
                                                         

 

 

 

Január 2014 

Všetko najlepšie do nového roku. 

 

Január vo Wangdenlingu 

 

Nečakane pomalý nástup zimy umoţnil pokračovať v sérii malých prác, ktoré sme započali v decembri. Prioritou 

bolo zamedziť ďalšiemu znehodnocovaniu základov Gompy a drevených prvkov v interiéri. Na výzvu 

karmajogínom a brigádnikom tento raz reagoval jediný človek, ktorý za dvanásť dní kompletne obrúsil vnútornú a 

časť vonkajšej (pohľadovej) guľatiny a ošetril ju prípravkom proti hube, plesni a hmyzu. Následne obkopal väčšinu 

základových kolov, odstránil napadnutie drevokaznou hubou a tieţ ich dôkladne chemicky ošetril. Postup napadnutia 

budeme pravidelne monitorovať a priebeţne vyhodnocovať. Dobrým signálom, ktorý nabáda k optimizmu je 

skutočnosť, ţe priestor pod stavbou je po dokončení drenáţe prakticky kompletne suchý. Touto cestou sa chcem 

brigádnikovi Tomášovi poďakovať za spoluprácu, podal v náročných podmienkach výkon, ktorý sa nedá celkom 

finančne ohodnotiť. 

 

 
 

Stred mesiaca patril stretnutiu gakyilu, ktorý tak zaviedol (a bude sa snaţiť aj dodrţať:) tradíciu pravidelných 

stretnutí vo Wangdenlingu, ktoré sú otvorené pre všetkých členov komunity. Ťaţisko diskusie sa týkalo agendy 

lingovej stratégie a komunikácie vo všeobecnosti. Jedným z výstupov je rozhodnutie publikovať zápisy zo stretnutí 

gakyilu v internej sekcii na plánovaných nových internetových stránkach OZ Dzogčhen. 

Inak patril Wangdenling sporadickým kolektívnym praxiam (4 x ganapúdţa), trojdňovému miniretreatu na semdzin 

Piesne Vadţry a v rámci karmajógy sme osadili novú liatinovú piecku v malej Gonpe, “korunovali” Stúpu 

vrcholovou ozdobou – produktom spolupráce umelecky zdatnej časti bratislavskej sanghy. Vyrobili sme novú 

ohradu na bioodpad a urobili mnoţstvo malých opráv. V januári tieţ prebehlo definitívne zameranie hraníc pozemku 

Wangdenlingu vrátane polohopisu najdôleţitejších prvkov a celkového výškopisu, ktorý  sa bude hodiť pre budúce 

terénne úpravy, výstavbu či rekonštrukciu. 

 

Ďakujem vám a teším sa na ďalšiu spoluprácu. 

 

Ľubo (RED) 
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Životopis Gurua Padmasambhavu: 

3. časť – Bodhgaja, Nepál a Tibet 

 

V tom čase sa konalo vo Vadţrasane zhromaţdenie buddhistických panditov a áčarjov, ktorých vyzvali na debatu 

učenci nebuddhistických škôl, thírtikovia. Tí boli v debate veľmi zruční a ani najlepší buddhistickí panditovia 

nedokázali poraziť ich argumenty. Keď to uţ vyzeralo tak, ţe bude musieť Vadţrasana konvertovať na učenia 

vonkajších škôl, prisnil sa buddhistickým učencom sen, kde im dákiní poradila, aby pozvali medzi seba jej brata 

Padmakaru, ktorý im pomôţe v debate zvíťaziť. Ako prostriedok na jeho pozvanie im odovzdala Sedem riadkov 

vadţry, slávnu Sedemriadkovú modlitbu. Panditovia rozmiestnili na streche kláštora vo Vadţrasane obety a vzývali 

Guru Padmasambhavu Sedemriadkovou modlitbou. Guru Padmasambhava sa zniesol z oblohy rovno medzi nich 

a potom predsedal buddhistickej strane debaty. Thírtikovia boli vďaka jeho výrečnosti porazení. Nechceli sa ale 

podrobiť a so slovami: „Porazil si naše argumenty, ale my ťa porazíme našou mágiou,“ sa odobrali do dţungle 

recitovať vidjamantry. Za Guru Padmasambhavom prišla dákiní Maradţita Simkhamukha, ktorá mu dala hrozivú 

štrnásťslabičnú mantru, s ktorou Guru Padmasambhava thírtikov rozdrvil tým, ţe obrátil ich mágiu proti nim. Na 

znak zavŕšenia tejto praxe sa potom manifestoval ako Guru Simhanada „Leví rev“. 
 

