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Je ľahšie 

jednoducho zostať doma 

so svojím partnerom, 

nič nerobiť, 

zarábať nejaké peniaze, 

mať dobrý život, 

veľmi pohodlný 

a uvoľnený život. 

Je to tak ľahšie, 

ale potom nevyužijete 

veľa zo svojho požehnaného 

poznania, ktoré získavate 

z meditácie 

a z Budhovho pokladu. 

Ak ho používame, 

potom bude vychádzať 

na povrch viac a viac, 

je to ako investícia. 

Ak máte peniaze 

a buď ich dáte do banky 

alebo ich investujete 

do lukratívneho podnikania, 

potom získate 

viac a viac peňazí. 

Ak si ich ale len zviažete 

a uložíte ich do podkrovia, 

len tam zostanú tak, ako sú. 

A niekedy prídu mole 

a zjedia vám ich, 

potkany ich roztrhajú 

a potom nemáte nič. 

Vráťme sa teraz späť 

k Budhovi. 

Slovami „Takto som počul...“ 

začínajú všetky príbehy 

v budhistických sútrach. 

Ste človek, 

ktorý číta poéziu? 

Nie. Ste? Myslela som si. 

Vyzeráte trochu odlišne. 

Dobre. Gratulujem. 

Pracovali ste dobre. 

Ste zo severu? 

(Áno.) Tak je to. 

Pracovali ste dobre. 

Darilo sa vám dobre. 

Poznáte človeka, 

ktorý niekedy číta poéziu? 

(Áno.) 

Ktorý uvádza poéziu? 

Áno, to je on. 

Vaše básne sú veľmi dobré, 

Majsterka. 

Sú dobré? 

On hovorí, že moja poézia je 

veľmi dobrá, veľmi dobrá... 

A aj váš hlas.  

Mám aj pekný hlas? Naozaj? 

Určite. 

Určite? (Áno.) 

Ďakujem vám! 

Hovorí, že mám pekný hlas! 

Spýtajte sa aj mojej ženy. 

Vaša žena to hovorí? 

Spýtať sa vašej ženy? 

Ona so mnou tiež súhlasí. 

Je vierohodnejšia? 

Kde je vaša žena? 

Myslel som si, 

že som jediný, 

kto oceňuje 

a má rád váš hlas, 

ale ona mi to povedala tiež. 

Ona vám to povedala tiež? 

Samozrejme, je to vaša žena, 

nemôže povedať „nie“. 

Dostala zasvätenie 

práve pred troma rokmi. 

Som rád, že to objavila, 

rovnakú cestu. 

Rovnakú cestu, áno. 

Je to dobrá aulacká 

(vietnamská) žena. 

Čokoľvek poviete, 

ona je „za“. 

Vychovaná takto ako 

japonská žena, 

viete? 

Nie, skutočne... dobrý hlas? 

(Áno.) 
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Ďakujem vám, ďakujem. 

Samotná báseň, 

viete, 

je neuveriteľná. 

Skutočne? 

Ako ste povedali predtým, 

keď sa niekedy snažíte 

(Preložiť.) preložiť aulacké  

výrazy, stratí sa ich význam. 

Nie, nie. 

A je to skutočne, skutočne... 

Aulacký jazyk – 

je príliš krásny, príliš krásny. 

Veľmi muzikálny, viete? 

Už len samotný jazyk 

je muzikálny, 

takže nemusíte urobiť veľa, 

aby ste ho recitovali. 

Prvýkrát som počul 

vašu báseň v Miaoli, 

v čase keď sme mali 

7-dňové stretnutie 

a vy ste recitovali 

nejaké veľmi staré básne. 

A potom... chcem povedať, 

že to bolo neuveriteľné. 

Váš hlas, viete, čo myslím? 

(Áno?) 

Je to... nedokážem 

to popísať. (Skutočne?) 

Áno, sedel som tam 

a vy ste sa spýtali: 

„Bol môj hlas v poriadku?“ 

Odpovedal som: „Absolútne! 

Bol skvelý!“ Bol... 

Pretože potom, 

po 12 dňoch rozprávania, 

rozprávania a rozprávania, 

som mala obavy, áno. 

A pamätám sa, 

počas môjho detstva, 

môj otec  

v Au Lac (Vietnam) 

zvykol zapnúť program 

„Cao Đài“, poznáte? 

Đinh Hùng. 

Teda Đinh Hùng. 

A potom tá žena, 

ako sa volá? 

Hồ Điệp. 

Hồng Vân, 

Hồ Điệp, zo severu. 

