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SEUNG SAHN 
De Sen Sa Nim  
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  učiteľ zenu 

Mu Soeng Sunim, 

Primary Point 1991 

1. časť (skrátené) 

 
Zenový majster Seung Sahn-„kórejský Bódhidharma“ 

 

Narodil sa v roku 1927 v dedinke neďaleko Pchjongjangu. 
Rodičia boli protestantskí kresťania. Otec pracoval ako 
architekt. Jeho rodina vlastnila veľký sad a boli považo-
vaní za najbohatších v celej dedine.  
Študoval na strednej škole v Pchjongjangu, kde zároveň 
navštevoval aj kurzy vedy a techniky. Bolo to v čase, keď 
sa Japonci definitívne zapojili do Tichomorskej vojny 
a svojou okupačnou politikou v Kórei začali uťahovať 
opraty kórejského ľudu. Na školách bolo zakázané vyučo-
vať rodnú kórejčinu a úradnou rečou sa stala japončina. 
Cieľom týchto represálií bolo zahladiť akékoľvek stopy 
po kórejskej kultúre. 
Ako 17 ročný sa Seung Sahn zapojil do kórejského ilegál-
neho hnutia nezávislosti tým, že vyrábal krátkovlnné rá-
dioprijímače na zisťovanie pohybu japonských vojsk.  
Po niekoľkých mesiacoch bol zatknutý japonskou políciou 
a len tak-tak unikol väzeniu a rozsudku smrti. Po prepus-  

tení spolu s dvomi priateľmi ukradli rodičom väčšiu sumu 
peňazí a ilegálne prekročili prísne strážené mandžuské hranice 
v neúspešnej snahe pripojiť sa k Slobodnej kórejskej armáde. 
Po ukončení japonskej okupácie v roku 1945 odišiel Seung 
Sahn do Soulu študovať na univerzitu. V tom čase Rusi obsa-
dili s pomocou kórejských prívržencov oblasť v okolí 38. rov-
nobežky a prerušili tým akýkoľvek styk medzi severnou a 
južnou Kóreou. Seung Sahn bol úplne odlúčený od svojich 
rodičov a nikdy ich už nevidel.  
Roky štúdia na univerzite boli pre neho obdobím veľkých 
emocionálnych rozporov a premýšľaním. Predtým, keď sa 
zapájal do revolučných aktivít proti Japoncom bol nepriateľ 
jasný. Ale teraz? Komunistická skupina v Južnej Kórei sa sna-
žila zmanipulovať študentov a mládež v snahe zvrhnúť vládu 
a dať tak pod kontrolu komunistov celú Kóreu. Kórejčania sa 
bili navzájom medzi sebou! Ako pomôcť svojmu ľudu? 
Nakoniec prišiel k porozumeniu, že politickými aktivitami to 
nepôjde a začal čítať diela západných filozofov a konfucián-
ske texty. Vtedy mu jeden jeho priateľ dal kópiu Diamantovej 
sútry. V nej čítal: „Všetky veci, ktoré sa zjavujú v tomto svete, 
sú pominuteľné. Ak sa pozeráš na všetky veci, ktoré sa zjavu-
jú, ako keby sa nikdy nezjavili, potom si uvedomíš svoje pra-
vé ‚ja’.“ Po prečítaní týchto slov sa mu zdalo, akoby sa všetky 
zmätené a rozporuplné myšlienky navždy vytratili z jeho mys-
le a preto sa rozhodol, že sa stane buddhistickým mníchom. 

 Krátko po vysvätení za novica sa odobral do 
hôr na 100-dňové meditačné sólo ústranie. Dvadsať hodín 
denne spieval mantru Veľká Dharaní. Jedol len borovicové 
ihličie, ktoré sušil a drvil na prášok. Spal len niekoľko hodín 
denne (od 2100 do 2300 a od 300 do 500). Aby zahnal hlad 
a ospalosť, kúpal sa niekoľko krát denne v ľadovej vode. 
Čoskoro ho prepadli pochybnosti – načo mi je toto ústranie? 
Prečo musím zachádzať do extrémov? Čo keby som zišiel 
dolu do malého chrámu v tichom údolí, oženil sa, ako to robia 
japonskí mnísi a postupne dosiahol osvietenie v kruhu šťastnej 
rodiny? Keď tieto myšlienky zosilneli, rozhodol sa odísť a 
zbalil sa. Ráno, keď vstal, mal opäť čistú myseľ a rozbalil si 
veci. Počas nasledujúcich týždňov sa deväť krát zbalil a vyba-
lil.  
Prešlo päťdesiat dní a Sen Sa bol telesne veľmi vyčerpaný. 
Každú noc mal hrozivé videnia. Z tmy sa mu zjavovali démo-
ni a robili na neho oplzlé gestá. Prežíval neustálu hrôzu. 

 



NOVÝ BOD 2 

 

  
Po mesiaci sa strašné vízie zmenili na príjemné. Zjavova-
li sa buddhovia a bódhisattvovia a hovorili mu, že pôjde 
do neba. Po čase, keď sa dni ústrania blížili ku koncu, 
telesne zosilnel a jeho telo dostalo od ihličia zelený ná-
dych. 

Jedného dňa, týždeň pred koncom ús-
trania, keď spieval a moktakom udržia-
val rytmus, zrazu sa pri ňom z oboch 
strán zjavili dvaja chlapci a uklonili sa 
mu. Mali oblečené pestrofarebné šaty a 
ich tváre boli nadpozemskej krásy. Kde 
sa vzali títo démoni? Vtedy sa rozpa-
mätal a porozumel slovám: „Vnor do 
pravých aspektov všetkých fenomé-
nov.“  

Opäť neskôr počas 99. dňa ústrania, keď spieval a udieral 
na moktak, začul krákanie vrán. Náhle sa jeho telo strati-
lo a on sa ocitol v nekonečnom priestore. Len z diaľky 
počul údery moktaku a vlastný hlas. Chvíľu v tomto sta-
ve zotrval. Keď sa vrátil do svojho tela, pochopil slová: 
„Vnor, ktorý chápe, že samotné fenomény sú Absolút-
ne.“ Skaly, rieka, všetko, čo videl, všetko, čo počul, 
všetko toto bolo jeho pravé „ja“. Všetky veci sú presne 
také, aké sú. Pravda je taká, aká je. V tú noc spal 
veľmi dobre. Ráno, keď sa prebudil, uvidel muža kráča-
júceho do hôr. Napísal túto báseň: 

Cesta na úpätí hory Won Gak 
nie je cestou prítomnosti. 
Muž, šplhajúci sa so svojím vakom do hôr, 
nie je mužom minulosti. 
Klap, klap, klap – jeho stopy 
sa prevŕtavajú minulosťou i budúcnosťou. 
Vrany zo stromu. 
Krá, krá, krá. 
 

