola som vtedy veľmi hladná a snažila som sa 
to nedať najavo, no on tomu aj tak nevenoval pozornosť, a len s veľkou 
chuťou jedol. Pomyslela som si, čo je toto za človeka? Mal by sa predsa 
so mnou rozdeliť! Keď sa najedol, spýtal sa: „Si hladná? Keď si hladná, 
choď si kúpiť tu na rohu čínske jedlo, je vynikajúce.“ 

- zenová majsterka Bon Shim (Aleksandra Porter) 

Konečne som si zariadila život tak, aby som sa mohla zúčastniť 
celého trojmesačného intenzívneho zenového ústrania, zvaného kjolče, 
ktoré sa konalo v chráme Mu Sang Sa v Kórei. Prišiel deň môjho odletu 
do Kórei. Hodinu pred odletom som zrazu dostala strach 
a zamrmlala: „Neviem, či mám ísť...“ V tom momente ma zenový 
majster Wu Bong chytil za ruku a povedal: „Tak nechoď!“, a začal ma 
ťahať smerom k východu. Na túto jednoduchú odpoveď som okamžite 
zareagovala silným: „Nie! Musím tam ísť!“ a predrala som sa k vstupnej 
bráne.  Tam som sa otočila a uvidela jeho rozžiarenú tvár;  smiali sme sa 
na tom, aj keď sme už prešli vstupnou bránou k lietadlu... 

-  zenová majsterka Bon Yo (Grazyna Perl) 

 
Jedného dňa som sa mu zmienila, že by som chcela znovu začať 

maľovať, na čo odpovedal iba, „Uhmm.“  No zanedlho, keď prišiel 
z práce, mi doniesol výkresy na akvarel aj s farbami. Nie je potrebné 
o tom hovoriť, len to urobiť!    - zenová majsterka Bon Yo 

 
Raz, po mojej reči dharmy,  na mňa doľahol smútok. Nebola som 

veľmi spokojná so svojou rečou. Zenový majster Wu Bong si to všimol 
a povedal: „Nerob si starosti.  O hodinu si nikto na tvoju reč dharmy ani 
nespomenie. Je jedno, či bola dobrá alebo nie.“ 

- zenová majsterka Bon Shim  



 
 

Prvýkrát sme sa stretli v roku 1990, počas letného Kyol Čhe vo 
Varšave. Bol som uňho na rozhovoroch,  čo vo mne zanechalo veľký 
dojem. Stále mám pred očami zenového majstra Wu Bonga ako sedí 
predo mnou, pokyvujúc hlavou a hovoriac, „Nie-e-e! Len udržuj 
neviem!“ Nemal som však vôbec zlý pocit z toho, že som nevedel 
vyriešiť kongan. Skôr som vnímal ako sa o mňa zaujíma; chcel, aby som 
dokázal zažiť toto neviem a stráviť svoje pochopenie. 

- zenový majster Ji Kwang (Roland Wöhrle-Chon)  

 
Dlhý čas som nedokázala pochopiť, ako by bolo možné, aby sme 

všetci v rovnakom okamihu dosiahli osvietenie, ako sa to hovorí 
v mnohých sútrach. A tak raz, keď mal zenový majster Wu Bong svoju 
reč dharmy, som sa ho spýtala, „Ako môžeme všetci naraz dosiahnuť 
osvietenie?“ 
Ihneď sa ma opýtal, „Akej farby je táto dlážka?“ Povedala som mu, že je 
hnedá. Na to odpovedal, „Áno, aj pre mňa je táto dlážka hnedá.“ Bola 
som ohúrená jeho jednoduchou a prostou odpoveďou. Pre mňa je táto 
dlážka hnedá a pre neho je hnedá tiež. Aké nádherné spoločné 
osvietenie v jeden okamih! Jeho učenie bolo vždy takéto: jednoduché 
a ostré ako čepeľ noža. Podstatu dokázal vysvetliť niekoľkými slovami. 

- Muchak JDPSN (Namhee Chon) 

Počas rozhovorov mi zenový majster Wu Bong povedal niečo, čo 
zásadne zmenilo moje smerovanie a nakoniec aj život. Povedal, „Ak máš 
zlého učiteľa a aj ty si zlá študentka, potom je to zlá situácia. Ak máš 
dobrého učiteľa, ale ty si zlá študentka, potom je to tiež zlá situácia. Ale 
ak máš zlého učiteľa a ty si dobrá študentka, potom je to dobrá situácia. 
V tvojom prípade, Jo, možno ťa zle učili, ale ty si bola dobrá študentka.“ 

- Jo Potter JDPSN 

Keď som prvýkrát uvidela zenového majstra Wu Bonga, mala som 
zaujímavé pocity. Zdalo sa mi, akoby som ho poznala už veľmi dlho. Bol 
taký uvoľnený! Sedel tam, usmieval sa a ako keby sa svojimi veľkými 
očami pozeral priamo do môjho vnútra. Proste som sa s ním cítila 
dobre.       - Muchak JDPSN (Namhee Chon) 

 



 
 

Svojím neustálym učením, nespočetnými zenovými akciami a hlavne 
svojou jasnou mysľou, integritou a dôveryhodnosťou zasiahol mnoho, 
mnoho ľudí a podnietil ich praktizovať zen. Mnoho z nich ostalo, 
praktizovalo pod jeho vedením a odovzdávalo svoje skúsenosti ďalším. 
Zenový majster Wu Bong mal veľký talent na organizovanie Zenovej 
školy Kwan Um v Európe – to je jedna z hlavných príčin, prečo sa táto 
organizácia tak dobre rozvinula a neustále rástla. No asi najdôležitejšie 
bolo, že svojim študentom nechával dostatok priestoru, aby mohli rásť.  

