
 

  
Október 2013 

Totok tuná je náš obnovený newsletter, kde budú informácie o dianí v komunite, novinky, výzvy, prípadne 

aj inzercia a iný komunitný bulvár. 

 

Stavba stúpy osvietenia vo Wangdenlingu 

1.augusta sa po dlhých prípravách, vďaka nášmu vadţra bratovi Lukášovi Chmelíkovi začala výstavba 

stúpy vo Wangdenlingu betónovaním základov.  Základová časť sa postupne dvíhala zo zeme a na 

konci septembra sme základy úspešne dobetónovali. Potom nasledovalo uloţenie zbraní do základov, čo 

sme urobili 13. októbra a nasledujúci víkend, sme základy po uloţení predmetov symbolizujúcich svetské 

priania boli základy uzavreté betónovou platňou a pripravené na stavbu samotnej stúpy. 

 

 
 

23. októbra prišiel do Wangdenlingu náš vadţrabrat Migmar, ktorý potom trpezlivo koordinoval všetky 

prípravné práce, ktoré bolo ešte treba urobiť ako aj samotnú stavbu a plnenie stúpy, za týmto účelom 

doniesol Migmar aj ďalšie relikvie. V sobotu 26. Októbra sa potom začala samotná výstavba stúpy a hoci 

to nebol astrologicky priaznivý deň počasie bolo krásne a práce napredovali tak ako mali. V nedeľu sme 

potom stavbu stúpy dokončili aţ na pár detailov, ktoré budú pridané neskôr. Na stavbe panovala veľmi 

príjemná a priateľská atmosféra a zúčastnili sa jej ľudia nielen z našej sanghy ale aj z Diamantovej cesty, 

Khordongu, Tharab Inštitútu a Dţonang sanghy. Úspešné dokončenie stavby sme potom oslávili spoločnou 

ganapúdţou. Všetkým, ktorí sa podieľali na tomto úţasnom a zásluţnom projekte patrí veľká vďaka. 
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Hoci je stúpa uţ vybudovaná, ešte ostávajú práce, ktoré je treba na nej vykonať a najmä v jej okolí, preto 

sú všetci vítaní, aby sa zúčastnili na pokračovaní tejto zásluţnej činnosti (podrobnosti v rubrike Karmajóga 

a akcie). 22. novembra príde stúpu posvätiť Samdong Rinpočhe, významný majster školy Gelug. Teda 

ostáva si priať, aby táto stúpa priniesla ohromný úţitok nespočetnému mnoţstvu bytostí a prispela 

k rozvoju Wangdenlingu a dharmy na Slovensku. 

 

 

 

Význam a symbolika stúpy 

Stúpa je sanskritské slovo, ktoré znamená „nakopiť“ a odkazuje k pôvodnému kopovitému tvaru 

najrannejších stúp.Tibetský výraz pre stúpu -čhörten (mchodrten) znamená doslova podpora uctievania. To 

znamená, ţe stúpa je objekt, ktorý je hodný úcty a pomáha hromadiť zásluhy. Obecne  je stúpa budhistický 

monument, alebo relikviár, ktorý symbolizuje prebudenú myseľ buddhov. 

Stúpy sú rôznych tvarov a veľkostí, ale v zásade všetky nasledujú základný vzor, ktorý určil Buddha  
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Šákjamuni, keď poskladal svoje rúcho do štvorca a na neho poloţil svoju ţobraciu misku a povedal: „Urobte 

takúto stúpu.“  Mahaparinirvána  Sútra ďalej hovorí, ţe si Buddha prial, aby je ho ostatky boli ukryté práve 

v takej stúpe na miestach, kde sa kriţujú cesty, alebo tadiaľ prechádza veľa ľudí. Buddhove relikvie potom 

boli rozdelené a umiestnené do štyroch rôznych stúp, na štyroch miestach spojených so ţivotom Buddhu: 

V Lumbíní, mieste Buddhovho narodenia. 

V Bodhgaji, v mieste, kde dosiahol prebudenie pod stromom Bódhi. 

V Sarnathe, kde odovzdal svoje prvé učenie a  

V Kušinagare, kde odišiel do parinirvány. 

Neskôr boli stúpy postavené na mnohých miestach v Indii a v tibetskej tradícii sa vyvinulo osem druhov stúp 

spojených s ôsmimi udalosťami v Buddhovom  ţivote.  

