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Ta to uţ druhe čislo totoho kačičnika, cipana! 

 

Inaugurácia stúpy so Samdong Rinpočhem vo Wangdenlingu 

V sobotu 23. novembra ráno navštívil Wangdenling veľký učenec a majster línie gelug, Samdong 

Rinpočhe, aby „zaktivoval“ stúpu prostredníctvom rituálu, ktorý sa v tibetštinevoĺárabnä (rab gnas) 

a spočíva v pozvaní mandaly boţstva prvotnej múdrosti (dţňánasattva) do objektu v tomto prípade do 

stúpy. Keďţe bolo chladné aj keď slnečné počasie, Rinpočhe vykonal rituál pomerne rýchlo – asi 

v priebehu štvrť hodinky. O úspešnom priebehu svedčilo veľké dúhové thigle, ktoré bolo vidieť okolo 

vychádzajúceho slnka. Teraz uţ je naša stúpa funkčná a môţe slúţiť ako objekt pre hromadenie zásluh. 
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Životopis Gurua Padmasambhavu: 

1.časť – Narodenie, nástup na trón a odchod do exilu 

 

V severozápadnej časti Odijány na ostrove v jazere Dhanakóša sa poţehnanie všetkých buddhov 

prejavilo v podobe mnohofarebného lotosu. Pohnutý súcitom k utrpeniu bytostí, vyslal Buddha 

Amitábha zo svojho srdca zlatú vadţru označenú slabikou HRÍh, ktorá zostúpila na lotosový kvet. 

Premenila sa na krásneho osemročného chlapca, ktorý bol ozdobený všetkými veľkými a malými 

znakmi dokonalosti a drţal vadţru a lotos. V tej chvíli všetci buddhovia desiatich smerov, spoločne 

so zástupmi dákiní z rôznych čistých dimenzií, vzývali poţehnanie a manifestáciu  nirmanakáje 

všetkých buddhov pre dobro bytostí a prekvitanie učení tajnej mantry. Ich invokácia je známa ako 

„Sedem veršov vadţry“, alebo „Sedemriadková modlitba“. 

 

 
 

Hovorí sa, ţe sa narodil v roku Zemnej opice na desiaty deň dorastajúceho mesiaca v mesiaci opice. 

Ak sa Guru Padmasambhava narodil v lotosovom kvete na vodách jazera, od srdca na neho volali 

dákiní a ich volanie sa spontánne stalo Vadţa Guru mantrou.  Táto mantra je jeho korennou 

mantrou a recitovať ju znamená vzývať jeho stav. Práve v ten čas sa stalo, ţe kráľ Oddijány, 

Indrabhuti, následkom svojej ohromnej štedrosti k ľuďom v núdzi a chudobným vyprázdnil svoju 

pokladnicu. Okrem toho nemal ani dediča trónu a prišiel o zrak. A tak sa spoločne s ministrom 

Krišnadharom vydal na cestu k jazeru Dhanakóša, aby našiel priania plniaci klenot. Keď sa vracali 

s klenotom všimol si Krišnadhara na hladine jazera lotosový kvet a v ňom neobvyklého chlapca. 

Povedal o ňom kráľovi a ten to zobral ako priaznivé znamenie, ţe by mohol nájsť dediča a tak šli za 

chlapcom.Kráľ sa chlapca spýtal na jeho rodičov, jeho rodovú líniu a krajinu, jeho zdroj obţivy 

a čo tam robí. Chlapec zaspieval svoju odpoveď očarujúcim hlasom: 
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 Môj otec je rigpa, Samantabhadra, 

 Moja matka je priestor všetkých javov, Samantabhadri. 

 Môj rod je neoddeliteľnosť bdelosti a priestoru, 

 Moje meno je vznešený Padmakara. 

 Môj domov je nezrodené dharmadhatu, 

 Mojou obţivou je konzumovanie dualistických myšlienok. 

 Mojou činnosťou je zavŕšenie aktivity buddhov minulosti, prítomnosti a budúcnosti. 