Potom, čo zišiel z hôr, začal študovať pod vedením ze-
nového majstra Ko Bonga, ktorý bol jedným z 25-tich 
najväčších Mang Gongových nasledovníkov. Mal povesť 
brilantného, aj keď trochu neortodoxného zenového maj-
stra; zbožňoval víno a vyučoval len mníšky a laikov. 
Mnísi boli podľa neho príliš leniví a hlúpi na to, aby 
z nich boli dobrí zenoví študenti.  
Keď Seung Sahn Sen Sa cítil, že dosiahol osvietenie, 
vzal moktak a odišiel do Ko Bongovej izby. Položil ho 
pred neho a opýtal sa: „Čo je to?“ Ko Bong vzal moktak 
a udrel naň. Porozumel: „Také, aké to je“, len nevedel 
odpovedať. Začali sa rozprávať o praktike. Ko Bong sa 
opýtal: „Prečo praktizuješ mantru?“ „Chcem získať uni-
verzálnu energiu a zachrániť všetkých ľudí,“ odpovedal 
Seung Sahn Sen Sa. „Ak praktizuješ mantru,“ povedal 
Ko Bong, „tvoja karma môže zaniknúť a tiež môžeš do-
siahnuť univerzálnu energiu. Ale konečné osvietenie 
takto dosiahneš len veľmi ťažko. Ak si pripútaný 
k mantre, nemôžeš zachrániť všetkých ľudí. Ak však 
budeš praktizovať kong-any, potom tvoja karma zmizne 
a dosiahneš konečné osvietenie. To je dôležité.“ 
Seung Sahn Sen Sa sa nikdy predtým nestretol so zeno-
vým jazykom a súbojom dharmy. Preto sa spýtal: „Ako 
mám teda praktizovať?“ Ko Bong odpovedal: „Jeden 
mních sa raz opýtal zenového majstra Džo-džua: ‚Prečo 
prišiel Bódhidharma do Číny?’ Džo-džu odpovedal: ‚Bo-

rovica v záhrade.’ Čo to znamená?“ Seung Sahn nevedel  
odpovedať, iba povedal: 
„Neviem.“ Len udržuj 
túto myseľ neviem,“ po-
radil mu Ko Bong. „To 
je pravá zenová prakti-
ka.“  
Po odchode Ko Bonga 
z kláštora, mnísi odložili 
všetky hrnce a panvice a 

celé leto jedli len surovú stravu. Na jeseň sa Seung Sahn Sen 
Sa zúčastnil trojmesačného zimného ústrania. Čítal zenové 
knihy, videl súboje dharmy medzi mníchmi a zenovými maj-
strami a dokonale zvládol zenovú reč. Po tom, čo sa ju naučil, 
akoby sa z neho stal slobodný človek. V polovici ústrania sa 
konal týždeň intenzívnej praktiky. Avšak Seung Sahn Sen Sa 
mal dojem, že mnísi necvičia dostatočne tvrdo. Preto raz 
v noci zobral všetky hrnce a panvice z kuchyne a poukladal 
ich na dvor do kruhu. Na druhý deň v noci obrátil Buddhu na 
hlavnom oltári tvárou k stene, zobral stojan na tyčinky a zave-
sil ho na datľovník v záhrade. Ráno bol celý kláštor hore no-
hami. Všade sa šírila zvesť o pomätencoch alebo bohoch, ktorí 
nabádali mníchov k tvrdšej praktike. 
Tretiu noc navštívil kláštor mníšok v blízkosti, kde zobral se-
demdesiat párov topánok mníškam a ukladal ich ako 
v obuvníckom obchode pred izbu zenového majstra Dok Sah-
na. Práve vtedy ho prichytili pri čine a predviedli ho pred súd, 
kde bolo zhromaždených vyše 200 mníchov a mníšok. Keďže 
väčšina mníchov hlasovala, aby dostal ešte šancu (hlavne pre-
to, lebo to odporúčal Ko Bong), nevyhnali ho z kláštora. No 
musel sa formálne ospravedlniť všetkým vyšším mníchom.  
Potom prišiel k Dok Sahnovi a uklonil sa. Dok Sahn povedal: 
„Drž sa statočnej, dobrej roboty.“ Keď zašiel za hlavnou 
mníškou povedala mu: „Urobil si v tomto kláštore príliš veľa 
rozruchu, mladík.“ Iba sa zasmial a povedal: „Celý svet je už 
plný rozruchu. Čo urobíš?“ Mníška nebola schopná odpove-
dať.  
Nakoniec navštívil zenového majstra Čung Songa, ktorý bol 
známy svojimi divokými činmi a neslušným jazykom. Uklonil 
sa mu a povedal: „Zabil som všetkých buddhov minulosti, 
prítomnosti a budúcnosti. Čo urobíš?“ Čung Song odpovedal 
iba „Aha!“ a pozrel sa hlboko do Seung Sahnových očí. Potom 
sa spýtal: „Čo vidíš?“ On odpovedal: „Ty už chápeš.“ Na to 
Čung Song povedal: „To je všetko?“ Odpovedal: „Na strome 
za oknom kuká kukučka.“ Čung Song sa zasmial a povedal: 
„Aha!“ Položil mu ešte niekoľko ďalších otázok, ktoré bez 
problémov zodpovedal. Nakoniec Čung Song vyskočil a tan-
coval okolo neho, kričiac: „Si osvietený! Si osvietený!“ Sprá-
va sa čoskoro rozšírila a všetci začali chápať udalosti 
predošlých dní. 