S hlasom Hồ Điệp. 

Ale váš hlas je iný 

a potom neskôr ste 

vydali básne. 

Áno. 

A potom som tie básne 

začal čítať... 

to je ďalšia vec, 

ktorej nemôžem uveriť, 

Majsterka ako vy, 

ktorá má pocity ako my. 

Ale to už bolo dávno! 

Nie, viem to. 

Chcem povedať, že mi dodali 

odvahu. (Áno.) 

Ako, že ste boli 

ľudská bytosť. 

Povedala som vám. 

Vravela som, ak to dokážem  

ja, dokážete to aj vy. Áno. 

Ale to bol len začiatok, 

boli ste ako my. 

Ale potom ste sa stali 

Majsterkou, 

najväčšou Majsterkou. 

My ale bojujeme. 

Máme rovnaký pocit 

ale nejdeme nikam. 

Musím byť čestný k sebe 

aj k vám. 

Do nejakej miery som  

najskôr po zasvätení 

videl trochu Svetla 

a počul nejaký Zvuk, 

a podobne. 

Keď si ale sadnem, 

vždy myslím na veci, 

ktoré som dnes urobil, 
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veci o ktorých si myslím, 

že som urobil zle,  

aby som sa mohol napraviť. 

Prinajmenšom, áno, áno. 

A také veci, 

či som zväčšil svoju lásku 

voči ostatným ľuďom 

alebo nie (Áno.) 

a ako sa chovám k ľuďom. 

Potom príliš nevenujem  

pozornosť tomu, čo vidím 

a čo nepočujem, 

a podobne. 

Rozumiem. 

Späť k básňam, 

vaša báseň bola taká pekná. 

Jej štylizácia 

bola neuveriteľná. 

Začala od doby, 

keď ste boli mladá, 

dospeli ste v ženu, 

potom ste sa stali manželkou, 

a potom cesta do Himalájí 

a všetky tie veci... 

je to proste také ľudské. 

Je to jednoducho niečo, 

s čím sa môžem stotožniť. 

Viete, ten zápas, 

ktorým ste museli prejsť. 

O to ide. 

V tom je ten vtip. 

A potom ste to nahrali 

svojim vlastným hlasom. 

Najskôr to bolo nahrané 

hlasom niekoho iného. 

Áno, áno. 

Myslela som si, 

že sú to väčší profesionáli. 

Ach, nie, nie, nie. 

Preto som povedala: 

„Nech to urobia oni.“ Áno. 

Nie, ale váš hlas 

je odlišný. 

Aj moja žena povedala: 

„Počúvaj Majsterkin hlas. 

Je odlišný!“ 

Pretože máme tie kazety. 

Samozrejme je odlišný. 

Máme všetky CD 

a keď ich počúvame, 

váš hlas na nich  

nás hreje pri srdci, 

na vašom hlase je tiež 

niečo skutočne pravdivé. 

Možno preto, 

že to robím so srdcom. 

Áno. 

Nielen ako profesiu, 

ale podľa svojich pocitov, 

viete? 

Takže aj preto, 

keď spievate 

a keď rozprávate... 

prvýkrát som vás počul, 

keď som počúval kazetu... 

to bolo dávnejšie... 

nie báseň ale kazetu. 

Áno, veľmi dávno. 

V ten večer som šoféroval 

a počúval som vašu kazetu. 

Nebola to prednáška. 

Bolo to niečo neformálne, 

ale cítil som v tom lásku, 

ktorú ste vyjadrovala 

svojim hlasom, 

že skutočne 

milujete ľudí, 

(Ďakujem vám.) 

ľudské bytosti. 

Ste tu, aby ste pomáhali, 

aby ste ľuďom pomohli 

uvedomiť si ich veľkosť 

a skutočne to tak mienite. 

Ale tá práca je taká ťažká, 

ľudia vás mnohokrát 

nepočúvajú. 

V tom čase som bol nováčik 

ale počúval som to 

a len som plakal... 

A je ešte jedna vec, 
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ktorej som rád, 

že sa mi prihodila: 

v čase, 

keď som vás spoznal – 

bolo to 6 mesiacov predtým – 

cítil som sa chorý 

a chodil som po doktoroch, 

bol som u toľkých doktorov. 

Robili mi testy 

a nevedeli, 

prečo som chorý. 

V noci som sa potil, 

nemohol som dýchať 

a podobné veci, 

až kým som neuvidel 

inzerát v novinách 

o mojom priateľovi, 

ktorý kedysi so mnou  

pracoval v Au Lac (Vietnam). 