 

Indrabhuti si ho zobral so sebou do kráľovstva a ustanovil ho za korunného princa, posadil ho na klenotmi 

ozdobený trón a ľudia mu dávali mnoţstvo darov. Guru Padmasambhava bol v rôznych obdobiach svojho 

ţivota známy pod rôznymi menami. Teraz bol známy ako Padmakara – Zrodený z lotosu, alebo 

Saroruhavadţra – Vadţra zrodená z jazera. 

 

Padmasambhava si zobral za ţenu dákiní Prabhavati a vládol kráľovstvu v súlade s Dharmou, nastali tak 

časy šťastia a pokoja. Bol známy ako kráľ Saveštanarádţa „Kráľ s turbanom.“ Keďţe videl, ţe ako kráľ 

nebude schopný skutočne slúţiť druhým a priniesť im veľký duchovný úţitok, poprosil o dovolenie 

abdikovať, ale to bolo zamietnuté. A tak  Padmasambhava pouţil zručné prostriedky, aby unikol. Videl, ţe 

zlý syn jedného ministra čoskoro zomrie a zrodí sa v niţších ríšach, preto pri tanci na streche paláca hodil 

do neho svoj trojzubec, takto toho syna zabil a oslobodil ho do čistého buddhovského poľa. 

Padmasambhavu v súlade so zákonmi kráľovstva vyhnali do exilu a on sa potom potuloval po 

pohrebiskách ako je Šitavana, „Radostný háj“ a Sosadvípa. Tam dostal zmocnenia a poţehnania od dákiní 

Maradamarí a Sukhadhatrí, praktikoval jednanie jogína a dostal tak dákiní pohrebisiek pod svoj vplyv. 

V tej dobe bol známy ako Šantarakšita „Ochranca mieru.“ Padmasambhava sa vrátil na ostrov na jazere 

Dhanakóša a tam priviedol dákní pod svoju kontrolu. Potom v „Skalnatom lese“ na pohrebisku 

Parušakvana sa mu zjavila Vadţravarahí a poţehnala mu. Podrobil si nágov v oceánoch a planetárných 

duchov oblohy a dákiní mu dali siddhi a tak sa stal známy ako Vadţraraudravega, „Mocná hrozivá vadţra.“ 

 

 

Vadţraraudravega(Dordţe Dragpo Cal)s Vadţravarahí 
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Hľadáme... 

Karmajogínov na karmajógu od 09.12 do 16.12, kedy plánujeme drobné prace na Gonpe - sanáciu 

základových kolov, brúsenie guľatiny atd. 

Pre tých z Vás, ktorí majú chuť sa pridať, ale sú v náročnej finančnej situácii, je tu moţnosť v tomto 

období namiesto karmajógy prísť a normálne pracovať (hodinová odmena je 4 Eurá). 

O stravu bude primerane postarané.  

Prosíme všetkých karmajogínov aj záujemcov o brigádku sa čím skôr prihlásiť v odpovedi na tento email: 
lubo.em@gmail.com 
 

Žltý gakyil, Tomáš Chaban, nedávno rozposielal na konferenciu dotazník pre komunitu, ak ste ho 

ešte nevyplnili, prosím urobte tak do 15.12. na linku: https://docs.google.com/a/karma-
kagyu.cz/forms/d/1o9aBzjZrk-XYEEyEHAQCN0us04ARfuKhVmdsIUcpY7M/viewform 

 

Kurzy, akcie a karmajóga na Slovensku 

 

09.-16.12. Karmajóga vo Wangdenlingu –práce na gompe. 
 

28.12.2013 - 1.1.2014 Silvestrovský komunitný retreat zameraný na očistu 

šiestich lók 

 

24.-26.1. 2014 Prvá séria jantier a kumbhaka s Honzom Dolenským v Ţiline. 

 

14. – 16.2. 2014 Kurz tanca troch vadţier s Iwanou Zagrobou a Robertom Czabanskim v Bratislave. 

 

2.3./8.3. 2014 Losar v Bratislave 

 

21.-23.3. 2014  Osem pohybov jantrajógy pre verejnosť Honzom Dolenským v Bratislave 

 

30.5. – 1.6. 2014 Osem pohybov jantrajógy pre verejnosť Honzom Dolenským v Košiciach 

 

 

Kurzy v ČR 

 

Táto rubrika bude v ďalších číslach doplnená aj o kurzy v Poľsku, Rakúsku, Maďarsku a na Ukraine. 