V januári sa skončilo meditačné ob-
dobie a Seung Sahn Sen Sa sa vydal 
navštíviť Ko Bonga. Na ceste do Sou-
lu sa zúčastnil rozhovoru so zenový-
mi majstrami Kum Bongom a Kum 
Ohom. Obaja mu dali inku – pečať 
osvedčenia veľkého prebudenia ze-
nového študenta. 
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Potom odetý v starom zaplátanom šate prišiel do Ko Bon-
govho chrámu. Na chrbte niesol batoh. Uklonil sa Ko 
Bongovi a povedal: „Všetci buddhovia sa zmenili na hro-
madu mŕtvol. Aký bol pohreb?“ Ko Bong povedal: „Dokáž 
to!“ Siahol do batohu, vybral sušené sépie s fľašou vína a 
povedal: „Tu sú pozostatky z karu.“ Ko Bong povedal: 
„Tak mi nalej trochu vína.“ Na čo povedal: „No dobre. Daj 
mi pohár.“ Ko Bong nastrčil dlaň. Sen Sa mu po nej ples-
kol fľašou a povedal: „To nie je pohár, ale tvoja ruka!“ 
Potom postavil fľašu na zem. 
Ko Bong sa zasmial a povedal: „To nie je zlé. Už si skoro 
hotový. Ale mám na teba ešte niekoľko otázok.“ Pokračo-
val a dával mu tie najťažšie prípady z tradičných tisíc se-
demsto zenových kong-anov. Na všetky bez problémov 
odpovedal. Potom Ko Bong povedal: „Dobre. Ešte jedna, 
posledná otázka. Myš žerie mačkino jedlo, ale mačkina 
miska je rozbitá. Čo to znamená?“ Odpovedal: „Obloha je 
modrá, tráva je zelená.“ Ko Bong zavrtel hlavou a povedal: 
„Nie.“ Zarazilo ho to. Nikdy predtým neodpovedal chybne 
na zenovú otázku. Začal sa červenať, pretože dával jednu 
odpoveď „len také, aké to je“ za druhou. Ko Bong stále 
triasol hlavou. Nakoniec vybuchol hnevom a sklamaním. 
„Traja zenoví majstri mi dali inku! Prečo hovoríš, že som 
sa pomýlil?!“ Ko Bong povedal: „Čo to znamená? Po-
vedz!“ Ďalších päťdesiat minút sedeli spolu tvárou v tvár, 
hrbiac sa ako dve divé mačky. Mlčanie bolo elektrizujúce. 
Potom zrazu Sen Sa prišiel na odpoveď. Bola „je práve 
také, aké to je“. 

Keď to Ko Bong začul, oči mu zvlhli 
a tvár mal naplnenú radosťou. Objal 
ho a povedal: „Ty si kvet. Ja som 
včela. Lietam a tancujem po oblohe.“ 
25. januára 1949 obdržal Seung Sahn 
Sen Sa od Ko Bonga predanie Dhar-
my, a stal sa tak sedemdesiatym ôs-
mym patriarchom v tejto línii. Pri 
tejto príležitosti Ko Bong napísal bá-
seň: 
 

Vidím ho, Seung Sahna Sen Sa. 
Žiadna Dharma sa neobjavila, 
žiadna Dharma nezmizla. 
To je Dharma neobjavovania a nemiznutia. 
Jej meno je Paramita. 
 

Potom povedal: „Jedného dňa sa vďaka tebe rozšíri kórej-
ský buddhizmus po celom svete. Stretneme sa znovu 
o päťsto rokov.“ 
Seung Sahn Sen Sa mal dvadsaťdva rokov.  
(Dokončenie v ďalšom čísle.)  
  BRUCE LEE  

 
Dopite svoju šálku, 

aby ste mohli ochutnať z mojej. 

 
Nestačí vedieť, treba konať, 
samotná vôľa nepostačuje, 

musíme ju premeniť v skutok. 

 

 

AKO MEDITOVAŤ 
 
 

ZENOVÝ MAJSTER  
KO BONG 

Zenový majster Ko Bong predal dharmu zenovému majstrovi Seung 
Sahnovi. Bolo to jediné predanie, ktoré kedy odovzdal. 

Meditácia nie je ni č zvláštne. 
Existujú tri jedy mysle: žiadostivosť, hnev a nevedomosť. 
Ale keď od nich upustíš, tvoja Buddhova podstata je ako 
čisté zrkadlo, čistý ľad, jesenná obloha, alebo ako veľmi 
čisté jazero. Celý vesmír je potom v tvojom tantieni (centre). 
Tvoje telo/myseľ sa potom ukľudní a budeš v mieri. Tvoje 
srdce bude svieže ako jesenný vietor – bez súťaživosti. 
Ak dosiahneš túto úroveň, už si z jednej polovice zenový 
mních. Ale, keď sa uspokojíš len s tým, ešte stále nebudeš 
poznať cestu buddhov a patriarchov. A to je veľká chyba, 
pretože démoni ťa čoskoro stiahnu do svojej nory. 
V skutočnosti meditácia nie je nič zvláštne. Iba tvrdo udržuj 
cvičiacu myseľ. Chybou je aj to, keď sa chceš zbaviť rozpty-
ľovania mysle a dosiahnuť osvietenie. Odhoď tento štýl uva-
žovania; len udržuj silnú myseľ a praktizuj. Potom postupne 
vstúpiš do „len to rob“. 
Každý chce meditovať, ale mnohí sa na meditáciu pozerajú 
z hľadiska medicíny a nemoci. Avšak, neboj sa toho, o čom 
si myslíš, že je to nemoc. Obávaj sa len toho, či nie si príliš 
pomalý. Jedného dňa dosiahneš osvietenie. 

 
 

DE SEN SA NIM  

V GAN WOL DO  
 

MU RJANG SUNIM 
 

Jeden z mníchov šiel neskoro v noci počas kido* 
v Gan Wol Do na veľkú potrebu na záchod. Me-
siac presvital cez okno latríny. Keďže De Sen 
Sa Nimovi bolo tiež treba, sadol si do vedľajšej 
latríny, hneď vedľa mnícha. 
„Páči sa ti toto kido?“ opýtal sa De Sen Sa Nim. 
„Áno, páči,“ odpovedal mních. 
„Čo si teda dosiahol?“ 
„Ty už chápeš,“ povedal mních. 
„Tak mi povedz, povedz mi!“ naliehal De Sen 
Sa Nim. 
Mních si nahlas prdol: PFÚÚÚÚÚÚÚ! 
„Nie!“ povedal Sen Sa Nim. 
„Chceš niečo viac?“ opýtal sa mních. 
„Nie, nie, nie!“, zakričal Sen Sa Nim a odišiel. 

