
 

 

 

 

Február 2014 

Uţ sa blíţi jar  

Februárové novinky 

 

Vo februári bolo vo Wangdenlingu obdobie pokoja. Prebehlo tam stretnutie Gakyiluspojené s 12 hodinovou praxou 

Simhamukhy. V Bratislave v Mlynskej doline uskutočnil kurz Tanca Troch Vadţier s inštruktorom Robertom 

Czabanskim. S radosťou vás informujeme, ţe sme mali česťhosťovaťplnú (presne) mandalu a kurz prebehol v 

uvoľnenejatmosfére a bez problémov. Prakticky v priebehu jediného dna si všetci účastníci kurzu pod Robertovym 

vedením tanec osvojili, nedeľa tak patrila ďalšiemuprecvičovaniu s dôrazom na načasovanie a najmä radosti z 

pohybu. V Bratislave sa zatiaľ ako v jedinom meste tancuje na mandale pravidelne, preto veríme, ţe Tanec Troch 

Vadţier obohatípondelkovýrepertoár Tanca Šiestich Priestorov a tanečníkov a tanečníčok bude pribúdať. Na zaver 

chceme poďakovať Robertovi za priateľský a priamy prístup a všetkýmzúčastnením za dobru náladu a pomoc s 

organizáciou. 

 

za Gakyil Ľubo(red) 
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Cele Nacchog Rangdrol:  

 

Esenciálne náuky 

 

Hoci sa učia mnohé metódy pre zlepšenie jednania, 

vrátane rovnakej chuti a jógických disciplín, 

keď jednoducho skrotíš svoj vlastný prúd bytia, 

tak potom nepotrebuješ uţ ţiadnu inú rovnakú chuť. 

 

Dnes všetci praktikujúci tvrdia,  

"Ja som meditujúci! Ja som jogín! Ja som chudobný človek!", 

zatiaľ čo zháňajú dary, ktoré sú im dávané z viery. 

Síce môţu nosiť správne kostýmy, 

ale keď sa stretnú s náznakom neúcty, dostanú slabé milodary, 

alebo počujú čo i len najmenšiu kritiku, 

tak zabudnú na svoju meditáciu a duchovnú prax 

a vzplanú hnevom ako zmije. 

Aký môţe byť potom pokrok v ich duchovnej praxi? 

Aké vyuţitie má pre takýchto ľudí rovnaká chuť? 

 

Preto vôbec nie je potrebné, 

ţiť na ústraniach na strašidelných miestach, 

alebo sa zamestnávať jógickými disciplínami, ktoré dbajú na konfrontácie.  

Najvýznamnejšie, aj keď veľmi vzácne,   

je ţiť výhradne podľa kľúčového bodu duchovnej praxe,  

ktorý presahuje osem svetských záujmov.  

 

* * * 

 

Okrem toho, obyčajné nosenie jogínskeho alebo mníšskeho oblečenia ti neprinesie ţiadny prospech, pokiaľ 

Dharma neskrotí tvoju myseľ. Udana Varga uvádza: 

Poţehnaný sa spýtal mníchov: „Aká je moţnosť, ţe sa holenie mníšskej hlavy stane osvietením? Aká je 

moţnosť, ţe sa ţlté rúcha stanú osvietením? Aká je moţnosť, ţe sa oplachovanie vodou stane osvietením? Aká je 

moţnosť, ţe sa zdrţanie jesť po poludní stane osvietením? 

 Medzi jeho nasledovníkmi vyrástli pochybnosti a neistota, a tak povedali: „Ak je to tak, cez čo sa potom teda 

dá dosiahnuť osvietenie? 

 Buddha odpovedal: „Ohoľte si vlasy konceptuálneho myslenia ostrím rozlišujúceho poznania. Ochráňte sa 

pred bolesťami rušivých vášní rúchami prázdnoty. Zmyte preč svoju nevedomosť vodou múdrosti. Zaţeňte hlad 

túţby jedlom meditácie. 

 

Preloţil Martin Mrva. 