 

17. – 19.12. 2013 Kurz tanca Troch vadţier pod vedením Milana Poláška a so  supervíziou Primy Mai, 

v Dobřichovicích.  

 

28.3. – 1.4. 2014 Kurz Santi Mahá Sanghy base s JimomValbym. 

 

2. – 6.4. 2014 Kurz SantiMaháSanghy1st levels JimomValbym. 

 

8. – 11.5. Kurz na tému Pradţňápáramitá z pohľadu Dzogčhenu s Igorom Berkhinom. 

 

Pre podrobnosti ohľadom kurzov v ČR kontaktujte blue@dzogchen.cz 
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Ako sa Akhu Tönpa stal mníškou 

 

Akhu Tönpa mal veľmi hladkú tvár, takţe si ho skoro bolo moţné pomýliť so ţenou. Dlhú dobu premýšľal 

o tom, ţe by rád potrtkal nejaké panny – čerstvé mníšky v ţenskom kláštore. Nuţ sa vybral na cestu 

hľadajúc nejaký, kde by mohol nastúpiť. Nakoniec jeden našiel a vyţiadal si audienciu u opátky - 

v prestrojení za mníšku, tá dovolila novopríchodzej „mníške“, aby vstúpila do kláštora. 

Akhu tam bol niekoľko mesiacov, keď zrazu mnohé mníšky otehotneli,hocibol kláštor dobre chránený pred 

nočnými muţskými návštevami. Napriek ochranným a reštrikčným opatreniam sa počet tehotenstiev stále 

zvyšoval. Učitelia a vedúce kláštora dávali teda ešte väčší pozor, aby zistili, či tam nechodí v noci nejaký 

muţ, ale nikoho nenašli. 

Vedúce kláštora pojali podozrenie, ţe ten muţ musí byť medzi mníškami. Museli zistiť, kto to je. To ale 

nebola ľahká úloha a bolo nepraktické pozerať kaţdej mníške pod rúcho, keďţe ich tam bolo tak veľa. 

A tak dali oproti sebe postaviť dva hrubé múry a všetkým mníškami povedali, aby skákali z jedného múra 

na druhý, zatiaľ čo vedúce stáli na zemi a pozerali, či nejaká mníška nemá penis. Takto mohli zistiť, kto je 

zodpovedný za všetky tie tehotenstvá. Keďţe sa Akhu nemohol skúške vyhnúť, previazal si svoj dlhý úd 

šnúrkou, zatiahol ho medzi stehná a priviazal si ho k opasku. Potom sa Akhu pripojil k skákaniu spolu 

s ostatnými mníškami.  

Keď prišiel Akhu na rad, skočil a prešiel. Vedúce ţiadny rozdiel medzi ním a mníškami nezbadali. 

Samozrejme, ţe nenašli nikoho s penisom. Kaţdý teda skákal ešte raz, ale aj tak nemohli muţa nájsť. 

Vedúce rozkázali všetkým, aby skočili ešte tretíkrát. Keď prišiel na rad Akhu, skočil, ale tento raz sa jeho 

povrázok pretrhol a jeho penis padol zvisle nadol. Vedúce to zrazu zbadali. Chytili ho a vedeli, ţe on musí 

byť ten muţ, čo spal so všetkými tými mladými panenskými mníškami! 

Zviazali mu ruky a potom ho vo veľkom sprievode povodili po kláštore a všetkým ho ukázali, aby vedeli, 

ţe on je ten, čo spôsobil všetky tie tehotenstvá. Potom uvrhli Akhua do temnice bez jedla a priviazali ho za 

nohy a ruky k hrubému stĺpu. To bolo najhoršie mučenie, aké ich napadlo. 

Neskôr sa vedúce kláštora zhromaţdili vonku, aby počuli, čo si Akhu hovorí. Akhu o tom vedel a tak 

povedal: „Áh! Pán Buddha mi poţehnal! Tieto povrazy sú také pohodlné, ale keby mi údy zviazali nejakou 

mokrou kravskou koţou natretou maslom, to by bolo naozaj hrozné mučenie.“ Toto opakoval zas a znova. 