 
 

Guru Simhanada 

 

Potom v Janglešö v Pamthingu v Nepále, praktikoval sadhanu Višuddha heruku so svojou partnerskou Šákjadeví, 

ktorá bola dcérou nepálskeho kráľa. Mocní nágovia o ostatní démoni spôsobli trojročné sucho, epidémie a hladomor. 

Padmasambhava poslal dvoch svojich ţiakov do Indie za svojimi učiteľmi, aby mu poslali náuku, ktorá tie prekáţky 

odstráni. Vrátili sa s knihami Vitotamatantry – tantry Vadţrakily a jej komentármi. Akonáhle dorazili, boli prekáţky 

upokojené. Guru Padmakara a Šákjadevi obaja dosiahli tretiu úroveň vidjadharu - vidjadharu mahámudry. Guru 

takto rozpoznal, ţe Višuddha je ako obchodník, ktorý sa venuje remeslu – zisk (realizácia) môţe byť veľký, ale aj 

prekáţky, zatiaľ čo Vadţrakila je ako ozbrojený sprievod, ktorý je treba ako ochranu proti prekáţkam a na ich 

prekonanie. Potom skomponoval sadhany kombinujúce Višuddhu a Vadţrakilu a zaviazal ochrancov Vadţrakily, 

aby chránili náuku.  

V Odijáne potom prijal učenia Anujógy od Kulika Sukha Bhadru, emanácie Vadţrapániho, ktorý dosiahol telo 

svetla. 

Hoci uţ stretol Prabhavavadţru (Garab Dordţe) a tieţ dostal náuky mahá sandhi od Maňdţušrímitru, odišiel na 

pohrebisko Parušakavana za majstrom Šrí Simhom, aby od neho dostal kompletnú náuku atijógy. Tam prijal tri série 

atijógy - čittavargu, abhyantaravargu a upadéšavargu, týkajúce sa prirodzenosti mysle, priestoru mysle 

a esenciálnych inštrukcií.  
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Potom, čo dostal tieto tri série vonkajších, vnútorných a tajných náuk, odovzdal mu Šrí Simha esenciálne náuky 

Khandro Ňingthig. Takto tam ostal Guru Padmasambhava 25 rokov, kontemploval a prijímal tieto inštrukcie. Potom 

odišiel na pohrebisko Sosadvípa, kde praktikoval po tri roky a dosiahol prebudené telo, ktoré je ako  odraz mesiaca 

na hladine vody a nepodlieha smrti – „telo svetla veľkého transferu,“ v ktorom neskôr odišiel do Tibetu. Po tomto 

zavŕšení štvrtej úrovne vidjadharu – anaboghavidjadharu navšítivil mnohé krajiny, ako je Mongolsko, Čína 

a Ţangţung a odovzdal inštrukcie mnohým praktikujúcim. 

Vtedy vládol v Tibete tridsiaty siedmy kráľ Trisong Deucän, ktorý pozval veľkého panditu Šantarakšitu, ktorý je 

v Tibete tieţ známy ako Khänpo Bódhisattva, aby ustanovil v jeho krajine Dharmu. Autor slávnych 

Madhamakalamkáry a Tattvasamgrahy, Šantarakšita začal učiť Tibete a poloţil základy kláštora Samjä. To 

vyprovokovalo miestnych duchov, ktorí spustili celú škálu prírodných katastrof – záplavy, zemetrasenia, suchá, 

krupobitia a epidémie. Okrem toho, čokoľvek bolo z kláštora cez deň postavené, duchovia v noci rozobrali. 