- zenový majster Ji Kwang 

Povedala som zenovému majstrovi Wu Bongovi, „Keď som sedela 
v sále dharmy počas Yong Maeng Jong Jinu, uvidela som veľkého 
pavúka. Sedela som a myslela si: Chcem, aby ten pavúk odišiel!“ Zenový 
majster Wu Bong mi na to povedal, „Zostala si sedieť. Neušla si.“ 

- Ja An (Bogumila Malinowska) ■ 

preložila Janka Bohdanová 

 

Pán a pes 

zenový majster Wu Bong 
z reči dharmy, v berlínskom zenovom centre, apríl 2011 

Otázka: Všetkým bytostiam na tejto planéte je jasná jedna vec, a síce – 
nikto z nás tu o  150 rokov nebude. Otázka je – čo je dôležité? Držať si 
v pamäti, že všetci zomrieme? Keď som nahnevaný, alebo smutný, je to 
vo  mne veľmi silné, a potom, o trochu neskôr, sa objaví toto poznanie – 
umieram. A potom nič nevyzerá byť až také dôležité. A táto otázka 
vo mne ostáva – čo je naozaj dôležité? Ale keď sa mám dobre, a som 
oddýchnutý, táto otázka sa stratí. Potom je všetko v poriadku, ničoho 
nie je príliš veľa a nič mi nechýba. Ale keď nad tým začnem premýšľať, 
vždy sa pýtam sám seba – čo je v živote naozaj dôležité? A tak moja 
otázka pre teba je – čo je dôležité? 

Zenový majster Wu Bong: To je na tebe. Čo chceš? 



 
 

O: Chcem vedieť, kto som. Túto otázku sa pýtam neustále, a stále 
neviem odpoveď, a možno zomriem predtým, ako na tú odpoveď 
prídem. 

ZMWB: No, ak je to pre teba tá najdôležitejšia vec, potom pre to urob 
všetko. V našom živote robíme rozhodnutia. Voláme to aj sľub. 
Rozhodneš sa a urobíš sľub. Ak je sľub silný a úprimný, potom všetko 
v tvojom živote ti bude samo od seba pomáhať tento sľub dodržať. 
Poznáš nemeckého ovčiaka? Tento pes rád behá hore-dole. Je ako naša 
myseľ, tiež behá hore-dole. Ale pán ide rovno. A hoci pes okolo neho 
stále behá hore-dole, spolu s ním ide aj rovno. A tak, keď urobíš silný 
sľub, potom nezáleží na tom, aký je tvoj život bláznivý, lebo všetko 
pôjde tým správnym smerom. 
Nepýtaj sa ma, čo je v živote dôležité. Je na každom z nás, zistiť to. 
A keď to niekto nevie, nevadí. Potom je jeho úlohou prísť na to.  
________________________ 

Otázka: Ale čo keď ten pán nemá správny smer? Potom nie pán venčí 
psa, ale pes venčí pána. Ako sa stať pánom a nie psom? 

ZMWB: Ale veď pokojne buď pes, to nie je problém. Buď pes, dobre? Ak 
si myslíš „Chcem byť pán“, potom vytváraš „ja“; ak vytváraš „pána“, 
potom vytváraš aj „psa“. Všetky tieto slová – pán, pes, a tak ďalej, toto 
všetko je len učenie reči, všetko je len myslenie. Keď budeš myslenie 
podporovať, bude ťa len viac bolieť hlava. 

Všetky tie slová len na niečo ukazujú. Nechytaj sa slov, uchop 
pointu. Inak sa z teba stane pes, ktorý sa naháňa za kosťou. 

Ďakujem vám za vaše otázky. Chcem len povedať, že aj keby sem 
Buddha prišiel a dal vám tie najskvelejšie odpovede, sú vám naozaj 
nanič, ak ich neuskutočníte vo svojom živote. Aj ten najlepší liek je 
nanič, pokiaľ ho neužijete. Všetky odpovede viedli k jednej pointe, a tou 
je – vrátiť sa späť k svojej praktike. Vždy sa vracajte k veľkej otázke. 
Dúfam, že každý z vás túto odpoveď využije vo svojom živote. Ďakujem 
vám. ■ 

preložila Denisa Hanšutová 



 
 

Takýto druh sľubu 

zenový majster Wu Bong, 4. december 2004 
reč dharmy vo forme otázok a odpovedí, 4. december 2004 v parížskom 
zenovom centre, ani nie týždeň po smrti zenového majstra Seung Sahna. 

Študent: Si smutný, lebo tvoj majster odišiel. Mohol by si povedať niečo 
o tom, ako sa cítiš? 

Zenový majster Wu Bong: Za posledných pár rokov, som bol smutný 
po každej návšteve svojho učiteľa. Samozrejme, bol šťastný, že som ho 
videl a mohol s ním hovoriť, aj keď hovoriť s ním bola jednostranná 
komunikácia, keďže on mlčal. Niekedy mi odpovedal, čo bolo 
nezvyčajné, pretože obyčajne neodpovedal. A tak, ako som sa na 
začiatku tešil, že ho vidím, tak som bol na konci veľmi smutný; on bol 
totiž človek veľmi aktívny, plný energie.  

Necítim ani tak smútok za nášho zenového majstra Seung Sahna. Skôr 
cítim smútok za nás, lebo aj keď už bol viac-menej na dôchodku 
a v posledných rokoch sa už veľmi nezúčastňoval na udalostiach našej 
školy, vždy, keď sme mali pocit, že sa potrebujeme niečo spýtať, mali 
sme aspoň ilúziu toho, že nám bude môcť pomôcť. Ale teraz sa tá ilúzia 
rozplynula. 