Mníšky za dverami si pomysleli: ,Aha! Takţe to by bolo pre neho skutočné trápenie.“ Teda zobrali nejaký 

mokrý povraz z kravskej koţe, natreli ho maslom a poviazali mu ruky aj nohy. 

Samozrejme, maslo na mokrej kravskej koţi spôsobilo, ţe tá bola veľmi klzká a voda spôsobila, ţe sa dala 

roztiahnuť. Nasledujúci deň, skoro ráno sa Akhu vyšmykol zo svojich pút, vyskočil z okna a nahý utekal 

preč. 

Akonáhle vybehol zo dvora, stretol muţa idúceho na koni, s dvomi vrecami plnými jedla. Akhu Tönpa sa 

ho spýtal: „Kam ideš?“ 

„Idem navštíviť svoju sestru do kláštora,“ odvetil ten. 

„A či nevieš, ţe kláštor má teraz nové pravidlo, ţe kaţdý muţ, ktorý tam príde, môţe vojsť, len ak nemá na 

sebe šaty? Vidíš, práve som vyšiel von bez šiat.“ 

Keď to počul a ako videl nahého Akhua, pomyslel si ten úbohý muţ: ,Musí to byť pravda!’Takţe poţiadal 

Akhua: „Mohol by si mi zatiaľ postráţiť koňa a veci?“ Samozrejme, ţe Akhu mu povedal áno 

a pripomenul mu, aby sa príliš dlho nezdrţal. Akonáhle ten muţ vošiel do dvora, vyšli mníšky zo svojich 

ciel a zbili ho. Celý chumeľ mníšok po ňom skákal, niektoré si mysleli, ţe on je Akhu a niektoré  si 

mysleli, ţe sa ich pokúša uraziť a poníţiť. Nakoniec ho prestali biť a spýtali sa ho, prečo prišiel nahý. 

Povedal im o tom, ako stretol nahého muţa a čo mu ten povedal o novom pravidle v kláštore. 

Mníšky dobehli do izby, kde väznili Akhu Tönpu, ale ten bol preč. Obliekli muţa do rúcha pre mníšky, 

lebo to bolo jediné, čo mali a potom šli na miesto, kde ten muţ stretol Akhua, aby zistili, či tam ešte je, ale 

on aj majetok muţa uţ tam neboli. 

Prešlo veľa mesiacov. Potom jedného dňa ten muţ náhodou stretol Akhua v Lhase. Z ničoho nič Akhu 

objal vysoký budhistický stĺp, ktorý stál uprostred Lhasy. Sústredene sa díval na vrchol monumentu. Muţ 

prišiel za Akhuom a kričal: „Si klamár a zlodej! Ošklbal si ma o koňa a všetko, čo som mal!“ 

Akhu Tönpa naďalej uprene civel na vrchol stĺpu Dharmy a povedal: „Ach, hľadal som ťa, aby som ti 

vrátil tvoje veci, ale tibetská vláda ma určila za Stráţcu Stĺpu Dharmy, aby som dozeral na to, ţe tento stĺp 

nespadne a tak som ti nemohol vrátiť koňa.“ 
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Muţ povedal: „Dobre, ak pôjdeš a privedieš mi koňa a donesieš moje veci, zastúpim ťa ako Stráţca Stĺpu 

Dharmy.“ 

„Fajn, ale pamätaj, ţe ak by si videl, ako stĺp padá, musíš zakričať.“ Muţ s tým súhlasil a objal stĺp, ktorý 

mal na výšku jedenásť poschodí. Akhu sa pobral preč. 

Ten úbohý muţ sa stále drţal stĺpu. Čoskoro prelietali po jasnej oblohe mraky. Pohybovali sa rýchlo a ten 

chudák pozeral na tie beţiace mraky a zdalo sa mu, ţe stĺp padá. A tak zakričal: „Ľudia, občania Lhasy! 

Stĺp Dharmy padá!“ 

Kaţdý kto bol nablízku sa na neho pozeral, čoskoro bol obklopený veľkým davom. Kaţdý si pomyslel: 

,Robí tu taký nepriaznivý huriavk, vyrušuje nás a znevaţuje Stĺp Dharmy svojimi klamstvami.’ 

Tak ho zmlátili a keď skončili, prišli stráţe a zatkli ho za výtrţníctvo a vyvolávanie nepokojov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