Zbadal som jeho inzerát, 

tak som ho šiel navštíviť. 

Dohodol som si stretnutie. 

Prišiel som do jeho úradu 

a uvidel vašu knižku. 

Takže to bolo tam. 

Vzal som si ju do ruky 

a bola po anglicky, 

tak som tú knihu čítal. 

Keď som s ňou skončil, 

práve nadišiel čas 

vojsť dnu k nemu. 

A vtedy som sa ho spýtal: 

„Odkiaľ máš túto knihu?“ 

A keď som vošiel 

do jeho kancelárie, 

uvidel som vašu fotku. 

A povedal som: „Takže 

ty nasleduješ túto mníšku?“ 

Pretože tam bola 

vaša fotka v žltej róbe. 

Vtedy som bola mníška. 

On povedal: „Áno.“ 

A začal o tom rozprávať. 

A viete čo? 

Keď som v ten deň  

prišiel domov, (Áno.) 

žiaden z príznakov, 

ktoré som mal... boli preč. 

Všetky zmizli. 

Už sa mi nikdy nevrátili. 

(Bravo.) 

Stačilo na to 

prečítať si vašu knihu. 

Iba si prečítať knihu. 

A predtým. 

Lekár vám nevedel 

dať žiaden liek? 

On ani nevedel, 

načo som tam prišiel. 

Nič ste mu nepovedali? 

Nie, len som mu zavolal 

a povedal: „Vieš, kedysi 

som s tebou pracoval.“ 

On povedal: „Áno, áno, áno. 

Príď.“ 

Takže si myslel, 

že ste ho prišli navštíviť? 

Áno. 

Keď som sa rozprával 

s asistentkou, 

povedal som, že 

si chcem dohodnúť stretnutie, 

aby som ho navštívil. 

Keď som sa s ním rozprával... 

On celý čas hovoril o mne 

a vy ste zabudli 

aj na svoju chorobu. 

Ach Bože, aký je to pacient! 

A aký doktor! 

Ani jeden z nich nič neurobil 

a jednoducho sa to vyliečilo. 

Dlhujete mi „poplatok 

za lekársku konzultáciu“,  

nie? Áno. V poriadku. 

Ale viete čo? 

V tom čase, 

vo vašej knihe bola jedna  

vec, o ktorej som vedel, 

že ju nezvládnem. 

Vegetariánstvo. 
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Bolo to nejedenie mäsa. 

Vegetariánska strava! 

Áno, tá strava  

bola pre mňa taká ťažká. 

Čítal som to 

a povedal som: „Viete, 

Rozumiem, áno. 

toto nedokážem.“ 

Myslím,  

„Možno to odložím na... 

Na nejaký čas? Áno? 

...na nejaký čas.“ 

Ale dostal som 

aulackú (vietnamskú) 

verziu tej knihy. 

Dal som ju svojej mame 

a jej sa veľmi páčila! 

Keď ju prečítala, povedala: 

„Chcem to urobiť! 

Chcem to urobiť!“ 

A potom dostala... 

Zasvätenie. 

...zasvätenie, skôr než ja. 

Tento chlapec, po všetkom, 

čo som pre neho urobila! 

Ale viete čo? 

V ten deň, keď moja mama 

išla na zasvätenie –  

bol to 

v Anaheim Convention – 

večer predtým 

mi doktorova žena povedala: 

„Ty prečo zajtra nemáš 

zasvätenie? 

Nemusíš mať 

vegetariánsku stravu 

3 mesiace,“ 

akokoľvek to už vtedy bolo, 

„pretože je tu Majsterka.“ 

Áno. 

A ja som jej povedal: 

To nemôžem urobiť. 

Nemôžem klamať sám sebe. 

Nemôžem to urobiť. 

Nemôžem to urobiť, 

Nemôžem tam proste ísť, 

dostať to 

a potom ísť domov. 

Nemôžem to urobiť. 

Áno a znovu jesť mäso. 

Rozumiem, áno. 

Povedal som jej, že počkám. 

Aspoň ste čestný, nie? 

Áno. 

Musím byť úprimný sám  

k sebe, to nemôžem urobiť... 

V tom čase som nedokázal  

prestať jesť mäso. 

Áno, áno, áno, nie tak ľahko. 

Áno, ale v ten večer, 

keď ste prišli, Majsterka. 

Keď som vyšla na pódium, 

aby som prednášala, áno? 

Áno, 

trochu ste prednášali. 

Bola to krátka prednáška. 

Keď som vás uvidel prvý  

krát, nedokázal som... ja... 

proste mi tiekli slzy. 