 

Výber z knihy: Diana Clark-Len to robiť počas šesťdesiatich rokov.  
 
kido* – zenová praktika, pri ktorej sa udiera moktakom (tradičný zenový 
nástroj na udržiavanie rytmu – obrázok vpravo) a opakuje sa mantra Kwan 
Seum Bosal (meno bódhisattvu Avolókitéšvaru– bódhisattvu súcitu.)  
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 KONG-ANY: 
  SPOJENIE 
MYSLE 
S MYSĽOU 

 

 
Zenový majster Seung Sahn a Mu Seong Sunim, 
Primary Point 1988 
 
Mu Seong Sunim: Čo sú to kong-any? Ako sa stali súčas-
ťou zenovej praktiky? 
Zenový majster Seung Sahn: Kong-an znamená verejný 
prípad, výmena na verejnosti, verejná situácia, či verejný 
dokument. Keď v starej Číne urobili kópiu vládneho doku-
mentu, opečatili ju tak, že polovica pečati bola na origináli 
a druhá polovica na kópii. Keď potrebovali overiť autentic-
kosť dokumentu, potrebovali len porovnať dve polovice.  
Analogicky je to v tradícii zenu. To, ako študent porozumie 
otázke, je jedna polovica. Potom sa to porovnáva 
s porozumením učiteľa, čo je druhá polovica. Keď učiteľ 
a žiak rovnako chápu otázku, nastáva spojenie mysle 
s mysľou. To je kong-an. 
Keď chcete správne praktizovať, musíte premýšľať o starých 
zenových príbehoch o osvietení. Ak porozumiete mysli maj-
strov v čase, keď dosiahli osvietenie, znamená to, že vaša 
kong-anová prax je správna. V súčasnosti všetci zenoví maj-
stri používajú pri vyučovaní svojich študentov tieto staré 
príbehy o osvietení. A to je kong-anová prax. 
V počiatkoch nebola žiadna takáto prax. Ale raz, budúci 
siedmy zenový patriarcha Hui-jang prišiel navštíviť Hui-
nenga, šiesteho patriarchu. Hui-neng sa ho spýtal: „Odkiaľ 
prichádzaš?“ Hui-jang odpovedal, že prichádza z hôr Seung 
Sahn. Hui-neng sa ho znova spýtal: „Čo je to, čo sem pri-
šlo?“ Hui-jang sa nezmohol na odpoveď. To bol prvý kong-
an v zenovej tradícii – „Čo je to?“ Bola to veľká otázka a 
Hui-jangovi trvalo osem rokov, kým pochopil. 
Ale už aj predtým, počas histórie buddhizmu sa objavovali 
situácie, ktoré neskôr začali využívať budúci zenoví mnísi.  
Buddha sedel pod stromom Bódhi s veľkou otázkou: „Čo je 
život? Čo je smrť?“ Keď Bódhidharma prišiel do Číny, na-
vštívil ho budúci druhý patriarcha. Bódhidharma s ním ne-
hovoril. Druhý patriarcha ho presvedčil o svojej úprimnosti 
v hľadaní tým, že si odrezal ruku a podal ju Bódhidharmovi. 
Keď to Bódhidharma uvidel, spýtal sa ho: „Čo chceš?“ Dru-
hý patriarcha povedal: „Moja myseľ nie je kľudná. Prosím 
upokoj mi ju.“ Bódhidharma povedal: „Prines mi svoju my-
seľ a ja ju upokojím.“ Druhý patriarcha bol zmätený: „Ne-
môžem nájsť svoju myseľ, keď ju hľadám“. „Potom,“ 
povedal Bódhidharma, „už som ti ju upokojil.“ A aj táto 
otázka: „Čo je myseľ?“ sa stala neskôr inšpiráciou pre budú-
cich zenových mníchov. 
Práve na základe takýchto príbehov vzniklo najviac otázok 
typu: Čo je to? Čo je život? Čo je smrť? Čo je myseľ? Ne-
skôr sa všetky tieto otázky stali kong-anmi a majstri ich za-
čali využívať v svojej praxi. 
 
 

MSSN: Prečo aj ty používaš kong-any? 
ZMSS: Kong-any nie sú ničím výnimočným. Používame ich 
iba k tomu, aby sme učili správnu cestu, pravdu a život. Vy-
užívame ich na to, aby sme učili správne konať v každo- 
dennom živote. Niekedy sa stáva, že starí zenoví majstri 
zámerne nesprávne odpovedia na otázku – no v skutočnosti 
len využívajú danú situáciu na to, aby učili správnu funkciu, 
správny život. Napríklad, keď sa Ďodžua niekto spýtal na to, 
či má pes buddhovu podstatu iba povedal: „MU!“, teda 
„nie“. Je to nesprávne, ale Ďodžu takto používal mu k tomu, 
aby učil správnemu životu. 
Dvaja mnísi sa hádali o tom, či sa hýbe zástava alebo vietor. 
Hui-neng, šiesty patriarcha, ktorý práve prechádzal okolo, 
povedal: „Je to vaša myseľ, čo sa hýbe.“ Opäť to nie je 
správne, ale on len používal „vaša myseľ sa hýbe“ na to, aby 
učil správnemu smeru, správnemu životu. 
Teda kong-any sú len technikou ako učiť správny smer, 
správny život. Zenoví študenti by nemali byť pripútaní 
k správnym či nesprávnym odpovediam patriarchov. Kong-
any používame na to, aby sme priamo vnímali to, ako správ-
ne fungovať v každodennom živote.  
MSSN: Je možné dosiahnuť čistú myseľ bez kong-anov? 
ZMSS: Áno, je to možné. Kong-any sú len technikou. Je to 
takto: Američania používajú vidličky a nože. Číňania použí-
vajú len paličky. Kórejčania používajú paličky a lyžice. 
Indovia používajú len ruky. Ale všetci majú nakoniec plný 
žalúdok. Nezáleží na tom kto sa najedol akým spôsobom. 
MSSN: Neznamená kong-anová prax to, že niečo chceme? 
ZMSS: Ak niečo vytvárame, potom máme problém. Kong-
any používame na to, aby sme odstránili svoje názory. Keď 
odstránime svoje názory, potom je naša myseľ čistá ako 
priestor. Čistá ako priestor znamená, že iba odráža to, čo 
robíme. Zen znamená správne podmienená reflexia. To 
znamená, že reagujete na danú situáciu správne a presne. To 
znamená, že v danom okamihu rozumiete svojej správnej 
práci. To znamená udržiavať správny vzťah z okamihu na 
okamih. Ak správne praktizujete, potom táto z okamihu na 
okamih správna situácia, správna funkcia a správny vzťah sa 
objavia sami od seba. 
MSSN: Aký je teda správny spôsob udržiavania kong-anu? 
ZMSS: Kong-any starodávneho štýlu nám dávajú otázky: 
Čo je život? Čo je smrť? Čo je myseľ? Čo je tento okamih? 
Správna kong-anová prax znamená len mať veľkú otázku 
plus veľkú vieru a veľkú odvahu. Veľká otázka znamená 
žiadne intelektuálne myslenie. 
Významný učiteľ raz povedal: „Desať tisíc otázok je len 
jedna otázka.“ Jedna otázka znamená len neviem. Absolútne 
žiadne myslenie. Len to robiť. To je správna kong-anová 
prax. 
Ale keď sa pripútate ku kong-anu, alebo k takémuto štýlu 
praktiky, potom budete mať veľký problém. Kong-an je len 
prst ukazujúci na mesiac. Ak ste pripútaní k prstu, potom 
nemôžete vnímať mesiac. Najdôležitejšie zo všetkého je váš 
smer. Tento smer je „len neviem.“ 
MSSN: Akú má platnosť kong-anová prax starej Číny 
v súčasnej americkej spoločnosti? 
ZMSS: Keď správne praktizujeme kong-any, potom tu nie 
je americká myseľ a nie je tu ani stará čínska myseľ, pretože 
správna kong-anová prax znamená udržiavanie mysle pred-
myslením. V starobylých časoch ľudia používali len kong-
any a tvrdo praktizovali, aby dosiahli osvietenie. Teraz v na- 
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šej škole používame kong-anovú praktiku ináč. Osvietenie, 
neosvietenie – na tom nezáleží. Kong-anovú prax používame 
k tomu, aby sme si vytvorili správny smer a mohli tak po-
máhať iným v našom každodennom živote. Takže nebuďte 
pripútaní ku kong-anom. Používajte kong-any na to, aby ste 
správne fungovali a vytvárali si čistý život z okamihu na 
okamih. 
MSSN: Ako najlepšie odpovedať na kong-any? Ako môže-
me otvoriť sami seba natoľko, aby „správna“ reakcia bola 
možná?  
ZMSS: Zahoďte to všetko, nerozoberajte svoje názory, svo-
je podmienky, svoju situáciu. Okamih po okamihu – iba ne-
viem. Správna reakcia sa potom objaví sama od seba. Úder 
do podlahy, či výkrik KATZ, sú len techniky. Niekedy je 
použitie tejto techniky nevyhnutné, niekedy nie. 
MSSN: Je nejaké nebezpečenstvo pri kong-anovej praxi? 
ZMSS: Keď iba chcete „porozumieť“ kong-anom, budete 
mať problém. Je to určitý druh choroby. Zjaví sa silná myseľ 
„ja-moje-mne“. Inokedy sa stáva, že sa príliš pripútavame 
k dobrej odpovedi. To nie je správna kong-anová praktika. 
MSSN: Nemyslíš si, že snaha prejsť desiatimi bránami vedie 
k súťaživosti? Vedie k hrdosti? Nie je snaha „riešiť“ kong-
any zvlášť nebezpečná hlavne v našej, na cieľ orientovanej 
spoločnosti? 
ZMSS: Je nevyhnutne správne praktizovať. Ak správne ne-
praktizujete, potom sa zjaví vaša myseľ „ja“, potom nasledu-
je súťaživosť, potom sa zjaví hrdosť. Ale ak správne 
„dosiahnete“ kong-any, potom sa táto myseľ nikdy neobjaví. 
Kong-anová prax znamená pretnutie akéhokoľvek (analytic-
kého) myslenia. To znamená, že odhodíme preč naše pripú-
tania k našim podmienkam, názorom a situáciám. Americká 
myseľ je veľmi intelektuálna, veľmi analytická. Intelektuál-
na myseľ nemôže prejsť kong-anmi. Správna kong-anová 
praktika si vyžaduje veľmi jednoduchú myseľ. 
V jednoduchej mysli nie je „ja-moje-mne“. Potom kong-
anová prax nie je problém. 
Náš štýl riešenia kong-anov znamená, že nedržíme kong-an. 
Starý štýl bolo odísť do hôr, odťať vonkajší svet a len praco-
vať na kong-ane. Náš štýl je učiť, ako správne fungovať 
v každodennom živote pomocou kong-anov. 