A tak náš veľký učiteľ odišiel, ale ako som dnes už povedal na poslednej 
reči ústrania, jeho dharma neodišla. Poznám ho už od 1972, a počas 
tých rokov ma stále fascinovalo, ako nasledoval svoj veľký sľub -
pomáhať druhým. Verím tomu, že tento sľub bude vo svojej práci 
pokračovať aj naďalej. Takýto druh sľubu smrť nezastaví. A tak s nami 
v budúcnosti bude praktikovať a jedného dňa nás bude znovu učiť. A ja 
mu k tomu môžem želať len lepšie auto, ako mal teraz.  
Ešte nejaké otázky? 

Študent: Raz som sa spýtal zenového majstra Su Bonga, predtým, ako 
mal srdcový záchvat v 1994, čo si myslí o vzťahu k svojmu telu a o tom, 
udržiavať telo zdravé. Povedal niečo takéto: „Telo je len ako požičané 
auto.“ 



 
 

ZMWB: Áno, preto sa o svoje telo staráte. Keď svoje telo stratíte, 
potom nemôžete praktizovať, nemôžete dosiahnuť osvietenie 
a nemôžete pomôcť ostatným. Ale ak ste pripútaní k svojmu telu, 
potom nemôžete dosiahnuť osvietenie a nemôžete pomôcť ostatným. 
Áno, starajte sa o svoje telo, to je v poriadku. Ale keď sa k svojmu telu 
pripútate, bude mať problém.  

Študent: Veľkí zenoví majstri dávajú sľub pomáhať ostatným. Sľub 
bódhisattvu, ktorý sa mi veľmi páči, hovorí: „Budem posledný, kto 
vstúpi do nirvány.“ Je teda pravda, že majstri majú väčšiu zodpovednosť 
za udržanie svojich tiel nažive? Aby mohli pomáhať, a boli tak poslední? 

ZMWB: No, vlastne, zodpovednosťou učiteľa nie je byť posledný, kto 
zomrie. Zodpovednosťou učiteľa je odovzdať správne učenie. A tak je 
správne učiť počas života, a je správne učiť aj po smrti. 

Raz dávno v Číne bol zenový majster Ma Jo, ktorý bol chorý. Vtedy ho 
prišiel navštíviť správca a spýtal sa ho: „Ako sa v poslednej dobe darí 
tvojmu ctihodnému zdraviu?“, na čo mu Ma Jo odpovedal: „Buddha 
slnečnej tváre, Buddha mesačnej tváre.“ 

Správcova otázka nebola obyčajnou zdvorilostnou otázkou. Ten správca 
si myslel – toto je veľký zenový majster, majster Ma Jo. Je to veľmi 
slávny a veľký majster. Veľký zenový majster znamená veľkú energiu, 
a tým pádom by tento človek mal mať všetku veľkú energiu a veľké 
osvietenie. Tak prečo tam len tak bezvládne chorý leží? Možno bola 
správcova otázka podobná tej tvojej – možno by mal byť zenový 
majster ten posledný, kto je chorý, aby mohol pomôcť všetkým. 

Ma Jo povedal: „Buddha slnečnej tváre, Buddha mesačnej tváre.“ Ak 
dosiahneš Buddhu slnečnej tváre a Buddhu mesačnej tváre, potom 
pochopíš aj smrť Seung Sahna a jeho učenie smrti. 

Viem, že veľa ľudí očakávalo, že jeho smrť bude výnimočná. 
Prednedávnom napríklad jeden mních v Kórei predpovedal svoju smrť 
týždeň dopredu. Bol zdravý, ale každému oznámil: „O týždeň zomriem“. 



 
 

O týždeň si sadol k meditácii a jednoducho len zomrel tak, ako to 
predpovedal. Všetky noviny o tom písali – „úžasné, neuveriteľné,...“ 

A tak sa možno očakávalo aj od zenového majstra Seung Sahna, že bude 
nejaká špeciálna show. Možno to každému povie, jedného dňa si sadne 
meditovať, povie nejakú báseň a potom zomrie. Ale on zomrel veľmi 
obyčajnou smrťou; taký bol napokon aj jeho štýl učenia. Vždy, celý svoj 
život, učil takýmto spôsobom. Je to špeciálne? Nie. 

Raz sme v nemocnici v New Yorku navštívili mnícha, ktorý mal infarkt 
a bol veľmi chorý. Polovicu tela mal paralyzovanú a vedel hýbať iba 
s druhou polovicou. Keď sme boli v jeho izbe, zenový majster Seung 
Sahn sa s ním rozprával po kórejsky, ale ja som rozumel, že sa ho pýta 
niečo také, ako: „Ako sa máš?“ a že tento mních veľmi energicky 
odpovedá: „Áno, super, perfektne!“ Ale samozrejme, že toto „super“ 
povedal len polovicou tela. Keď sme odišli z jeho izby, zenový majster 
Seung Sahn mi povedal: „To je hlupák... keď si chorý, máš byť chorý na 
sto percent. Načo hovoriť ´mám sa super, mám sa fajn´?“ 

A tak, keď som s ním za posledné roky telefonoval, pýtal som sa ho: 
„Ako sa máte, pane?“ A on nikdy  neodpovedal „Mám sa fajn“. Vždy len 
povedal: „Ešte nie som mŕtvy.“ [Smiech.] 
OK. Ešte nejaké otázky? 

Študent 1: Myslím si, že si sa dotkol citlivej témy pre ľudí, ktorí 
vyrastajú na západe, v kresťanskom prostredí – a tou je reinkarnácia. 
Mohol by si o tom niečo povedať? 