Šantarakšita povedal kráľovi, aby pozval Padmakaru a ten poslal poslov na čele s Nanam Dordţe Düdţomom. Guru 

Padmakara svojou jasnozrivosťou predvídal, ţe idú a tak im vyšiel naproti a stretol ich v Mangjule na hraniciach 

s Tibetom. Stalo sa to v roku 810, guru Padmakara mal vtedy viac ako tisíc rokov. Po ceste do stredného Tibetu si 

začal podrobovať miestnych duchov, nágov a ostatné mocné bytosti a zaviazal ich aby chránili Dharmu 

a nasledovníkov Dharmy. Kráľa stretol v Tamariškovom lese pri Dragmare a potom pokračoval na horu Hepori, kde 

si podrobil všetkých „bohov a démonov“ Tibetu. 

„Pal Samjä – Slávna nepredstaviteľná vihara – nemenný a spontánne zavŕšený chrám“ sa potom staval bez prekáţok 

a bol dokončený v priebehu piatich rokov a poţehnaný uprostred zázračných znamení a úkazov Guruom 

Padmakarom a Šantarakšitom. 

Tam potom začala rozsiahla aktivita spojená s ohromnou vlnou šírenia Dharmy v Tibete. Boli pozvaní Vimalamitra, 

Šántigarbha, Buddhaguhja a ďalší veľkí učenci a majstri, v celkovom počte 108. Padmasambhava, Šantarakšita 

a Vimalamitra učili a potom pracovali s tibetskými prekladateľmi ako boli Vairocana, Kawa Palceg, Čogro Lü 

Gjalcchän a Ţang Ješe De na prekladoch sútier, tantier a šástier do tibetčiny. Bolo vysvätených prvých sedem 

mníchov v línii Sarvastivády a v tejto dobe vznikli v Tibete dve sanghy, mníšska celibátna sangha mníchov 

a mníšiek a laická komunita praktikujúcich mantry. Vairocana a Namkhä Ňingpo boli poslaní do Indie, aby od Šrí 

Simhu dostali učenia mahá sandhi a od Humkaru učenia Višuddha Heruku. 

Na ţiadosť kráľa Trisong Deucäna otvoril Padmasambhava mandalu učení vadţrajány v jaskyniach Čimphu nad 

Samjä pre 25 ţiakov na čele s kráľom Trisong Deucänom, Ješe Cchogjal a Vairocanom, títo dosiahli realizáciu 

a siddhi prostredníctvom praxe sadhán, ktoré im Guru Padmasambhava odovzdal. Zvolal ich na tri takéto stretnutia 

počas, počas ktorých učil Kagjä Dešeg Düpa, Lama Gongdü a Kadü Čhökji Gjamccho. 

Guru Padmakara a jeho najbliţšia ţiačka cestovali po celom Tibete a Himalájach a poţehnali celú krajinu, obzvlášť 

dvadsať sneţných hôr v Ngari (záp. Tibet), 21 miest sadhany v Ü a Cangu a 25 veľkých pútnických miest 

v Dokhame, tri skryté kraje, päť roklín, tri údolia a jeden kraj.“ 

Guru Padmasambhava urobil do budúcnosti veľa predpovedí a spoločne s Ješe Cchogjal ukryl bezpočet učení ako 

termy, aby zabránil zničeniu náuk tajnej mantrajány, vyhol sa úpadku vadţrajány, alebo jej pozmeneniu zo strany 

intelektuálov, aby zachoval poţehnanie a úţitok pre budúcich nasledovníkov. Pre kaţdý z týchto pokladov 

predpovedal čas objavenia, identitu objaviteľa a tých, ktorí odstanú a budú udrţovať učenia. Na trinástich rôznych 

miestach, ktoré sa volajú Tagcang „Tigrie hniezdo“ sa Guru Padmakara manifestoval v „hrozivej hnevlivej forme 

bláznivej múdrosti“ a spútal svetských duchov prísahou, ţe budú chániť termy a slúţiť Dharme. Vtedy bol známy 

ako Guru Krodhalokóttaravadţra „Vadţra nadsvetského hnevu.“ 

V údolí Drigung v Ţotö Tidro odovzdal veľký Guru učenia mahásandhi, inštrukcie cyklu Khandro Ňingthig jedinej 