Jednoducho som plakal 

a plakal 

a snažil som sa 

zakryť si tvár. 

A potom ste sa nejako 

pozerala na mňa, pretože 

na pódiu bolo svetlo... 

a tu dole bola tma. 

Od toho dňa... 

keď som prišiel domov, 

v ten večer som povedal: 

„Keby som len dostal 

(Zasvätenie.) 

zasvätenie v ten večer.“ 

Modlil som sa k vám, 

pozeral som sa 

na vašu fotku, 

modlil som sa: „Majsterka, 

musíte mi pomôcť.“ 

Povedal som svojej žene, 

že to urobím behom 
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10 rokov alebo tak nejako. 

Ale musím to urobiť 

tento rok. 

Čo sa stane, ak zomriem? 

To neznesiem. 

To je pravda. 

A od toho dňa, 

keď som prišiel domov, 

nedokázal som jesť mäso. 

Bolo to neuveriteľné. 

Keď som sa pozrel na mäso, 

bol som vystrašený. (Áno?) 

Nechcel som ho jesť... 

Ale pred svojou ženou 

som sa snažil 

robiť niečo 

okolo mäsa, 

ale mäso som nejedol. 

Áno, rozumiem. 

„Keď pôjdem do práce, 

prichystám si desiatu sám,“ 

(Áno, vegetariánsku.) 

aby som nejedol mäso. 

Rozumiem. 

A potom, 

viete, čo sa stalo? 

Úbohý chlapec. 

O šesť mesiacov neskôr 

sa to stalo! (Áno?) 

Dostal som zasvätenie. 

Moja žena išla so mnou. 

Nepovedala nič. 

Šesť mesiacov a ona dokonca 

išla s vami? 

Bolo to nejako zariadené, 

nemohol som tomu uveriť. 

A potom povedala: 

„Ak je človek vegetarián, 

je veľmi ťažké nájsť 

veci na jedenie, 

keď ideme na prázdniny...“ 

V tom čase, 

v roku 1993... bolo ťažké 

nájsť miesto na najedenie. 

(Áno, áno.) 

A skutočne nerád chodím 

na miesta, 

kde majú zmiešané veci, 

viete? 

Rozumiem 

Vegetariánske jedlá 

aj mäsité jedlá. 

A ona to vedela tiež. 

Potom sme 

išli na Havaj, 

a nejako som ju presvedčil, 

že nájdeme niečo, aby 

„si sa najedla ty aj ja“. 

A podobné veci. 

A potom, počas letu na Havaj 

mi povedala: 

„Majú tu vegetariánske jedlo, 

prečo si ho nedáš?“ 

A keď sme boli na Havaji, 

našla kvôli mne miesta, 

kam som mohol ísť. 

Myslím. proste len tak. 

Veľmi dobre. 

Vidíte, musíme len  

byť úprimní  

a potom všetko pôjde. 

A potom sa to stalo, 

o 6 mesiacov som to dostal. 

Páni, nie o šesť rokov, 

ale šesť mesiacov. 

V ten istý rok. 

Stalo sa to ten istý rok. 

Áno, šesť mesiacov, 

nie šesť rokov. 

Pôvodne dokonca 10 rokov... 

Áno. Pretože 

v tom čase som si prečítal 

vašu knihu. 

Keď som prišiel domov 

v ten večer, nemohol som  

spať celú noc. (Áno?) 

Pozeral som sa 

na vašu fotku. 

Len som pozeral 

do vašich očí a povedal som: 
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„Majsterka, prosím pomôžte 

mi. Čo ak zomriem?“ 

Bál som sa, že zomriem skôr, 

než od vás dostanem  

požehnanie. Takže, stalo sa to 

a cítil som sa požehnaný. 

Dobre, dobre, pretože 

ste úprimný, je to preto. 

Áno, áno. 

Ďakujem vám, Majsterka. 

Áno, nemáte za čo, 

rado sa stalo. 

Pekný príbeh. 

Vždy keď meditujete, 

niečo si uvedomíte. 

Niečo prebleskne  

vo vašej intuícii, 

vo vašom poznaní. 

Niečo, čo viete, 

že ste predtým nevedeli. 

A učíte sa všetko 

o bezpodmienečnej láske 

a obete, 

„o dávaní ostatných 

pred seba samých“. 

Musíte to praktikovať, áno? 

Ináč, 

ak to nepraktikujete, 

len to tam zostane, 

od základov. 

A potom, 

keď príde veľká skúška, 

mizerne zlyháte. 
 