ZMWB: Dobre, vysvetlím ti, čo to je. Nie je to také mystické ani 
komplikované, a keď sa nad tým zamyslíš, zistíš, že je to správne. 
Napríklad, tvoje telo sa z momentu na moment mení, už len keď jedna 
bunka odumrie, už je to iné telo, však? Správne! A tak máš z momentu 
na moment iné telo. A nielen telo, ale aj tvoje zmýšľanie sa mení. Tvoje 
pocity sa neustále menia, menia, menia. A tak si z momentu na 
moment iný. Myslíš si: „Ja“, ale toto „Ja“ už v tomto momente nie je 
tým „Ja“, akým bolo pred chvíľou. A to je reinkarnácia, chápeš? Takže si 
to vlastne už zažil. [Smiech.] 



 
 

Študent 2: No počkaj, ale hovor o prechode z jedného tela do druhého. 
ZMWB: Práve som ti to vysvetlil! To je tá zmena, z jedného tela do... 
Študent 2: Áno, ale... 
Študent 1: Môžem k tomu niečo povedať? Rozumiem tomu, čo hovoríš, 
ale aj keď sa bunky len regenerujú, je to ako pozerať sa na tú istú vec, 
len z inej strany.  
ZMWB: Nie. Ja som povedal, že to nie je to isté. Ty hovoríš „to isté“, ale 
to nie je to isté! Keď z tejto palice kúsok odrežem, je to tá istá palica? 
Študent 1: Hmmm. Áno aj nie. 
ZMWB: Áno aj nie. Dobre, počkám si. Ak povieš áno, udriem ťa 
tridsaťkrát, ale ak povieš nie, tiež ťa udriem tridsaťkrát. Ak povieš áno aj 
nie, udriem ťa šesťdesiatkrát! 
Študent 1: Tá istá odpoveď.  
ZMWB: Ale ak naozaj rozumieš tomu, čo som ti vysvetľoval s tou 
palicou, potom porozumieš aj podstate reinkarnácie. Ty myslíš 
v koncepte „Ja“, ale pozri sa hlbšie –  čo je toto Ja? Pýtam sa ťa, kto si? 
Študent 1: Tak potom neviem. 
ZMWB: Neviem. Správne! To je dobrý názor. Udržuj toto neviem, 
a potom jedného dňa pomocou toho neviem môžeš prísť na odpoveď. 
A potom ti budú všetky veci jasné. Nebudú len názorom niekoho iného. 
Dobre? Pre zenových študentov koncept reinkarnácie nie je taký 
dôležitý. Je to len jeden z názorov. 
Zenový majster Seung Sahn učil štyri pravidlá – nevytvárať, 
nepripútavať sa, nekontrolovať, a nechcieť. Ak nasleduješ tieto štyri 
učenia dostatočne správne, tvoja prax sa bude vyvíjať. Máme tendenciu 
vždy niečo vytvárať, potom sa k tomu, čo sme vytvorili, pripútavať, 
následne to kontrolovať a potom sa samozrejme objaví túžba a my to 
chceme, a potom kvôli túžbe pokračujeme a vytvárame, pripútavame 
sa, kontrolujeme, a čoraz viac túžime. Takto to zvyčajne u ľudí funguje. 
Naša prax nám pomáha zbaviť sa tohto zlozvyku. Keď má každý v sebe 
veľkú otázku: „Kto som?“, potom, ak sa pýtame úprimne, objaví sa 
neviem. A toto neviem pretne všetko myslenie. A keď sa pretne všetko 
myslenie, dostaneme sa pred myslenie. A keď udržujeme myseľ pred 
myslením, potom nič nevytvárame, k ničomu sa nepripútavame, nič 
nekontrolujeme, a  samozrejme potom nevzniká ani túžba ani nič, čo by 
sme chceli.  



 
 

Istým spôsobom sú tieto štyri učenia zbytočné, lebo ich všetky objavíte 
vo veľkej otázke: „Kto som?“ 
Naposledy som túto reč dharmy počul od zenového majstra Seung 
Sahna pred rokom. Išiel som do Kórei na mesiac na kjolče, bol to 
posledný mesiac zimného kjolče. V Kórei, v našej škole Kwan Um idú tri 
kjolče naraz, v troch odlišných chrámoch, ale keď sa kjolče skončia, 
všetci žiaci prídu do Soulu do chrámu Hwa Gye Sah. Podľa tradície sa 
tam zenový majster Seung Sahn s každým stretne a každý sa mu môže 
pokloniť, a vždy tam má aj svoju reč. 
A tak sme všetci boli v jednej veľkej miestnosti. Keď sme si posadali, 
priniesli ho (museli ho niesť) do miestnosti. Potom sme sa mu poklonili, 
on mal krátku reč a dal priestor na otázky. 
A čo je na tom zaujímavé, učil tam takým istým spôsobom, akým učil, 
keď prišiel po prvýkrát do Ameriky. Skoro na každú otázku, ktorú dostal, 
sa spýtal: „Kto sa pýta?“. Celé jeho učenie bolo viac-menej o tom, „Kto 
si?“. Nezáležalo na tom, aká je otázka, jednoducho len „Kto si?“. Bola to 
skvelá reč. 
A tak udržuj toto „Kto som?“ a potom budú všetky učenia pri tebe. Ony 
už v tebe sú.  
Vyzerá to tak, že smrť zenového majstra Seung Sahna je pre nás 
a našich študentov veľkou ranou. V podstate je to koniec jednej éry. 
A nielen pre našu školu, lebo vzťahy, ktoré Seung Sahn nadväzoval, 
a otvorenosť, ktorou učil, mali hlboké odozvy v celom zenovom svete. 
Ale teraz sme na to sami. Je našou zodpovednosťou, takpovediac, niesť 
ďalej pochodeň. Napriek všetkej jeho snahe je vo svete ešte stále veľa 
utrpenia. Hoci sa veľmi snažil, nedokončil svoju prácu a je na nás 
dokončiť ju. 