ľudskej ţiačke, Ješe Cchogjal a stotisíc dákiniam múdrosti. Neskôr v Čimphu, keď zomrela dcéra kráľa Trisong 

Deucäna Päma Sal vo veku osem rokov, nakreslil Padmasambhava na jej srdce červenú slabiku NRI privolal jej 

vedomie, oţivil ju a dal jej celú transmisiu učení Ňingthig, nedlho po tom zomrela. Ješe Cchogjal ukryla tieto učenia 

ako termu a niekoľko storočí neskôr ich objavil majster Päma Lädrel Cal, inkarnácia princeznej Päma Sal. Jeho 

ďalším zrodením bol vševediaci Longčhen Rabdţam. 

Po smrti Trisong Deucäna, ostal Padmasambhava v Tibete aj počas vlády nástupných panovníkov, ale vedel, 

rakšasovia ţijúci na juho-východnom kontinente Čamara sa chystajú napadnúť Indiu, Nepál a Tibet a ak by si ich 

nepodrobil, zmietli by z povrchu zemského všetky ľudské bytosti. A tak po 55 a pol rokoch v Tibete v roku Drevenej 

opice (864), sa pripravil Guru Padmakara na odchod a šiel spolu s mladým kráľom Mutig Cänpom a veľkým 

zhromaţdením ţiakov do priesmyku Gungthang v Mangjule. Prosili ho, aby ostal, on však odmietol. Dal všetkým  

 

3 



 

 

 
 

Guru Krodhalokóttaravadžra 

 

posledné učenia a inštrukcie a potom na desiaty deň mesiaca opice odišiel do Čamary na juhovýchode do svojej 

čistej krajiny na Šrí Támraparvate – Slávnej medenej hore. Tam Padmasambhava vyslobodil kráľa Rakšasov, 

Rakšasu Kapalamalu a prijal jeho podobu. Teraz prebýva v Lotosovom paláci Nepredstaviteľného svetla ako kráľ 

a vidjadhara štvrtej úrovne, s jednou z jeho emanácii na kaţdom z ôsmich kontinentov rakšasov a dáva tam náuky 

ako je Kagjä (Osem slov) a chráni ľudí tohto sveta Dţambudvípa pred strachom o ţivot. Do dnešného dňa vládne 

ako regent Vadţradharu a tak bude zotrvávať aţ do konca sveta. 
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Oznamy 

 

Ahojte, 

 

na pozvanie nášho brata Lukáša by mal na Slovensko 28-31.3. prísť Dagpa Rinpočhe 

a odovzdať iniciáciu a učenia 3 koreňov Končhog Čidu (Padmasambhava, Guru Dragpo 

a Simhamukha), aby sa toto mohlo uskutočniť potrebujeme pomôcť s organizáciou v 

nasledových kapacitách: 

 

- ubytovanie pre Rinpočheho,  

- miestnosť pre náuky (veľkostne ideálne niečo podobné, ako sme mali v 

Septembri, keď tu bol Taklung Cetrul Rinpočhe) 

- sprievodca - teda niekto, kto bude ochotný sa Rinpočhemu venovať celý čas, 

počas jeho pobytu 

- doprava - Rinpočheho bude zrejme treba doviezť z letiska vo Viedni. 

 

Pomoc s organizovaním takejto akcie bude pre vás určite zdrojom zásluh a 

moţnosťou byť v blízkosti významného majstra tibetského buddhizmu. 

 

Ozvite sa prosím čo najskôr mne na blue@dzogchen.sk alebo Jankovi Kompišovi na angusa@post.cz 

 

Ďakujeme  

 

Andrej a Janči 
 

 

Reforma komunity 

 

Ahojte, 

ako uţ iste viete chystá sa reorganizácia dzogčhenovej komunity a jej zlúčenie do jednej medzinárodnej organizácie. 