 

Niečomálo o CeleNacchogRangdrolovi 

 

Cele Nacchog Rangdrol, tieţ známy ako Päma Legdrub, či Cele Göcchangpa sa narodil v roku 1608 v 

juhovýchodnom Tibete na hranici kraja Kongpo. Bol rozpoznaný ako bezprostredná inkarnácia mjastra menom 

Tändzin Dordţe vďaka čomu usadol na trón v kláštore školy Drugpa Kagjü menom Thangdrug. Neskôr bol 

označený za manifestáciu prekladateľa Vairóčanu a Gjalwa Göcchangpu, dôleţitého majstra v ranej histórii školy 

Drugpa Kagjü. Stal sa veľkým učencom a praktikujúcim ako v škole Ňingma, tak aj Kagjü. Medzi jeho majstrov 

patrili 3. Pawo Rinpočhe a Rigdzin Dţacön Ňingpo. Vďaka svojej praxi na ústraní v jaskyni, kde predtým meditoval  
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Cele NacchogRangdrol 

 

Göcchangpa dosiahol úplnú realizáciu mahámudry a dzogčhenu. Jeho texty vynikajú jasnosťou a priamosťou, 

Dzongsar Khjence Čhökji Lodrö sám nabádal svojich ţiakov, aby ich študovali. Medzi ţiakov Nacchog Rangdrola 

patrili: Gampopa Zangpo Dordţe, Bomting Čhödţe Mipham, Tau Päma Lodrö a ďalší. 

 

 

Úryvok z knihy „Vízia jasného svetla“ od PatrulRinpoče a úvod od Chögyal Namkhai Norbu 

 
Krátky príbeh o významnom dzogčhenovom majstrovi Mingjur Namkhai Dordže: 

 

Ţil v Kláštore Dzogčhen. Tento kláštor je situovaný vo veľkej nadmorskej výške v nomádskom kraji.  Bol 

vybudovaný  na úpätí hory Norbu Jegjal, ktorá je povaţovaná za ochrancu kláštora. Aj keď bol po väčšinu roka 

pokrytý snehom, obývalo ho mnoţstvo učiteľov a praktikujúcich. Niektorí sa uchýlili pod kláštorom v rôznych 

kamenných úţľabinách, kde sneh nedosiahol alebo v lese na rôznych miestach na ústranie. Takto učitelia a 

praktikujúci trávili čas v Kláštore Dzogčhen a jeho okolí. 

 

 
 

Soška Namkhai MingjurDorţdeho , ktorá bola urobená za jeho ţivota. 
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Miesto bolo veľmi krásne, ale aj veľmi studené. Z tohto dôvodu, keď bol Namkhai Mingjur Dordže starší, počas dňa 

sedával na slnku pred chyţkou na ústranie a v noci sa zvykol vrátiť. Mal pri sebe mladíka, ktorý mu občas pomáhal, 

či sprevádzal ho. Ten mal priateľku, ktorá bývala v malej usadlosti pod kláštorom, kde ţilo pár obyčajných rodín.  

Tento mladík často trávil čas v dome u svojej priateľky. Jedného dňa bolo počasie dobré a tak navrhol Mingjur 

Namkhai Dordţemu, aby ho odprevadil von na slnko. Mladý muţ odišiel za priateľkou. V noci bol tak 

zaneprázdnený, ţe na všetko zabudol.  V noci pohodlne spal aj s ňou, kým husto sneţilo.  Ráno sa zobudil a 

spomenul si, ţe zabudol na Mingjur Namkhai Dordţeho a nechal ho sedieť celú noc v chlade. Zľakol sa a rýchlo sa 

vrátil na miesto, kde ho nechal. Pri návrate ho uvidel sedieť pohrúţeného v meditácii a pokrytého snehom. 

Nevšímajúc si toho Mingjur Namkhai Dordţe povedal: „Sneţilo!“ postavil sa a vrátil sa do domu. Neskôr dal 

mladému muţovi pár drahokamov, aby ich odniesol priateľke. Niektorí lámovia by sa mohli nahnevať. Z tohto a 

iných príbehov z jeho ţivota môţeme pochopiť, ţe bol mahásiddhaa čistý praktikujúci dzogčhenu, ktorý sa 

nezaoberal najmä tantrickými praxami. 

 

Vysvetlivky: 

Mingyur Namkhai Dordže je štvrtá reinkarnácia Dzogčhen Päma Rigdzina (1625 – 1697). Prvý Dzogčhen Päma 

Rigdzin bol povaţovaný za kombinovanú reinkarnáciu Kukkurádţu a Vimalamitru. 

Kláštor Dzogčhenalebo Dzogčhen Gönpa, či Dzogčhen Čhöling je známy kláštor tradície Ňingma. Bol zaloţený 

Päma Rigdzinom v roku 1685 na poţiadavku Piateho Dalajlámu vo východnom Tibete, v Derge. V komplexe 

kláštoru je aj univerzita Šri Simhu, na vyučovanie sútier a tantier. Zrodilo sa tu veľa významných učencov ako 

DţuMipham (1846 – 1912) alebo Patrul Rinpoče. 

Mahásiddhaje zavŕšený praktikujúci, ktorý je ponad svetské záujmy. 
 