Jadrom jeho učenia bolo pomáhať iným. Nikdy nehovoril 
o technike. Vždy hovoril o smere a praktizovaní. A smer je vždy pre 
druhých, pre druhých, pre druhých. 

Dúfam, že každý bude usilovne praktizovať, dosiahne svoje pravé 
ja, a bude naozajstným prínosom pre tento svet. 
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Ďakujem vám za pozornosť dnes večer, a dúfam, že sa niekedy 
stretneme, a nie len kvôli tomu, aby sme hovorili o dharme, ale aby 
sme spolu aj praktizovali. Dobrú noc všetkým. ■   

preložila Denisa Hanšutová 

 

 

Vtáčik bódhisattva  

pri jednej reči dharmy počas zimného kjolče 2012 – 2013,  
povedal Wu Bong Dae Soen Sa Nim tento príbeh:  

Raz som čítal príbeh o jednom Buddhovom minulom živote. 
Buddha bol vtedy vtáčikom a jedného dňa sa v lese, v ktorom žil, 
rozpútal požiar. Vtáčikovi stačilo jednoducho odletieť. No keď letel nad 
lesom uvidel celý les v plameňoch a aj všetky zvieratká, ako sa snažia 
pred ohňom ujsť. Už nemohol len tak odletieť. Cítil tak veľký súcit 
s ostatnými zvieratkami, že im musel pomôcť. Zaletel k ďalekému 
jazeru, nabral vodu do zobáčika, vrátil sa späť k lesu a vodu vylial do 
plameňov. Potom opäť letel k jazeru, doniesol vodu, a znova a znova. 
Vtáčik takto lietal, až sa úplne vysilil, nemohol ďalej lietať, spadol dolu 
do horiaceho lesa a zomrel.  

Tento príbeh som čítal už dávno, ale navždy sa mi vryl do pamäte.  

 

 

preložila Denisa Hanšutová 
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Liek pre myseľ 
 zenový majster Wu Bong, 2. september 2013 

 
Otázka: Môže mi buddhistické meno vybrať môj učiteľ, alebo len 
dostanem ďalšie meno na zozname? 
Zenový majster Wu Bong: V zene veľmi neobľubujeme byť výnimoční. 
 
Otázka: Čo je za všetkými pochybnosťami? 
ZMWB: Akej farby je podlaha? 
Pýta sa ten istý študent, o desať rokov neskôr: 
O: Sútra srdca hovorí o „všetkých pomýlených pohľadoch“. 
ZMWB: Akej farby je podlaha? 
O: Sivá. 
ZMWB: To napraví každý pomýlený pohľad. 
 
Otázka: Chcela by som si byť sebou viac istá. Mohol by si mi povedať, 
čo mám robiť? 
ZMWB: To, že si sama sebou nie istá znamená, že tvoje centrum nie je 
dostatočne silné. Rob teda 1000 poklôn denne.  
O:  Tisíc poklôn? To sa nedá. Mám dieťa a nemám na to čas. 
ZMWB: Sú to len dve hodiny denne.  
 
Otázka: Čo robíš počas sedenia v sále dharmy? 
ZMWB: Len sedím. 
O: A riešiš nejaký kong-an? 
ZMWB: Áno, mám jeden kong-an [Pozerá sa na nejaký papier.] 
O: Ako vyplniť tento formulár? 
ZMWB: Hej.  
 
Otázka: Keď sa mi počas meditácie niečo objaví, mal by som sa snažiť 
do toho nazrieť hlbšie? 
ZMWB: Nie, to nie je ten správny spôsob. Mal by si hlbšie nazrieť do 
neviem. Kto je ten, čo toto zažíva? 
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Otázka: Ako prekonáme život a smrť? 
ZMWB: My sme život a smrť. 
 
Otázka: Čo si myslíš o eutanázii? 
ZMWB: Ľudia stále niečo chcú. 
 
Otázka: Niekedy praktizujem pravidelne a niekedy nie. Prečo? 
ZMWB: Nevedomosť. 
 
Otázka: Kedy môžeme ľudskú bytosť nazvať bódhisattvom? 
ZMWB: Kedy chceš. 
 
Otázka: Vo svete sa deje veľa hrozných vecí. Kto je za to zodpovedný? 
ZMWB: Ty. 
 
Otázka: Koľko máš predpisov? 
ZMWB: Jeden. 
 
Otázka: Ako spoznám, čo by bolo najlepšie urobiť? 
ZMWB: Čo robíš práve teraz? 
 
Otázka: Aký význam má tvoja zenová palica? 
ZMWB: Poď bližšie... ak to chceš zistiť, musíš prísť bližšie. 
 
Otázka: Ako človek môže prijať útočisko v Buddhovi, dharme a sanghe? 
ZMWB: Čo robíš práve teraz? [Študent udrie o podlahu.] To je všetko? 
O: Sedím na poduške a rozprávam sa s tebou.  
ZMWB: Vynikajúce. Toto je prijať útočisko. 
 
Otázka: Akú máš radu pre niekoho ako som ja, kto keď je, myslí na to, 
že bude pozerať film, a keď pozerá film, myslí na dievčatá? 
ZMWB: Nemrhaj časom. 
 
Otázka: Bol si niekedy zaľúbený? 
ZMWB: Ešte stále som. 
 