Budúci týţdeň (3.2. – 9.2.) pošlem slovenskej komunite preklad materiálov ako aj súhrn toho najdôleţitejšieho, prosím 

posielajte mi potom vaše komentáre a otázky, dame ich potom spoločne na jeden dokument a pošleme to 

medzinárodnému gakyilu, zatiaľ súhrn od Ľuba, komentáre posielajte prosím aţ po tom, čo vám pošlem kompletný 

dokument, tento súhrn je zatiaľ len pre vašu informáciu: 

 

- štatutárom OZ /na právne a iné účely/ ma byľ člen gakyilu, ktorý je pre dane funkčné obdobie zvolený za predsedu 

gakyilu. 

- pozícia "Ling Director" (Geko?) 

- spôsob hlasovania: ak prijmeme logiku platnú na úrovni IDC, rozhodnutia na niţšej úrovni bude prijímať absolútna 

(nadpolovičná) väčšina, ale len v prípade ţe sa hlasovania zúčastní aspoň polovica všetkých oprávnených (členov)... 

rozhodnutia na vyššej úrovni (rozpustenie OZ, zriadenie/zrušenie Lingu atd.) bude za rovnakej podmienky prijímať 

3/4 väčšina oprávnených (členov) 

- stretnutie gakyilu nemôţe prebehnúť ak nie sú zastúpené všetky farby 

- lingovy gakyil sa volí na dva roky, mandát je voľbou predĺţiteľný o ďalšie dva roky s tým, ţe na ďalšie (tretie) 

obdobie je moţné kandidovať po štvorročnej prestávke  

- valné zhromaţdenie sanghy je zvolávané aspoň raz ročne, kaţdoročne s úlohou odsúhlasiť rozpočet a plán akcií a 

kaţdé dva roky s úlohou zvoliť gakyil 

- IG si rezervuje pravo dohliadať na všetky formy hard -copy aj el. komunikácie národných jednotiek (dúfajme, ţe 

nám Akhu Tonpu nebudú cenzurovať;) 

- plnohodnotne členstvo (member card) je moţné nadobudnúť po troch rokoch na welcome card-e, toto platí nielen 

pre nových ale aj všetkých (teda aj budúcich) discontinued členov (ktorí prerušili z akéhokoľvek dôvodu členstvo) 

- mame novu typológiu členstva :) 
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- je stanovený deadline na kaţdoročné obnovenie členstva: 31.3 

- príslušnosť k lingu a garu sa riadi princípom geografickej spádovej oblasti (vid. WL a Moravaci), a to vzhľadom na 

adresu trvalého pobytu 
 

Andrej (blue) 

 

Kurzy, akcie a karmajóga na Slovensku  

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  

28. -30.3. Iniciácie a náuky spojené s tromi koreňmi Končhog Čidu s Dagpa Rinpočhem v Bratislave. 

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  

 

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 Jimom Valbym.  

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  

28.2. – 4.3. 2014 „Anuyoga inside atiyoga“ s Jimom Valbym.  

17.10. – 19.10. 2014 Jóga snu s Michaelom Katzom  

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

 

Kurzy v Rakúsku  
The Vajra Dance of the Song of the Vajra – Part 1  

7. – 9. 2. 2014 Kurz tanca Šiestich priestorov samantrabhadru pre začiatočníkov s Elishou Koppensteiner vo Viedni. 

(detaily: vajratanz@dzogchen.at)  

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 napálil sprostého Dugu Dogdoga 

 

V kraji, kde ţil Akhu Tönpa, býval aj prostý, hlúpy sedliak Dugu Dogdog. Aj keď bol hlúpy, mal Dugu veľkú úrodu 

jačmeňa. Keď prišla ţatva, povedal si Akhu, ţe svojho hlúpeho krajana napáli. Teda skoro ráno sa pobral s 

niekoľkými oslami, ktorých si prenajal zbierať trus dobytka na kúrenie. Vrecia na jačmeň naplnil suchými lajnami a 

naloţil ich na osly. Okolo obeda sa uţ vracal domov, keď ho po ceste stretol Dugu, ktorý šiel z poľa. Spýtal sa 