Takže keď niečo robíte, len to robte. 
V takomto robení nie je žiadne mys-
lenie, žiaden objekt, žiaden subjekt. 
Vnútrajšok a vonkajšok sa stanú jed-
ným. V našom štýle praktiky sú 
správna kong-anová prax, správny ži-
vot, a správny smer jedno a to isté. 
Ak si vytvárame náš každodenný ži-
vot čistý, potom nie sú pre nás kong-
any problémom. 

Kong-anová praktika nie je ničím výnimočná. Niekedy môže 
byť niečí život veľmi čistý, ale dotyčný nemusí vedieť, ako 
učiť iných ľudí správne fungovať v každodennom živote. 
Tiež nemusí rozumieť, ako učiť pravdu a správnu cestu. 
Keď sa ale čistý život, pravda a správna cesta dokonale 
zjednotia v každom okamihu – to je kong-an. Len to, že 
„môj život je čistý“ nestačí. Napríklad, ak po dlhú dobu jete 
len jeden druh jedla, vaše telo môže mať problém. Takže 
používate rôzne jedlá, aby ste boli v rovnováhe, aby ste mali 
zdravé telo. 
MSSN: Môžete vysvetliť svoj systém učenia kong-anov?  
 

Aké sú rozdielne druhy kong-anov „také, aké to je“ (like 
this), ktoré používate? 
ZMSS: Učíme 4 druhy kong-anov „také, aké to je“ („like 
this“): 
 
1. Bez toho, aké to je („without like this“) 

= pravá prázdnota 
= ticho 
= úplný kľud 
= prvotný bod 

Príklady kong-anov: „Čo je pravá prázdnota?“ „Čo je úplný 
kľud?“ 
2. Stať sa jedným s tým, aké to je (become one like this) 

= KATZ! = úder = správna demonštrácia prvotného bo-
du. 

Príklady kong-anov: „Buddha zodvihol kvet, Mahakašjapa 
sa usmial. Čo to znamená?“ 
3. Len také, ako to je (only like this) 

= význam je pravdou 
= pravá funkcia prvotného bodu 

Príklady kong-anov: „Jar prichádza, tráva rastie sama od 
seba“ „3 x 3 = 9“ „Čo je Buddha?“, „3 libry ľanu“ 
4. Práve také, aké to je (just like this) 

= len to robiť je správny život 
= jedno-bodová správna funkcia 

Príklady kong-anov: „Choď sa napiť čaju“ „Choď si umyť 
misku.“ 
 
Týmto štyrom druhom kong-anov by sme mali rozumieť 
nasledovne. Prídete do miestnosti na rozhovor; učiteľ položí 
pred vás šálku a pero a spýta sa vás či je šálka a pero rovna-
ké alebo rozdielne. Štyri možné druhy odpovedí „také, aké 
to je“ budú:  
1. bez toho, aké to je = zostaňte úplne ticho, myseľ 
             neviem. 
2. zajedno s tým, aké to je = udrieš o podlahu  
                                                     alebo zakričíš KATZ! 
3. len také, aké to je = povieš „šálka je šálka, pero je pero.“ 
4. práve také, aké to je = napiješ sa zo šálky,  
                                               napíšeš niečo perom. 
Teda „práve také, aké to je“ je len to robiť; správna funkcia, 
správny každodenný život. 