 
 

Otázka: Jeden z tvojich starších žiakov sa rozhodol prestať praktizovať 
a už nechodí do zenového centra. 
ZMWB: A keď zajtra zomrie, čo potom? 
 
Otázka: Nemám rád kong-any a preto zriedka chodím na rozhovory. 
ZMWB: Ak nemáš rád kong-any, potom by si mal byť mŕtvy. 
O: Nerozumiem. 
ZMWB: Kong-an nie je nič špeciálne. Každá situácia v tvojom živote je 
už kong-an. Ak nemáš rád kong-any, nemáš rád život.  
 
Otázka: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! [Študent ho chytí za krk a kričí.] 
Daj mi peniaze! 
ZMWB: Koľko potrebuješ? 
 
Otázka: Prečo dal Buddha mníškam oveľa viac predpisov ako mníchom? 
ZMWB: Ženy sú oveľa šikovnejšie ako muži a dokážu prijať viac 
predpisov ako my. 
 
Otázka: Nie som spokojný so svojím americkým učiteľom, ale nie som si 
istý, či od neho mám odísť. Čo mi poradíš? Ak od neho odídem, budeš 
ty mojím učiteľom? 
ZMWB: Nepripútavaj sa k učiteľovi.  
 
Otázka: Mám problém robiť rozhodnutia.  
ZMWB: Mám tajný trik, ktorý odporúčam už niekoľko rokov. Vezmi si 
mincu a vyhoď ju do vzduchu. Kým spadne, už zvyčajne vieš, čo chceš, 
aby padlo. Nemusíš sa potom ani pozrieť. Len to urob! 
 
Otázka: Ako môže byť človek Buddhom a nebyť pritom Buddha? 
ZMWB: Kto je Buddha? 
O: Netuším. 
ZMWB: To je správne. To je Buddha. 
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Otázka: Ako sa dá zastaviť myslenie? 
ZMWB: Nesnaž sa zastaviť myslenie. Myslenie nikdy nie je problém. Len 
ak si k svojmu mysleniu pripútaný, to je problém. A tak sa k ničomu 
nepripútavaj – vtedy sa tvoje myslenie stane pravdou.  
 
Otázka: Je zen jednoduchý alebo zložitý? 
ZMWB: Čo je zen? [Študent tleskne rukami.] Len to? 
O: Sedím tu a počúvam ťa. 
ZMWB: Je to jednoduché alebo zložité? 
 
Otázka: Ako môžeme všetci naraz dosiahnuť osvietenie? 
ZMWB: ZMWB: Akej farby je táto podlaha? 
O: Hnedá.  
ZMWB: Áno, aj pre mňa je hnedá. 
 
Otázka: Máš síce nádhernú, čistú myseľ neviem, ale na čo ti to je? 
ZMWB: Ako ti môžem pomôcť? 
O: Dobrá otázka. Ako mi môžeš pomôcť? 
ZMWB: Čo potrebuješ? 
O: Ha! Potrebujem čistú myseľ neviem, takú, akú máš ty. Vieš mi s tým 
pomôcť? 
ZMWB: ZMWB: Kto si? 
 
Otázka: Vždy sa snažím udržovať neviem, ale veľakrát zlyhám. Vždy sa 
snažím k tomu vrátiť, ale nie je to jednoduché. Ako si teda môžem 
udržať svoju myseľ neviem v každej situácii? 
ZMWB: Chceš si udržať myseľ neviem. To je chyba. Neudržiavaj nič. 
Polož si iba veľkú otázku a prirodzene sa vrátiš k neviem.  
 
Otázka: Niekde som čítal, že veľkí osvietení majstri sa narodia znovu po 
49 dňoch od smrti a pokračujú vo svojej práci bódhisattvu a pomáhajú 
všetkým bytostiam. Je to pravda? Ako dlho trvá, kým sa človek po smrti 
znovu narodí? A koľko to je u veľkých majstrov? 
ZMWB: 1+1 = 2 
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Otázka: Keď zenový majster odovzdá učenie, o čo ide? 
ZMWB: Učenie je príbeh pre bláznov! 
O: [Nechápavo na majstra pozerá.] 
ZMWB: Keď sa ale staneš bláznom na 100%, potom ti odovzdám 
učenie. 
 
Otázka: Raz si povedal, že žena nemôže byť zenovým majstrom. 
ZMWB: [Je ticho.] 
O: Prečo? Prečo žena nemôže byť zenovým majstrom? 
ZMWB: Ani muž nemôže. 
 
Otázka: Vyzerá to tak, že zen praktikujú väčšinou dobrí ľudia. 
ZMWB: Len zlí ľudia praktikujú zen. A najhorší z najhorších sa stanú 
zenovými majstrami! 
 
Otázka: Prosím nauč ma ako sedieť. 
ZMWB: Už sedíš.  
O: Nie! Nauč ma, ako sedieť správne. 
ZMWB: Telo nie je dôležité. To, akú udržuješ svoju myseľ, keď sedíš, to 
je dôležité. 
 
Otázka: Kto je Buddha? 
ZMWB: Kto sa pýta? 
Študent nič nehovorí. Na druhý deň sa ten istý študent spýta: 
Otázka: Kto je Buddha? 
ZMWB: Už rozumieš. 
 
Otázka: Môže praktikovať aj mŕtvy? 
ZMWB: Bez tela sa nedá praktizovať. 
 
Otázka: Ako sa môžeme zbaviť očakávaní? 
ZMWB: Jednoducho ich nemaj. 
 
Otázka: Čo je strach? 
ZMWB: Keď niečo chceš. 
 



 
 

Otázka: Aký existuje liek na lenivú myseľ? 
ZMWB: Utrpenie. 
 
Otázka: Ako viem, že mám správny smer? 
ZMWB: Môžeš sa rozhodnúť a potom to urobiť. 
 