 

Sú to stúpa Narodenia (tieţ zvaná lotosová stúpa), stúpa Osvietenia (stúpa vo Wangdenlingu je práve týmto 

typom stúpy), stúpa Otočenia kolesom Dharmy, stúpa Veľkých zázrakov, stúpa Zostúpenia z ríše Tušita, 

stúpa Urovnania rozkolu, stúpa Víťazstva (nad štyrmi Márami) a stúpa Parinirvány. Okrem týchto stúp 

existujú v tibetskom budhizme ešte tri stúpy – stúpa Kadampy, pripomínajúca učenia Atíšu a obnovenie 

Dharmy v Tibete, Kálačakra stúpa a stúpa podrobenia si démonov (Dudul Čhorten). V terme Čangčhub 

Dordţeho je naviac popis 108 druhov stúp.  Stúpy sa obvykle stavajú, aby naplnili jeden z 10tich účelov: 

1. Ako pripomienka učiteľa (po jeho/ jej parinirváne). 

2. Ako relikviár. 

3. Na pritiahnutie realizovaných bytostí. 

4. Na urýchlenie učiteľovho znovuzrodenia. 

5. Na podporu dlhovekosti. 

6. Na vytvorenie mieru a harmónie v spoločnosti. 

7. Na pritiahnutie bohatstva. 
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8. Na odvrátenie vojenskej invázie. 

9. Na podrobenie fyzických a duševných chorôb a epidémií. 

10. Na uskutočnenie prebudenia. 

Keď sa pozrieme na obecnú štruktúru tibetskej stúpy, tak je základ tvorí trón, ktorý je symbolom desiatich 

cností.  Pri jeho spodku sú tri stupienky, ktoré symbolizujú 3 klenoty. Na tróne sú štyri stupne, ktoré 

predstavujú skríţené nohy buddhu, zároveň spolu s trónom reprezentujú element zeme a rodinu Ratna, ako aj 

cestu nahromadenia. Kaţdý z týchto stupňov reprezentuje jeden aspekt Buddhovho učenia, ako sú štyri 

základne bdelého uvedomenia (telo, pociťovanie, myseľ a vonkajšie javy) a tak ďalej. Na týchto štyroch 

stupňoch je váza, ktorá predstavuje trup buddhu, element vody, rodinu Vadţra, cestu zjednotenia a 7 klenotov 

bódhisattvu. Horná časť vázy predstavuje cestu videnia. Nad vázou je časť, ktorá predstavuje tvár a oči 

buddhu a 8 ramennú vznešenú cestu a cestu meditácie, táto časť sa volá aj harmika. Nad harmikou je 13 

diskov - stupňov, ktoré predstavujú 10 síl buddhu a jeho 3 rozpomenutia (teda poznanie prítomnosti, 

minulosti a budúcnosti.) alebo tieţ 13 bhúmi vadţrajány, zároveň  reprezentujú cestu neučenia sa. Tieto disky 

spolu s harmikou predstavujú element ohňa a rodinu Padma. Dáţdnik na vrchole je spojený s elementom 

vzduchu a predstavuje rodinu Karma a stav víťazných. Mesačný a slnečný disk, s klenotom predstavujú 

element priestoru a rodinu Tathágata (alebo Buddha).  Mesačný disk potom predstavuje súcit a metódu 

a slnečný disk predstavuje múdrosť, klenot potom reprezentuje prebudenie. Teda vidíme, ţe stúpa predstavuje 

v skratke celú cestu sútier a kompletnú mandalu podľa tantier. 

 

 

Hľadáme... 

Hľadáme ľudí doprekladateľskej skupiny, aby sme mohli vydávať svoje vlastné texty, knihy pre 

praktikujúcich a knihy pre verejnosť. Potrebná je: 

- znalosť slovenského jazyka (spisovného), angličtiny, alebo taliančiny, znalosť tibetštiny je vítaná, ale nie 

nevyhnutná. 

- terminológie, ktorá je zauţívaná v dzogčhenovej komunite. 

- chuť pracovať na prekladoch a schopnosť dodrţiavať termíny (tie nebudú striktné, ani stresujúce, ale 

nechceme, aby vydávanie jednej malej broţúrky trvalo roky.) 

 

Ľudí do tímu pre Zrkadlo. Potrebujeme: 

- kreatívnych ľudí, ktorí dokáţu pracovať s grafikou a robia si prácu načas. 

- kohokoľvek, kto bude mať záujem podieľať sa na tvorbe Zrkadla. 
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Kurzy, akcie a karmajóga 

8.-10.11. Karmajóga vo Wangdenlingu – príprava dreva na zimu, práce na gompe, príprava lingu na 

návštevu Samdong Rinpočheho. 

15.-17.11. Karmajóga vo Wangdenlingu – dokončovacie práce na stúpe, práce na gompe. 

 

22.11. od 13:00 do 15:00 Návšteva Samdong Rinpočheho spojená s inauguráciou stúpy (rabne). 