Preloţila Diana Mianovská 

 

 

Oznamy 

Ahojte, 

 

ako som uţ pred nejakou dobou informoval, na túto veľkú noc zvoláva gakyil celo komunitné stretnutie, témou 

stretnutia bude reforma komunity, karmajóga a projekt Wangdenlingu. Týmto by sme vás chceli poprosiť, aby ste sa 

podľamoţností dostavili v čo najhojnejšom počte. Termín stretnutia bude nedeľa20.4.2014. Keďţe je pondelok 

voľno, príde mi to ako vhodný termín, aknesúhlasíte, dajte prosím vedieť, nech môţeme program včas pozmeniť. 

 

Program bude nasledovný: 

 

Piatok 18.4. 

7:00 sang a serkjem. 

9:00 - 20:00 spoločná prax očisty šiestich lók, karmajóga atd. 

 

Sobota 19.4. 

7:00 sang  

8:30 12 hodinová prax gurua Padmasambhavu 

20:30 koniec praxe a pokračovanie ganapúdţou 

 

Nedeľa 20.4. 

8:00 sang a serkjem 

10:00 stretnutie komunity 

12:00 prestávka na obed 

14:00 v prípade potreby pokračovanie komunitného stretnutia 

16:00 koniec stretnutia a spoločná ganapúdţa s modlitbou lampy 

18:00 rozchod 

večer potom prax čo a spoločná zábava pri ohni 
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Pondelok 21.4. 

8:00 sang a serkjem 

10:00 karmajóga 

po obede upratovanie domu prípadne relax a prechádzka, či karmajóga, podľa chuti 

a počtu ľudí. 

16:00 dlhý thun 

17:00 odchod domov. 

 

Všetko dobré a tešíme sa na vás,  

 

váš gakyil 

 

 

Ahojte 

 

srdečne vás pozývame na jarnú karmajogu vo Wangdenlingu 22. - 23.3 2014.Po dlhej nezime sa opäť budeme 

maťmoţnosťstretnúť v kruhu najuţšom pri zásluţnej a zušľachťujúcej práci, klábosení, spoločnej praxi... 

Nosnou témou bude upratovanie starého domu zvnútra aj zvonka.Keďţe ide o otvorenie sezóny, ponúkame 

karmajoginom a karmajoginkam moţnosť ubytovania a teplého jedla zadarmo (na účetvšetkých).Ak sa rozhodnete 

prísť, pokojne mi napíšte  potvrdzujúci email, umoţní mi to presnejšienakúpiťčerstvé potraviny. 

Tešíme sa na vás. 
 

za Gakyil Ľubo (red) 

 

Kurzy, akcie a karmajóga na Slovensku  

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

21.-23.3. 2014Karmajoga vo Wangdenlingu 

28.3. 2014Verejná prednáška na tému Sloboda od negatívnych emócii s Dakpa Rinpočhem v Bratislave. 

29. -30.3. Iniciácie a náuky spojené s tromi koreňmi KončhogČidu s Dagpa Rinpočhem v Bratislave. 

                Viac k obom akciám na www.dzogchen.sk 

18.-21.4. 2014 Celkomunitné stretnutie vo Wangdenlingu 

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

24.10. – 26.10. 2014 Jóga snu s Michaelom Katzom v Bratislave  

27.2. – 3.3.2015 Kurz na tému Pokoj a pohyb (šine a lhagtong) s JimomValbym v Bratislave 

 

Kurzy v ČR  
28.3. – 1.4. 2014 Kurz Santi Mahá Sanghy base s Jimom Valbym.  

2. – 6.4. 2014 Kurz Santi Mahá Sanghy 1st level s JimomValbym.  

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

Pre podrobnosti ohľadom kurzov v ČR kontaktujte blue@dzogchen.cz  

 

Kurzy v Poľsku  

17.10. – 19.10. 2014 Jóga snu s Michaelom Katzom 

Pre podrobnosti ohľadom kurzov v Poľsku kontaktujte blue@dzogczen.pl  

 

Kurzy v Rakúsku  
21.3. – 22.3. 2014 Verejná prednáška a seminár o buddhizme a dzogčhene pre verejnosť s Jimom Valbym vo Viedni.  

23.3. – 25.3. 2014 Retreat Santi Mahá Sanghy (Base?) s Jimom Valbym vo Viedni.  