Akhua, kdeţe bol a čo vezie. Akhu mu povedal: “Bol som v jaskyni plniacej priania a veziem si domov jačmeň, 

ktorý som tam dostal.”  Duguovi zaţiarili oči a povedal, ţe by aj on niečo chcel a tak sa vyzvedal, kde je tá jaskyňa a 

čo má robiť, aby sa mu tam splnilo prianie. “Jaskyňa je neďaleko, musíš preliezť cez horu piesku aţ sa dostaneš 

k vysokému bralu a tam nájdeš v skale dieru do ktorej strčíš ruku a povieš: „Nech sa mi splní prianie, ţiadam to 

a to... a povieš, čo chceš. Cestou nazad sa zas vydaj cez kopec s tým bralom, ale hore piesku sa vyhni.“ Dugu sa celý 

natešený rozhodol, ţe sa tam ďalší deň vypraví. 

Na druhý deň sa Akhu skoro ráno vydal na to vysoké bralo, kopec z piesku obišiel a tak bol pri jaskyni skôr ako 

Dugu. Zaliezol do diery v skale a čakal na Dugua, kým príde. Dugu sa štveral po piesku a tak mu to nejakú dobu 

trvalo, neţ sa dostal k jaskyni. Presne podľa inštrukcií strčil do diery ruku a povedal: „Nech sa mi splní prianie, 

ţiadam to a to...“ a začal vymenúvať, čo všetko by chcel. Akhu schovaný vnútri mu však pevne zovrel ruku 

a hlbokým hlasom povedal: „Si chamtivý, nedostaneš nič a aj o ruku prídeš.“ Preľakaný Dugu, začal ťahať ruku von, 

ale Akhu ho nepustil. Chvíľu rukou lomcoval, ale von sa neposunula ani o piaď. Dugu začal prosiť o zľutovanie 

a bedákať.  Na to Akhu opäť odvetil hlbokým hlasom: „Ak dáš svojmu dobrému krajanovi vrece jačmeňa, pustím 

ťa.“ Dugu teda sľúbil, ţe vrece jačmeňa dá a bol prepustený. Potom sa s prázdnymi rukami pobral cez bralistú horu 

domov. Akhu sa medzitým zošuchol po piesočnom kopci a bol doma skôr ako Dugu. Keď prišiel Dugu domov, tak 

ho uţ Akhu čakal pri dverách domu a spýtal sa ho: „Splnilo sa ti prianie?“ Dugu mu rozpovedal, ţe v jaskyni bol 

hrozný duch, ktorý mu nechcel pustiť ruku a tak, aby sa vyslobodil, sľúbil, ţe dá Akhuovi vrece jačmeňa. A tak ho 

Akhu pripravil o vrece jačmeňa. 

 

Ako Akhu Tönpa sadil vlasy 
 

Akhu Tönpa nebol bohatý, neustále mal niečoho nedostatok. Jedného dňa očakával na večer nejakých hostí, ale 

nemal ţiadne maslo, ktoré by im dal do čaju, ani si nemohol dovoliť ţiadne kúpiť. Tibetský čaj sa robí vţdy 

s maslom. Nahliadol cez okno do susedovej kuchyne. Keďţe Tibeťania nemali ţiadne chladničky, skladovali jedlo 

v sudoch so studenou vodou, aby sa nekazilo. V susedovom sude, zazrel veľkú hrudu masla a tak si pomyslel: „Ako 

by som mohol pre mojich hostí získať to maslo?“   

Otec susedskej rodiny bol plešatý. Keďţe nemal na hlave ani jediný vlas, vţdy sa hanbil chodiť na zábavy a iné 

verejné zhromaţdenia. To ráno videl Akhu toho plešatého muţa ako sedí na prahu svojho domu a hreje sa na slnku. 

Zobral teda ostré šidlo a hrsť chlpov z jačieho chvostu a vyšiel z domu rovno pred tým muţom.  

Keď ho ten uvidel, spýtal sa: „Hej, kam ideš?“ 

„Stretol som jedného, čo je taký plešatý ako ty a ten ma poprosil, či by som mu vysadil na hlave vlasy, tak idem 

tam,“ povedal Akhu. 