Otázka: Aká je úloha učiteľa bódhisattvu v zenovej škole Kwan Um? 
ZMWB: Je to na tebe. Rozhodni sa. 
 
Otázka: Nerozumiem, čo majú spoločné zen a súcit – pomáhanie iným.  
ZMWB: Bez súcitu zen neexistuje. Zen je o súcite. 
 
ZMWB: Keď Buddha zomieral, jeho žiak Ánanda sa bál, čo sa stane 
so všetkými žiakmi po tom, ako učiteľ zomrie. Buddha mu povedal, že 
jeho žiaci už majú dharmu, a čo je dôležitejšie, majú jeden druhého. 
[Povedal zenový majster Wu Bong a s úsmevom ukončil ústranie.]■ 

 

preložila Denisa Hanšutová 

 

Zajtra už bude príliš neskoro 

zenový majster Wu Bong, 2. september 2013 
 

Náš život nám nikto negarantuje. Ak si teda myslíte, že by niečo 
mohlo byť pre vás užitočné, čas sa do toho dať je práve teraz. Minulosti 
sa nemôžeme dotknúť, budúcnosť uchopiť a ak sa pokúsime chytiť 
prítomnosť, je už preč. Ak stratíte túto chvíľu, už ju nikdy nezískate 
späť. Nasledujme Buddhov príklad. Buddha znamená prebudený. Ak sa 
chystáte prebudiť zajtra, už bude príliš neskoro. O hodinu bude príliš 
neskoro. Aj o jednu sekundu bude príliš neskoro. Zobuďte sa v tomto  
momente. Dúfam, že každý z vás bude v živote správne praktizovať 
a dosiahne toto prebudenie. Potom je dôležitý ešte jeden krok: 
používajte toto prebudenie, aby ste pomáhali všetkým bytostiam. 



 
 

____________________________________ 
Jediná vec, jediná pravdivá vec je, že všetko čo sme kedy mali je tento 
okamih. Nevieme sa dotknúť minulosti. Budúcnosť neuchopíme. A keď 
sa snažíme chytiť prítomnosť, už je preč. 
____________________________________ 
Nepotrebujeme nič zvláštne, nijaké veľké učenie od niekoho. To čo 
potrebujeme je kultivovať otázku, oheň, ktorý máme všetci 
v sebe, nenechať ho vychladnúť. Všetka múdrosť je už tam. 
____________________________________ 
Skúšajte, skúšajte, skúšajte. Neskúmajte svoje pocity. Neskúmajte svoje 
porozumenie. Viete plávať? Áno? To je dobré. Vedeli ste plávať, keď ste 
prvýkrát vošli do vody? Čo bolo medzi tým kedy ste nevedeli plávať 
a plávaním? To je ono: skúšali ste to. So zachraňovaním všetkých 
bytostí je to rovnaké. Rozhodnite sa, potom skúšajte, skúšajte, skúšajte, 
a jedného dňa to úplne dosiahnete. 
____________________________________ 
Zakaždým keď je pred vami situácia z nejakého kong-anu, je ako nová. 
Ste v nej práve teraz. Takže nezáleží na tom, či ste ho už predtým 
zodpovedali alebo nie. Ak začnete rozmýšľať - „Ako som na neho 
predtým odpovedal?“ už je to chyba. Tento moment je nový. Aj keď ste 
dostali túto otázku stokrát a stokrát ste odpovedali a odpoveď si 
pamätáte, teraz odpovedajte podľa tohto okamihu. Tento okamih je 
veľmi dôležitý. 
____________________________________ 
To čo je dôležité, nie je malé neviem. Dôležité je veľké neviem. Ak máte 
veľkú otázku, objaví sa aj veľké neviem. Veľké neviem znamená, že vaša 
myseľ sa stáva jasnejšou a ak sa vaša myseľ stáva jasnou, tak sa všetko 
stáva jasným. Správny skutok, správna reč, všetko sa potom objaví. 
____________________________________ 
Ak sa stále vraciate do neviem, potom začne toto neviem rásť. Potom 
sa pomaly, pomaly začne vaša žiadostivosť, hnev a nevedomosť 
zmenšovať, zmenšovať, zmenšovať. Ďalej pokračujte v praktizovaní, čo 
znamená pokračovať vo vracaní sa do neviem a jedného dňa – bum – 
nekonečný čas a nekonečný priestor! Môžete si vtedy povedať: „Aha!“ 
Všetci starneme každou sekundou, možno už čoskoro naše telo zomrie. 
Predtým ako zomrie, je nutné to „Aha!“ urobiť aspoň raz. 



 
 

