
 

 

"Kwanseum Bosal i tu us convertiu en un" 
Mestre zen Seung Sahn 

 
 
D'una xerrada Dharma del mestre zen Seung Sahn en un Kido a Big Sur, 
Califòrnia, febrer de 1977. 
 
La primera vegada que intentis cantar no ho entendràs. De vegades la 
boca està fent Kwan Seum Bosal, però la teva ment està a casa, a San 
Francisco, a Nova York. Però llavors, "No és bo, torna!" La ment que 
canta és la sisena consciència; després, anar a San Francisco o Nova 
York és la vuitena consciència; a continuació, "torna!" és la setena 
consciència. Llavors tenim tres consciències. La sisena consciència 
controla el cos. La setena consciència és la consciència dels sentiments: 
"M'agrada això, no m'agrada això". La vuitena consciència és la teva 
memòria o consciència magatzem. Així que tractem de mantenir la 
ment una. Després, la setena consciència parla amb la vuitena 
consciència, "Torna!" Si les tres consciències estan actuant per separat, 
llavors no cantes correctament. 
 
Si fas un gran so, llavors pots escoltar la teva veu i també tots els altres 
sons. Però si la teva ment està volant, no pots escoltar. Així que és 
necessari un gran so. A més, si desitges seguir cantant en veu alta 
durant molt de temps, has de cantar en un to baix. 
 
Primer cantes amb una sola ment, dins el el so. No escoltes el so, estàs 
en el so. Només Kwanseum Bosal, Kwanseum Bosal –res en absolut. 
Això és samadhi Kwanseum Bosal. Ment una. Tot desapareix. El teu cos, 
tot és res, només Kwanseum Bosal. Això és estar en el so. Això no és ni 
dolent ni bo –bé. Després pots escoltar la teva veu, pots escoltar tots 
els sons. Això és molt clar. Ment una significa res en absolut, només 
Kwanseum Bosal. La ment clara vol dir que pots escoltar la teva veu i 
qualsevol so. Aquesta és la ment clara, la millor ment. És com tenir una 
pintura que és només blanca. Llavors, si vols una muntanya, pots 
dibuixar una muntanya en ella. O com pressionar "C" a la teva 
calculadora: la ment samadhi és ment zero; llavors, 1 + 2 = 3. La ment 
d'energia especial és com la ment clara. 
 
Estudiant: De vegades cantava molt fort i podia escoltar tots els 
tambors i cada persona cantant, tal com ha dit. Llavors alguna cosa 
sacsejava la meva línia de pensament i estava mig adormit.  
 
Soen-sa: Aixó es hon chim. És una malaltia. Tens Kwanseum Bosal però 
no tens el cap clar, estàs mig adormit. La teva ment no va a San 
Francisco, ni a casa, però no està clara. També hi ha una altra malaltia, 
on tens Kwanseum Bosal però també penses, penses, penses. Aixó es 
do go.  



 

 

 
Un altre estudiant: Després del Kido, estava assegut al costat del oceà 
a casa i de sobte tot va tornar, com una gravació. 
 
Soen-sa: Si mantens una ment forta de Kwanseum Bosal, llavors en la 
teu vuitena consciència ja fas karma Kwanseum Bosal, karma samadhi. 
Així que després, encara tens Kwanseum Bosal. Això és molt bo. De 
vegades, fins i tot durant la part d'energia especial del Kido, tindràs una 
mica de pensament. Pensament, després energia, pensament, després 
energia. Aquest és l'estil americà! Especialment la primera vegada. Si ho 
intentes molt, llavors no penses. 
 
Aquest Kwanseum Bosal és molt important. Kwan significa percebre, 
Seum significa món, Um significa so, Bosal vol dir Bodhisattva. Percebre 
el so del món, has de percebre el so del món. Llavors la teva veu és el 
so del món. Llavors que? Aquest so ja no és so. Tu i el so us torneu un. 
En aquest moment, el so no és so. La forma és buit, el buit és forma. 
Però no forma, no buit, no hi ha res en absolut. Però si no hi ha res en 
absolut, llavors la teva ment és molt clara, el teu veritable jo és molt 
clar, com un mirall clar. Arriba el vermell, hi ha vermell; ve el blanc, hi ha 
blanc. Només així. Llavors la forma és forma, el buit és buit. Només així. 
Quan veus el cel, només blau, quan veus l'arbre, només verd. Quan 
escoltes, només el so del moktak. El tambor fa un so de tambor. Llavors 
el so és so, el color és color. Així que només segueix directe, Kwanseum 
Bosal. Percep el teu so. Només escolta el teu so. Llavors pots escoltar 
tot. Llavors aquest so és molt clar. Aquest és el teu ésser, O.K. 
 