Od 6.3. 2014 kaţdý štvrtok Jantrajóga pre začiatočníkov s Honzom Dolenským vo Viedni. (detaily: 

yantrayoga@dzogchen.at)  

Pre podrobnosti ohľadom kurzov v Rakúsku kontaktujte wien@dzogchen.at  
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Ako Akhu Tönpa predával penisy 

 

Kedysi dávno siali muţ so ţenou na poli. Pomáhalo im aj veľa námezdníkov, ktorých si najali. Keď nastalo poludnie 

šli všetci pracovníci spolu s manţelmi, ktorí vlastnili pole na obed. Tibeťania sa radi zabávajú robia si zo seba ţarty, 

takţe zatiaľ čo sa všetci zabávali, rozprávali si vtipy o sexe a smiali sa, šiel okolo láma, ktorý bol veľký praktikujúci. 

V súlade s tibetským zvykom sa pristavil a spýtal sa: „A čoţe robíte?“ 

Manţelia mu chceli povedať, ţe sejú na poli zrno, aby mali úrodu, ale keďţe boli rozptýlení hovorením vtipov 

o sexe, miesto toho sa preriekli a povedali: „Sadíme na poli penisy.“ 

Kaţdý sa na prerieknutí zabával a tak láma zobral za hrsť ryţe, ktorú mal v nádobke na poţehnávanie (táto nádobka 

s ryţou sa pouţíva pri zmocneniach a poţehnávaní sôch a thaniek). Rozhodil poţehnanú ryţu po poli a povedal: „Ó 

nech sa tak stane, nech vyrastie pekná úroda penisov.“ S tým sa pobral preč. 

Keď prišiel čas ţatvy, pobrali sa manţelia na pole. Čo ale uvideli ich šokovalo, celé pole bolo plné penisov. Začali 

plakať, lebo to, čo sa im stalo ich nielen zahanbilo v celej dedine ale navyše nemali ani zrniečko jačmeňa, aby preţili 

ďalší rok.  

Samozrejme, ţe sa takáto neobvyklá zvesť rýchlo rozšírila a dopočul sa ju aj Akhu Tönpa a prišiel sa pozrieť, čo sa 

stalo. Poobzeral si pole toho úbohého páru, kde rástli penisy všetkých veľkostí. Zašiel do domu manţelov a našiel 

ich ako nariekajú a váľajú sa po zemi. Nemohli toto hrozné nešťastie zniesť. Akhu ich upokojil: „No tak, nerobte si 

starosti, predám tie penisy a za to si kúpite viac zrna, neţ by ste získali zo svojho poľa.“ 

Keď to manţelia počuli poďakovali sa Akhuovi za jeho ponuku. Akhu ich potom poţiadal, aby priviedli čo najviac 

oslov s vreciami, aby na nich naloţili penisy. Potom zoţali penisy a naloţili ich na oslov, tak ako ich Akhu poţiadal, 

avšak nevedeli čo sa s nimi Akhu chystá urobiť, či kam vlastne ide. 

Akhu Tönpa opustil dom manţelov a sľúbil im, ţe o pár dní príde. Potom sa Akhu vybral aj s oslami priamo do 

jedného z najväčších ţenských kláštorov v Tibete. Ako náhle ta dorazil vošiel do dvora a zloţil svoj náklad z oslíkov 

a poslal ich sa pásť. Na zem rozloţil niekoľko kusov látky a na ne pokladal všetky penisy pekne do radu. Keď bol 

s tým hotový začal kričať: Kto chce magický penis, ktorý plní všetky túţby, si môţe jeden teraz kúpiť! Penisy, 

magické penisy!“ Čoskoro sa tam zhlukol dav mladých mníšok, ale opátka vyšla tieţ von a zlostným pohľadom ich 

zahnala. A tak aj keď vykríkal zas a znova, nezískal Akhu aţ do zotmenia ţiadne zákazníčky.  

Nakoniec vyšla zas opátka a povedala Akhuovi: „Koľko stojí ten najväčší?“ Ukázala naň a potom si zahanbená 

zakryla tvár rúchom. Akhu si za neho vypýtal veľa peňazí, ale opátka za neho bez námietok zaplatila celú sumu. 

Spýtala sa ho: „Ako ho mám pouţívať?“ 

Akhu povedal: „No musíš ho drţať mimo dosah psov a mačiek, lebo by ho mohli zjesť. Potom keď si chceš uţiť, 

mala by si povedať „Čhu! Čhu!“ Magický penis príde za tebou a bude ťa mrdať aţ kým nevydáš dlhý vzdych.“ 

Opátka sa veľmi potešila, ţe má taký uţitočný predmet, keďţe ako všetci vieme mníšky majú zakázané uţívať si 

s muţmi. 

Keď opátka odišla prišli skoro všetky mníšky a vykúpili ostatné penisy. Akhu mal kopec práce s určovaním cien 

podľa veľkosti, vyberaním peňazí a vysvetľovaním, ako ich pouţívať. Keď skončil, vrátil sa Akhu k manţelom 

s veľkou sumou peňazí. Boli veľmi prekvapení, keď ho uvideli. 