 

AK ĽÚBIŠ, ĽÚB OTVORENE 
Dvadsať mníchov a jedna mníška, ktorá sa volala 
Ešun, spolu meditovali s istým zenovým maj-
strom. Ešun bola veľmi krásna i napriek oholenej 
hlave a jednoduchému mníšskemu šatu. Preto niet 
divu, že sa do nej tajne zaľúbilo niekoľko mní-
chov. A dokonca jeden z nich jej napísal list, v 
ktorom ju prosil o osobné tajné stretnutie. 
Ešun na list neodpovedala. Nasledujúci deň, po 
skončení majstrovho učenia, vstala a pred všet-
kými povedala na adresu autora listu: „Ak ma 
skutočne ľúbiš, pristúp a objím ma.“ 

 
Vybrané zo zbierky: „Myšlienky písané do piesku“,  
Bratislava 1991. 
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KONG-AN NIE JE NIČ INÉ 
NEŽ SÚČASNÝ OKAMIH 

 
ZENOVÁ MAJSTERKA 
SOENG HYANG  

(Barbara Rhodes) 
Primary Point 1998 
 
Funkciou kong-anu je zažať otázku, nechať vzniknúť to, 
čo sa v zenovej tradícií nazýva Veľká Funkcia. Keď sa 
myseľ „pýta“, prebúdza sa a otvára. Tento okamih pýtania 
sa, aj keď je akokoľvek krátky, je manifestáciou čistej 
bezvýhradnej mysle. V tomto okamihu sú odstránené 
všetky filtre nami dopredu určených názorov a úsudkov 
a ostáva len samotné pýtanie sa. 
Toto „pýtanie sa“ je na míle vzdialené od „kontrolovania“. 
„Kontrolujúca myseľ“ je stále v odpore, snažiaca sa nájsť 
nejaký argument založený na svojich predpojatých úsud-
koch a názoroch. Na druhej strane „pýtajúca sa“ myseľ je 
mysľou, ktorá uviazla, ktorá skutočne nevie. Takáto myseľ 
sa len pýta: „Čo je toto?“ Myseľ, ktorá sa naozaj pýta: „Čo 
je toto?“, to robí preto, lebo reaguje na niečo, čo sa práve 
stalo, či už je to konkrétna životná situácia, pocit, emócia, 
náhla myšlienka, ktorú nechápeme, alebo čokoľvek iné. 
Keď sa pýtame: „Čo je toto?“, myseľ prestáva usudzovať 
a hoci to môže predstavovať iba malý okamih, prestáva 
fungovať v dopredu určených pojmoch. Namiesto toho cíti 
a pozorne sa pozerá na okamih, ktorý má práve 
k dispozícii.  
Poznám dva príbehy, ktoré mne osobne veľmi pomohli 
pochopiť, ako aplikovať kong-anovú prax v každodennom 
živote. Nie náhodou sú oba príbehy o matkách. Prvý roz-
povedal zenový majster Seung Sahn, keď sa ho niekto pý-
tal na to, ako „udržovať“ kong-an. 
 
Matka štyroch detí sa práve pozerala, ako odlieta do Viet-
namu lietadlo s jej najstarším synom. V nasledujúcich me-
siacoch navštevuje svoju rodinu, chodí do práce, 
k priateľom, do spoločnosti. Hrá bridž, chodí do školy so 
svojou dcérou, na nákupy a pod. Počas toho všetkého, ale 
nikdy nezabúda, že jej syn je vo Vietname. Nikdy necíti 
strach a obavy. Nikdy sa nezamýšľa nad tým, kde je jej syn, 
alebo čo robí. Stále sa len pýta sama seba: „Kedy už môj 
syn príde domov?“ Vďaka svojej obrovskej láske, ktorú 
k nemu cíti, ho neustále má kdesi v záhyboch svojej mysle. 
Zároveň je úplne prítomná v každodennom živote. 

Kong-anová prax môže byť niečo také, ako myseľ tejto 
matky. „Veľká Otázka“ kong-anu, podobne ako matkina 
„Veľká Otázka“ o svojom synovi, zostáva stále s vami 
v záhyboch vašej mysle. Kong-an vás stále nabáda pýtať 
sa, pozerať sa: „Čo je toto?“, namiesto toho, aby sme to už 
dopredu vedeli. 

Druhý príbeh je o matke levici. Táto matka-levica po prvý 
krát zobrala svoje malé levíčaťa vonku na prechádzku. Tie 
inštinktívne utvorili za ňou rad. Až do tohto okamihu bola 
pre nich len zdrojom ich nekonečnej lásky, tepla, ochrany 
a potravy; ich svet bol dovtedy bezpečný a úprimný. 

Teda, keď si takto vykračovali, v pohode sa tešili z toho, čo 
vidia, počujú a čuchajú okolo seba. Náhle sa ale matka-
levica obrátila k jednému z levíčat a sotila ho svojou labou 
do kríka. Levíča zostalo v šoku a zabolelo ho to. Prečo by mi 
taká doteraz benevolentná mama plná lásky urobila niečo 
také? Levíča sa vyškrabalo späť z kríka, zaradilo sa do radu 
a pokračovalo s ostatnými. Matka-levica práve vyučovala 
svoje levíča, ako byť opatrným a ostražitým. Robila to naj-
jednoduchšou a najpriamejšou cestou, akú poznala.  

Podobne aj kong-an má tú schopnosť, že môže rovnakým 
spôsobom prebudiť myseľ. Bdelá myseľ môže „vidieť cez 
kong-an“ a priniesť ju k užitočnému záveru, podobne ako to 
bolo v prípade múdreho levíčaťa kráčajúceho cez les 
v úplnej harmónii so všetkým, čo tam bolo. Keď matka levi-
ca zodvihne svoju labu proti svojmu dieťaťu, nemyslí tým, 
že by bola niečo viac. Len chce svoje dieťa učiť. Úprimný 
zenový majster zdieľa takúto myseľ. 
Otázky, ktoré môžu vzniknúť pri riešení kong-anu, môžu 
prehĺbiť našu pozornosť, či už pri meditácii, alebo 
v každodennom živote. Práve tak, ako závažie pripojené 
k rybárskemu prútiku pomôže háčku potopiť sa hlbšie do 
vody a neostať iba na povrchu, podobne aj kong-an vedie 
myseľ do miest s hlbším porozumením; do miest, do ktorých 
je ináč veľmi ťažko vstúpiť bez pretrvávajúceho pevného 
smeru. To, že využívame prirodzenú tendenciu mysle pýtať 
sa, jej dáva lepšie sústredenie a vnímanie. 
Tým, že prinášame myseľ do súčasného okamihu, práve 
vtedy, keď sa pýtame: „Čo je toto?“, vstupujeme do priesto-
ru ne-vedenia. Tým, že dôverujeme tomuto procesu ne-
vedenia, ideme za hranice toho, čo je nám známe. Tým, že 
ideme za to, čo je nám známe, zanechávame naše vlastné 
výplody o realite, ktoré sme si sami vytvorili a ku ktorým 
sme tak zúfalo pripútaní. Znamená to pozerať sa na každý 
okamih s čistým porozumením a nie cez farebné filtre. Tak-
že, keď sa potom niekoho opýtate: „Ako sa máte?“ potom sa 
naozaj pýtate, naozaj sa otvoríte tomu, čo vidíte, pociťujete 
a počujete. Potom je možná pravá intímnosť a prirodzene 
vzniká súcit. 