„Počkaj, počkaj. Ty vieš sadiť ľudské vlasy?“ 

„Jasné, ţe viem, čo nevieš, ţe vlasy sa dajú zasadiť?“ 

 „Mohol by si ich vysadiť aj na mne?“ spýtal sa muţ. 

„Áno, áno, prečo by som vlastne najprv neosadil teba?“ odvetil Akhu. 

 Akhu mu nakázal umyť si hlavu a potom ho zobral dnu do domu. Tam sa ho jal bodať do hlavy šidlom. „Óh, au,“ 

zhýkol muţ: „veľmi to bolí.“  

Akhu súhlasil: „Áno, áno, nie je ľahké sadiť vlasy, musíš tú bolesť vydrţať.“ 

Čoskoro ho Akhu bodal bez prestania a na kaţdé miesto kam bodol strčil jeden jačí chlp, aby mu ukázal, ţe skutočne 

sadí vlasy.  Keď ho Akhu bodol uţ veľa ráz, nemohol úbohý muţ uţ viac zniesť tú bolesť a po lícach mu stekali 

slzy.  

Nakoniec Akhu povedal: „No, ak nechceš, aby som ti sadil vlasy, môţeš sa z našej dohody vyviazať ak, ţe mi dáš 

hrudu masla.“ Muţ sa rozhodol, ţe mu dá maslo, ktoré mal v sude a tak sa vzdá tejto mizernej záleţitosti so sadením 

vlasov. Akhu si vzal maslo a pobral sa preč. 
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Niečo málo o Akhu Tönpovi 

 

Akhu Tönpa je v skutočnosti veľmi obecné meno, vôbec nie osobné. Akhu (a khu) znamená v tibetčine strýko, ujko 

a Tönpa (ston pa) znamená učiteľ. Mnohé z Akhuovych historiek sú skôr odrazom ľudovej slovesnosti a humoru neţ 

príbehmi, ktoré sa skutočne udiali nejakej historickej osobe, veľmi podobné príbehy kolujú po celom ázijskom 

kontinente a sú pripisované rôznym miestnym hrdinom za všetkých napríklad známemu Efendi Nasredin Hodţovi, 

ktorý je dokonca známy v severnom Tibete, kde sa Tibeťania stretávajú s Turkickýmí Ujgurmi, pod menom Afanti. 

Je ale za príbehmi Akhua nejaká historická postava? Výskum v tejto oblasti začal Rase Könčhog Gjamccho 

Rinpočhe, ktorý uvádza vo svojej knihe o histórii školy Drigung Kagjü: 

 

„Akhu Tönpa sa narodil do rodiny Kjura (je to najdôleţitejší klan spojený s línou Drigung, kedţe z neho pochádza 

zakladateľ tejto školy), a nasledoval Pána Dharmy (tib. Čhödţe – titul označujúci majstra, v tomto prípade Čännga 

Dragpa Dţungnäho). Viedol jogínsky ţivot  potuloval sa po rôznych krajinách a praktikoval v ťaţkých 

podmienkach, všetko čo robil, bolo pre dobro bytostí. Dokonca aj dnes je moţné vidieť ruiny miesta, kde praktikoval 

v dolnom údolí Para (spa ra, dedina neďaleko Lhasy) na mieste, ktoré chválil aj sám Čännga Rinpočhe. Zdá sa ţe 

tieto slávne Historky Akhu Tönpu majú základ v udalostiach jeho ţivota.” 

 

V zozbieraných prácach Čännga Rinpočheho sú dokonca dve explicitne venované jeho ţiakovi Akhu Tönpovi. Akhu 

musel teda skutočne byť blízkym ţiakom Čännga Rinpočheho, štvrtého drţiteľa línie Drikung, ktorý ţil v 13. storočí. 

Ţivot Akhu Tönpu teda spadá niekedy do rokov 1200 – 1275. 

 

Prevzaté z článku: http://tibeto-logic.blogspot.sk/2007/11/tibets-nasreddin-touching-on-uncle.html 

 
 

 

 

 

 

 