Medzitým urobila opátka všetko podľa inštrukcií, ktoré jej dal Akhu. Zvolal „Čhu, čhu!“ Hneď nato skočil penis na 

ňu začal ju trtkať. Keď mala dosť a chcela prestať, vydala dlhý vzdych „Hu!“ a penis z nej vypadol. Opátke sa to 

páčilo a neskôr si magický penis natoľko obľúbila, ţe si dala preň urobiť striebornú škatuľu, v ktorej ho mala 

zabalený v hodvábnej látke. Bol jej natoľko vzácny, ţe bez neho nemohla stráviť jedinú noc.  

Takto prešlo niekoľko rokov. Jedného dňa ju pozvali, aby robila púdţu u bohatej rodiny, ktorá ţila ďaleko od 

kláštora. Opátka si zabudla zobrať striebornú škatuľu. Púdţa mala trvať niekoľko dní a tak tam mala niekoľko dní 

ostať. Po prvej noci bez magického penisu sa cítila veľmi nešťastná. Na druhý deň povedala tej rodine, ţe nemôţe 

ostať na celý rituál. Vysvetlila im, ţe sa musí ešte v ten deň vrátiť do kláštora, lebo si tam zabudla špeciálnu relikviu 

bez ktorej nemôţe podľa jej duchovných sľubov stráviť jedinú noc.  

Aj keď povedala rodine všetky tie lţi, rodina trvala na tom, aby ostala na celú dobu trvania púdţe. Navrhli jej, ţe 

pošlú sluhu, aby ten predmet vyzdvihol, ak by šiel na koni, príde tam aj nazad v ten istý deň. Opátka teda nakoniec 

súhlasila, sluhovi povedala: „Pod posteľou mám striebornú škatuľu, ale nesmieš ju otvoriť, ak tak urobíš spáchaš 

ťaţký prečin!“ Sluha jej sľúbil, ţe ju neotvorí.  
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Šiel do kláštora, zobral striebornú škatuľu a vydal sa na cestu späť. Ako sa vracal, začalo mu vŕtať v hlave: „Čo len 

môţe byť v takej drahocennej škatuli?“ Chcel sa pozrieť dnu, ale bál sa, ţe by spáchal negatívnu karmu, tak prešiel 

nejakú vzdialenosť aţ došiel na miesto, kde nikoho nebolo. Zosadol s koňa, ţe si chvíľu oddýchne.  

Po tom, čo ho nejakú dobu zţierala zvedavosť, zabudol na strach z negatívnej karmy a striebornú škatuľu otvoril. 

Uvidel veľkú a hrubú vec zamotanú v hodvábe. Odmotal hodváb a odhalil veľký penis. Tak ho to prekvapilo, ţe 

povedal: „Čhu, čhu!“ (Čo je tieţ tibetské citoslovce prekvapenia.) 

Odrazu na neho penis skočil a začal hľadať dieru. Keďţe bol muţ, našiel na ňom len ritnú dieru a začal ho do nej 

mrdať. Úbohý sluha sa preľakol. Kričal a beţal hore a dole aţ sa unavil strašne unavil a vydýchol s dlhým „Hu,“ 

nato vyšiel penis von. 

Ako náhle sa vrátil, podal škatuľu opátke a povedal jej, ţe nespáchal ţiadny prečin. Opátka sa veľmi potešila, ţe ho 

má opäť so sebou a keď prišla noc, ľahla si do postele a zavolala „Čhu, čhu.“ Ale penis k nej neprišiel ako inokedy. 

Zavolal niekoľkokrát, ale penis stále neprichádzal. Pojala podozrenie, ţe sa s ním niečo stalo a tak otvorila škatuľu 

a našla tam penis utlčený na placku. Celú noc smútila za svojim milencom, ale nemohla to nikomu povedať, lebo by 

to pre ňu ako mníšku bola hanba. 

Ďalšie ráno sa prebudila vo veľmi sklesnutej nálade. Rodina chcela vedieť, čo sa jej stalo, povedala im, ţe je veľmi 

chorá. Rodina teda zavolala doktora, aby ju vyšetril, ale ona mu miesto toho ukázala penis, aby zistila, či ho dokáţe 

vyliečiť. Bez toho, aby čokoľvek povedala, poloţila dobitý penis na tanieri pred doktora. Doktor si myslel, ţe mu 

dáva mäso a tak ho zjedol. Opátka dostala taký šok, ţe zomrela. 

 
 

 

 

 

 

 