 
 

 

Ľudská bytosť je súčasť celku, 
ktorý nazývame vesmír; súčasť 
ohraničená v čase a priestore. 
Prežíva sama seba, svoje myš-
lienky a pocity ako niečo, čo je 
oddelené od zbytku – je to druh 
optického klamu vlastného 

vedomia. Tento klam pre nás predstavuje akési väze-
nie, obmedzuje nás na naše vlastné túžby a vzťah 
k niekoľkým najbližším osobám. Našou úlohou musí 
byť oslobodiť sa z tohto väzenia tým, že rozšírime ok-
ruh svojho súcitu tak, aby zahrnul všetky živé stvorenia 
a prírodu v celej jej kráse. 

    ALBERT EINSTEIN 

 

 

 



NOVÝ BOD 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

✄ 
Členská prihláška Slovenskej zenovej školy Kwan Um Košice 

Vyplnením návratky sa stávate pridruženým členom školy. Toto členstvo pomôže prispieť k rozvíjaniu aktivít na miestnej úrovni. Čle-
novia majú prístup k literatúre v centre a zdarma časopis Nový bod. Návratku odovzdajte riaditeľovi školy Dušanovi Silvášimu, prípadne 
zašlite na adresu školy, alebo prineste priamo do centra. Členské je 50.-Sk mesačne. Študenti a nezamestnaní majú zľavu 50%. Neskôr 
môžete požiadať aj o plné členstvo v škole. 

 
Meno: ................................................................ 
Rodné číslo: ...................................................... 
Adresa: .............................................................. 
Telefón: ............................................................. 
E-mail: ............................................................... 

 
 
 

Podpis: .......................................... 

 

ŠTYRI STENY VÄZENIA 
 

 
ZENOVÝ MAJSTER 
DŽI BONG 

(Bob Moore) 
Primary Point 1981 

 
V Zenovej škole Kwan Um učíme, že štyri steny, ktoré nás 
uzatvárajú v našom väzení sú: myseľ „ja chcem“, myseľ pripú-
tanosti, kontrolujúca myseľ a držiaca myseľ. 
 

V Los Angeles existuje muž menom Michael 
Josepson, ktorý založil vzdelávací inštitút 
etiky pre právnikov a manažérov. Hovorí 
nádherný príbeh, ktorý ilustruje myseľ ja 

chcem. Dvaja vandráci sa vybrali na vander s veľkými batohmi 
do hôr Santa Barbary. Vyšli spoza zákruty a uvideli leva sedia-
ceho na útese pred nimi, ktorý nastražene a s výrazom hladu 
civel priamo na nich. Najprv sa obaja zľakli a potom si jeden 
vandrák pomaly začal skladať batoh. Druhý sa ho pýta: „Čo 
robíš? Pravdepodobne sa ti nepodarí predbehnúť tohto leva.“ 
Prvý vandrák pozrie na neho a odpovie: „Ja nepotrebujem pred-
behnúť leva. Ja iba potrebujem predbehnúť teba!“ Takáto je 
egoistická myseľ – myseľ, ktorá hovorí „Ja chcem!“ 

Druhou stenou klietky je myseľ pripútanosti. Ako 
malý chlapec som počúval program Jacka Benny-
ho na rádiu a pamätám si jeden úryvok, ktorý je 
dobrou metaforou takejto mysle. Herec Sheldon 
Leonard predviedol tento úryvok s Bennym, ktorý 
začína zvukom krokov idúcich 

tmavou uličkou. Na to Leonard povedal svojim gangsterským 
hlasom: „Peniaze alebo život!“ Potom nasledovala dlhá pauza. 
A potom znovu povedal: „Peniaze alebo život!“ A Jack Benny 
nakoniec odpovedal: „Viem... Rozmýšľam, rozmýšľam.“ 
Toto je myseľ pripútanosti. Zdá sa, že sme prišli na tento svet 
s predispozíciami, už naprogramovaní na bohatstvo, slávu, se-
xuálne dobývanie, alebo čokoľvek iné.  
 

Ďalšou stranou klietky je kontrolujúca myseľ 
a ja ako univerzitný profesor veľmi dobre po-
znám túto myseľ! 
Môj študent v Seatli mi povedal príbeh, ktorý 
nádherne ilustruje kontrolujúcu myseľ. Jeden  

 

Američan odišiel do Japonska praktizovať zen po tom, čo 
už mal určité skúsenosti so sedením v Amerike. V kláštore 
bol jediným Američanom medzi mnohými Japoncami. 
Tvrdo cvičil a získal transmisiu od majstra školy Rinzai. 
A ako to už zvyčajne v živote býva, čoskoro na to zenový 
majster ťažko ochorel. Kláštor práve začínal obdobie dlhé-
ho ústrania a Američan musel prevziať vedenie. Mnísi 
počas ústrania podľa tradície nesmú vo večerných hodi-
nách nič jesť. Lenže tento americký učiteľ sa obával o svo-
ju energiu a preto každý večer, keď sa vrátil do svojej 
izby, trošku sa najedol, aby jej mal dostatok na sledujúci 
deň na vedenie rozhovorov. Keď si jeden večer takto jedol 
svoje M&M-ky, dvere sa náhle otvorili, stal v nich hlavný 
učiteľ Dharmy a vyzeral dosť nahnevaný: „Čo to robíš? Čo 
to je, čo ješ?“. Američan odpovedal: „Toto sú pilulky 
osvietenia“. Mních sa záhadne zatváril. Pozrel sa na krabi-
cu, na ktorej uvidel „M“. Potom sa spýtal čo toto „M“ 
znamená. „Mu!“, odvetil Američan. Mních vybehol von 
a na nasledujúce ráno počas rozhovorov chcel každý pilul-
ku osvietenia.  
Toto je myseľ, ktorá kontroluje: myseľ, ktorá je uväznená 
v neustálom hodnotení a porovnávaní. 
 