 

29.11. do 1.12. Komunitný retreat Gurujógy Padmasambhavu vo Wangdenlingu – program: 

 

Piatok:                                                                                 Neďeľa: 

20:00-22:00 prvé sedenie.                                                  6:30 – 7:30 sang a serkyem 

                                                                                            7:30 – 8:00 raňajky 

Sobota:                                                                                8:00 – 9:30 1. sedenie 

6:30 – 7:30 sang a serkyem                                                10:00 – 12:00 2. sedenie 

7:30 – 8:00 raňajky                                                             12:00 – 14:00 obedná prestávka 

8:00 – 9:30 1. Sedenie                                                        14:00 - 15:00 ganapúdţa 

9:30 – 10:00 prestávka 

10:00 – 12:00 2. sedenie 

12:00 – 14:00 obedná prestávka 

14:00 – 16:00 3. sedenie 

16:00 – 17:00 prestávka 

17:00 – 18:30 4. sedenie – dlhý thun 

18:30 – 20:00 prestávka na večeru 

20:00 – 21:00 5. Sedenie 

21:00 – 21:30 Čhod 

 

 

13.12. – 15.12. Kurz Šitra s Jakobom Winklerom v Bratislave, v centre Samáhi (samadhi.sk) 

predbeţný program: 

 

Piatok 

19:00 - 21:00  

 

Sobota 

10:00 - 12:00 

14:00 - 16:00 

 

Nedeľa 

10:00 - 12:00 

14:00 - 16:00 

 

Prosím registrujte sa na yellow@dzogchen.sk, potrebujeme vedieť počet ľudí, aby sme vedeli určiť 

kurzovné. Ďakujeme. 

 
 

28.12.2013 - 1.1.2014 Silvestrovský komunitný retreat zameraný na očistu 

šiestich lók 

 

24.1.-26.1. 2014 Prvá séria jantier a kumbhaka s Honzom Dolenským v Ţiline. 
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Ako sa Akhu Tönpa vyspal s pannou 

 

Akhu Tönpa bol veľmi zručným tkáčom súkna. Mnohé rodiny ho pozývali k sebe domov, aby  pre nich 

tkal. Raz pozvali Akhu Tönpu do rodiny, kde bola len matka a dcéra. Dcéra bola panna a bola veľmi 

pekná. Akhu tkal niekoľko dní a niekoľkokrát sa to dievča pokúsil zviesť, ale nepodarilo sa mu to. 

Nakoniec však prišiel na to, čo urobiť. 

Zatiaľ čo sedel pri stave a tkal vo vchode do domu, všimol si, ţe, aby šla dievčina na záchod, schádza 

vţdy dole na prízemie. Ako náhle ju uvidel, ako ide dole, zrýchlil tkanie, takţe pracoval veľmi rýchlo. 

Keď si dievčina všimla ako sa s tkaním náhli, spýtala sa ho: „Kam sa tak ponáhľaš?“ 

Akhu odpovedal: „No, musím ísť na záchod, ale neţ pôjdem, musím dokončiť túto priadzu, preto sa tak 

ponáhľam.“ 

Ako pokračoval v rýchlej práci, spýtal sa jej Akhu: „A ty kam ideš?“ 

„Idem na záchod,“ povedala. 

„Keď ideš na záchod, nemohla by si prosím zobrať môj moč so sebou?“ 

Porozmýšľala a potom odvetila: „Prečo nie?“ Tak ju Akhu poţiadal, aby sa vyzliekla a potom s ňou mal 

sex. 

 

Keď skončili, pokračoval Akhu v tkaní a dievčina šla na záchod, mysliac si, ţe v sebe nesie Akhuov moč. 

Ako sa vrátila, šla pomáhať matke do kuchyne a povedala jej, akú lákavosť urobila Akhuovi tým, ţe 

odniesla jeho moč do záchodu. 

Keď si matka vypočula tú neuskutočniteľnú historku o Akhuovom podvode, skríkla: „Nie! Nie! Ako by 

mohol niekto poslať svoj moč po niekom druhom? Neposlal po tebe svoj moč, iba ťa pretiahol, to s tebou 

urobil!“ 

Dcéra si povedala: „Je to pravda, určite je to tak! Musím ho ísť vykričať!“ 

Šla nazad za Akhuom a nakričala na neho: „Nedal si mi svoj moč, pretiahol si ma!“ 

Akhu povedal: „Nie! Nie! Naozaj som po tebe poslal svoj moč.“ Chvíľu sa takto vadili, keď Akhu zrazu 

povedal: „Ak ti to robí starosti, tak mi dovoľ si vziať svoj moč späť, aby si si nemusela robiť starosti.“ 

Dievčina si pomyslela: ,Bude lepšie, ak mu vrátim jeho moč; budem čistá.’ Povedala: „Dobre, prečo by si 

si ho nevzal späť.“ 

Tak ju Akhu vyzliekol a mal s ňou sex ešte raz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