____________________________________ 
Každý chce mier, ale každý by chcel mier podľa svojho chápania. Takýto 
mier nie je možný. Keď však odhodíme svoje chápanie, potom je zrazu 
celý svet v mieri.  
____________________________________ 
Pozeráte sa na túto stenu a stena a vy sa stávate jedným. Pozeráte sa 
na oblohu a obloha a vy sa stávate jedným. To znamená: nič medzitým. 
Žiadne ja, moje, mne nie je medzitým. To je veľmi dôležité, lebo na 
tomto svete máme veľa problémov. Čo ich ale spôsobuje? Ak idete 
hlbšie a hlbšie, nakoniec nájdete tri veci, ktoré sú ich príčinou: ja, moje, 
mne. 
____________________________________ 
Želám si, aby ste vo svojich životoch žili správnou praxou. Okamih 
za okamihom sa staňte jasnejšími, až sa nakoniec jedného dňa stanete 
úplne jasnými, dosiahnete osvietenie a zachránite všetky bytosti od 
utrpenia. Rýchlo to urobte!  
____________________________________ 
Udržiavanie mysle neviem znamená preťať všetko myslenie. Pretnutie 
všetkých myšlienok nás privedie k živému prameňu našej prirodzenosti 
a prinesie nám prítomný okamih. Čo práve teraz robíte? Dávať pozor na 
tento okamih je to, o čom je zenová prax. 
____________________________________ 
Ak si vezmete čokoľvek čo nedokážete, a potom to skúšate, skúšate, 
skúšate, nakoniec to dokážete. Ak dnes neviete žiť okamih za 
okamihom, tak skúšajte, skúšajte, skúšajte a nakoniec to vedieť budete. 
Vlastne vy to už viete! Na niekoľko sekúnd to viete aj teraz, je to tak? 
Dokážete to aj niekoľko sekúnd? Len skúste. Poďte na to. Vlastne ani tie 
dve sekundy nie sú potrebné. Aj jedna sekunda je veľmi dlho. Stačí 
udržať jasno len na okamih. Každý to vie. Jeden okamih, potom ešte 
jeden, a ešte jeden. Potom mnoho okamihov, potom celý deň. Takáto 
prax je veľmi ľahká. 
____________________________________ 
Hoci existuje veľa prístupov k praktizovaniu, prax spolu so sanghou – 
spoločná akcia – je najsilnejšia. Núti nás čeliť vlastným obmedzeniam, 
čo nám pomáha prekonávať ich. V sútre srdca sa hovorí: „Bódhisattva 
závislí na Pradžňá Páramite,  nemá v mysli žiadne prekážky, keď nemá 



 
 

žiadne prekážky, nemá ani strach.“ Tento stav bez strachu je v našom 
ľudskom dedičstve. Ak sa vám to páči, tak odhoďte všetko myslenie, 
odhoďte všetko „mám rád a nemám rád“, odhoďte aj to najhlbšie 
porozumenie. 
____________________________________ 
Tieto slová sú nám iba pomôckou pomáhajúcou v našej praxi. Ďalším 
krokom je nechať tie slová za sebou a jednoducho to urobiť. ■ 

preložil Ondrej Kita 

 

Kong-anový rozhovor  
zenový majster WU BONG  

 
Kong-anové rozhovory sú v našej škole základnou súčasťou 

výcviku. Kým forma a obsah rozhovoru závisí úplne na konkrétnom 
študentovi a štýle učiteľa, ktorý s ním rozhovor vedie, ich zmysel je vždy 
rovnaký – pomôcť študentovi spoznávať svoje silné a slabé stránky.  

Nie je veľmi užitočné – a ani dosť dobre možné – hodnotiť vlastnú 
prax, jej kvalitu si však možno uvedomiť práve pri rozhovore.  

Ku kong-anovému rozhovoru existuje prístup „správne alebo zle“. 
Pre toho, kto je pripútaný k „správnosti“, teda k tomu, že na kong-an 
musí odpovedať správne, aby ukázal, aký je silný a aká čistá je jeho 
myseľ, pre toho je kong-anový rozhovor naozaj tvrdým orieškom. Práve 
z túžby odpovedať správne, nedať najavo svoju slabosť a utajiť svoje 
temné zákutia, pramení náš strach. Nie je jednoduché vedieť robiť aj 
chyby, nebáť se byť hlúpy, a ešte k tomu to neposudzovať a skúšať to 
stále znovu a znovu. Niektorí zenoví študenti se tomu snažia vyhnúť 
tým, že na rozhovory jednoducho nechodia.  

A potom je tu opačný, rovnako extrémny prípad, ktorý našej praxi 
tiež vôbec nepomáha a ktorý se vyznačuje nezdravou fascináciou kong-
anmi a rozhovormi. Obzvlášť škodlivé je to u človeka, ktorého prax sa 
celá točí iba okolo riešenia kong-anov. Takýto študent zabúda, že bez 
ustavičného plameňa „neviem“, bez vytrvalého úsilia, se tieto 



 
 

rozhovory a odpovede na kong-any nemôžu prepojiť so životom, a sú 
tak úplne zbytočné.  

Kong-anový rozhovor je veľmi dôležitý, ale iba ako súčasť praxe. 
Ak je použitý správne, bez vyhýbania sa mu a bez fascinácie, je to veľmi 
silný nástroj, ktorý pomáha tak študentovi, ako aj učiteľovi. Dokáže 
zásadným spôsobom prepojiť meditáciu s naším životom. Je to také 
laboratórium, kde si môžeme „v ohni“ bezpečne otestovať svoju prax. 
Kong-anové situácie v rozhovoroch zvyknú byť veľmi jednoduché a aj 
keď urobíme chybu, nič dôležitého z toho ešte nevyplýva. Život nám 
naopak už tak ľahko neodpúšťa a tiež situácie v ňom sú mnohokrát 
zložitejšie a plné rozhodujúcich detailov. Gordický uzol, ktorý takéto 
situácie predstavujú, však je možné preťať a práve kong-any a rozhovor 
s učiteľom nás to môže naučiť.  
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Pripravujeme pre vás slovenskú edíciu knihy  
zenového majstra Wu Bonga,  

"Zen Life, Moment Life" (Zenový život, život v okamihu)  
 

Na preklade sa podieľalo viacero študentov z bratislavskej, aj košickej 
sanghy. Kniha pôvodne vznikla k 60. narodeninám zenového majstra 

Wu Bonga a mi ju vydáme k výročiu jeho úmrtia. Jeho učenie vždy 
inšpiruje študentov svojou jednoduchosťou, vtipom a charizmou.  

Máte sa teda na čo tešiť.  



 
 

               
 

 
                                    
 

                                                     