A nakoniec máme myseľ, ktorá drží. Muž 
z Oddelenia psychológie U.S.C., ktorého 
osobne poznám, hovorí túto anekdotu svojim 
pacientom vtedy, keď sú v zajatí tohto druhu 
energie. Dvaja mladí ľudia sa zobrali a zdalo 
sa, že si celkom dobre nažívajú až do chvíle, 

keď sa jeden deň chytili na tom, ako správne otvárať listy. 
Manželka tvrdila, že je lepšie použiť nôž, zatiaľ čo manžel 
si myslel, že nožnice sú vhodnejšie. Táto hádka sa ťahala 
niekoľko rokov, až nakoniec už viac medzi sebou ani ro-
zumne nehovorili. Jeden iba hovoril: „Nôž!“ a druhý mu 
odpovedal: „Nožnice“. Jeden deň sa spolu vybrali na loď-
ke a muž sa prehol cez loďku, aby vytiahol kotvu. Žena 
zavetrila svoju šancu. Zobrala veslo a PRÁSK! Muž spa-
dol do vody. Nevedel plávať a začal sa topiť. Keď sa prvý 
krát vynoril žena na neho zakričala: „Nôž!“ On jej odpo-
vedal: „Nožnice!“ a znovu sa potopil. Druhý krát: „Nôž!“ 
„Nožnice!“ Bublanie, bublanie, bublanie. Tretí krát: 
„Nôž!“, „Nožnice!“ A udrela ho veslom po hlave. Potom 
uprene pozerala do vody a videla, ako jeho prsty vytvárajú 
pohyb nožničiek, počas toho ako pomaly klesal ku dnu. 
Dokonca až po okamih smrti nás môže takáto myseľ ovlá-
dať. 
 

 

 

M&M´s 
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Zenový majster Muhak  

 

Sám kráľ navštívil jedného dňa zenového majstra Muhaka v chráme Horjong. Po tom, čo poslal preč svojich služobníkov, 
povedal Muhakovi: „Kvôli svojej zaneprázdnenosti štátnymi záležitosťami sa nemôžem ani len zasmiať vtedy, kedy sa 
mi zachce. Preto dnes počas súkromného rozhovoru vynechajme všetky formality a celkom slobodne sa rozprávajme. Iba 
tak pre moje pobavenie.“ Muhak odpovedal: „Najvyšší, hádam by si mal ty najprv nejakým vtipom prelomiť ľady.“ Kráľ 
súhlasil: „Ty, Muhak, vyzeráš ako hladná sviňa hľadajúca svoje pomyje.“ Muhak sa poklonil a povedal: „A vy, vaša vý-
sosť, vyzeráte ako samotný Buddha Šákjamuni na Supom vrchu.“ Kráľa nechápal a preto sa spýtal: „Ako to, že zatiaľ čo 
som ťa ja prirovnával k svini, ty ma prirovnávaš k Buddhovi. Prečo?“ Muhak odpovedal: „Pretože sviňa môže vidieť len 
sviňu a Buddha len Buddhu.“ Kráľ sa rozrehotal a dodal: „Vidím, že si o triedu chytrejší než ja. No tvoja odpoveď nebola 
len vtipná, ale bola pre mňa aj zaujímavým zenovým učením. Ďakujem.“  
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Seung Sahn 

zo zbierky básní Kosť priestoru  

 
Veľký zenový majster raz povedal: 
„Vlasy zbelejú, ale myseľ nie.“ 
Pradávny majster povedal, že 
počuť krákať kura. 
Čo znamená 
dokončiť prácu Veľkého človeka? 
Kikirikí! 

Popíjajúc Džodžuov trpký čaj, 
Preberajúc Un Munovu páchnucu palicu, 
Nosiac handry Dong Sahnových troch libier ľanu, 
Koľko krát stále len okolo, okolo tohto sveta? 
AIGÓ*! AIGÓ! 

Je toto odhoď všetko? 
Je toto iba choď priamo? 
Je toto z momentu na moment  
správna situácia, funkcia a vzťah? 
Je toto Veľká Láska,  
Súcit a Cesta Bódhisattvu? 
 
KHÁC! 

Tritisíc mínus BOGA sa rovná LU. 
Dnes je deň veľkej chyby. 
 
* AIGÓ (korejsky) – citoslovce vyjadrenia veľkého 
smútku a žiaľu, ako napr. pri smrti a pod. 
Charakterizuje bolesť a utrpenie. 
 

 

 

 
KNIHY V ZENOVOM CENTRE 

 
ODKLEPÁVANIE POPOLA 

NA BUDDHU 
 

Zenový majster Seung Sahn  

     De Sen Sa Nim * 

Táto kniha je zbierkou De Sen Sa Nimovho učenia 
v Amerike. Pozostáva z príbehov, zenových rozhovorov, 
dialógov a dopisov so svojimi žiakmi.  
Názov pochádza z kong-anu, ktorý Seung Sahn dáva svo-
jim študentom: „Niekto prichádza do zenového centra so 
zapálenou cigaretou, podíde k Buddhovej soche, fúka dym 
do tváre Buddhu a odklepáva popol priamo na sochu. Ved-
ľa stojíš ty. Čo urobíš?“  
Tento človek pochopil, že nič nie je sväté, ani nesväté. 
Všetky veci vo vesmíre sú „jedno“ a práve toto „jedno“ je 
on sám. A preto je všetko dovolené. Popol je Buddha. 
Buddha je popol. Cigareta sa odklepne. Popol padne. 
Poznanie tohto človeka nie je úplné. Ešte stále nepochopil, 
že všetky veci sú práve také, aké sú. Sväté je sväté. Popol 
je popol. Buddha je Buddha. Je pripútaný k prázdnote 
a svojmu vlastnému poznaniu. Myslí si, že všetky slová sú 
zbytočné. A preto, keď mu čokoľvek povieš v snahe mu 
pomôcť, iba ťa udrie. Keď mu úder vrátiš, aby si ho učil 
týmto spôsobom, udrie ťa ešte silnejšie. Ako ho vyliečiš 
z klamu? 
Je to len jeden z mnohých kong-anov, ktoré Seung Sahn 
prezentuje v tejto knihe. Pomocou starých zenových prí-
behov a kong-anov, ktoré De Sen Sa Nim dáva svojim 
žiakom, im takto pomáha pochopiť podstatu ich vlastných 
myslí.  
Túto, ale i ďalšie knihy, ktoré vám budeme v tomto okien-
ku postupne prezentovať, je možné si zapožičať 
v zenovom centre na ulici Milosrdenstva 8 v Košiciach. 
 
De Sen Sa Nim* – kórejsky znamená ctihodný učiteľ zenu 
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