
 

 

Júl 2014 

Dnes ma nič nenapadá...zas prší. 

Novinky z Lingu a komunity 

 

Júl bol na Lingu mesiacom aktivity, opäť nás navštívili bratia a sestry z Českej socialistickej republiky a v rámci 

internacionálnej pomoci nám pomohli s budovaním zelenej strechy na gompe. Strecha je viac-menej hotová, treba 

len dokončiť pár detailov. Alenka Dudová s Lukášom dokončili posledný detail na stúpe vložením gokhjimu 

(bráničky do vázy), takže stúpa je tiež prakticky dokončená. Okrem toho si v Lingu urobila naša vadžra sestra z 

ČSR, Janka Čeřenová, osobný retreat a pobyt v Lingu v nej zanechal, zdá sa dobrý dojem, takže dúfame, že 

v budúcnosti k nám príde viac praktikujúcich spoza hraníc. Úspešne sme uskutočnili aj 12 hodinovú prax Dordže 

Drola. Naši brtníci Mr. Thomas a brat Marián vytočili prvý med z lokálnej produkcie. Nebolo ho veľa, ale bol 

výborný. Konečne sa začalo aj s toľko očakávanou dostavbou gompy. Do konca júla stihli naši otroci položiť v 

gompe izoláciu, ako pod podlahou, tak aj pod stropmi a urobili konštrukciu pre steny v segmentoch, ktoré nebudú 

zasklené. V každom prípade fotky povedia asi viac, než akékoľvek popisy. Je škoda, že na Ling chodia stále tí istí 

ľudia, bolo by skvelé, keby sa prišli pozrieť aj tí členovia komunity, čo tam ešte neboli a presvedčili sa na vlastné 

oči, že je to skvelé miesto pre prax v krásnom prostredí. 

 

 
Pod gompou....                                                                                       ... v gompe 
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                            ....a na gompe.                                                                                   Stúpa 
 

Patrul Rinpočhe: Rada o priateľoch 

  

Dobrý priateľ podporuje dobré zvyky  
Ak sa spoliehaš na priateľa, ktorý má poznanie, tvoj intelekt porastie. 

Ak sa spoliehaš na priateľa, ktorý má súcit, vyvstane v tebe bodhičitta. 

Ak sa spoliehaš na priateľa, ktorý je spokojný, tvoje túžby sa zmenšia. 

Ak sa spoliehaš na priateľa, ktorý je štedrý, vyvstane v tebe dávajúca myseľ. 

Ak sa spoliehaš na priateľa, ktorý má pokojnú a zdržanlivú povahu, stane sa tvoj prúd mysle dobrým. 

Pri priateľovi, ktorý je rozčarovaný zo svetských vecí, sa ti samsára zunuje. 

Pri priateľovi, ktorý má zrieknutie, v tebe povstane túžba po oslobodení. 

Pri priateľovi, ktorému záleží viac na budúcich životoch, budeš pamätať na prax Dharmy.  

Spoliehajúc sa na priateľa, ktorý má málo túžob, sa v tebe objaví spokojnosť. 

Pri priateľovi, ktorý má vytrvalosť, budeš mať nezlomného ducha. 

Ak sa budeš zdržiavať v spoločnosti svätého priateľa, vyjdú tvoje dobré kvality na povrch. 

Spoliehajúc sa na priateľa, ktorý túži po oslobodení, budeš pracovať na trvalom šťastí.  

Pri priateľovi, ktorý má cnostnú myseľ, vznikne v tebe prospešný postoj.  

Pri priateľovi, ktorý má čistú víziu, rozvinieš dôveru a oddanosť. 

Ak sa budeš zdržiavať v spoločnosti priateľa, ktorý je nadaný múdrosťou, zavŕšiš svoju konečnú ašpiráciu. 

Toto sú návyky, ktoré sa objavujú z dobrej spoločnosti.  

Zmysel tohto teda je spoliehať sa na cnostných priateľov! 

   

Zlý priateľ podporuje zlé zvyky  
Ak sa spoliehaš na priateľa, ktorý má zatemnenú myseľ, bude sa tvoja múdrosť zmenšovať. 

Spoliehajúc sa na priateľa, ktorý má hnev, stane sa tvoj prúd mysle zlým. 

Nasledujúc priateľa, ktorý má chtíč, budeš s nostalgiou túžiť po mladosti. 

Ak nasleduješ priateľa, ktorý je chamtivý, zrodí sa v tebe lakomstvo. 

Ak nasleduješ priateľa, ktorý je pyšný, budeš spomínať na svoje povýšenecké postavenie.   

Nasledujúc priateľa, ktorý nemá zrieknutie, budeš pripútaný k tomuto životu. 

Nasledujúc priateľa, ktorý sa pachtí za javmi tohto života, zabudneš na budúci. 

Pri nasledovaní plytkého priateľa sa budeš venovať pozornosť obchodu. 

Nasledujúc priateľa, ktorého zaujíma zisk, budeš mať myseľ obchodníka. 

Nasledujúc priateľa, ktorý dychtí po bohatstve, sa budeš sústrediť na zbieranie a hromadenie. 

Nasledujúc priateľa, ktorý je lenivý, budeš záhaľčivý. 
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Nasledujúc priateľa, ktorý je rozptýlený, odnesie ťa prúd tohto života. 

Ak sa budeš zdržiavať v spoločnosti priateľa, ktorý je preniknutý negativitou, budeš mať ničivé myšlienky.  

Ak sa budeš zdržiavať v spoločnosti priateľa, ktorý nemá vieru, budeš upnutý na necnosť. 

Toto sú návyky, ktoré sa objavujú zo zlej spoločnosti. 

Zmysel tohto teda je zanechať zlých priateľov! 

  

Na žiadosť Lámu Rigdzin Gjamccha, napísal Patrul. Cnosť!  

  
Z tibetštiny do angličtiny preloži Erick Tsiknopoulos. 

 

 

Patrul Rinpočhe: “Špecifické učenie múdreho a vznešeného kráľa” 

Klaniam sa guruovi! 

Náhľad je Longčhen Rabdžam. 

Meditácia je Khjence Özer. 

Jednanie je Gjalwä Ňugu
1
. 

Ten kto takto medituje, 

dosiahne zrejme buddhovstvo v tomto živote, 

ak aj nie, aká radosť! A la la. 
 

Pokiaľ ide o náhľad, Longčhen Rabdžam, 

tri výroky “udrú klinec po hlavičke”
2
. 

Po prvé, ponechaj myseľ uvoľnenú, 

ani rozptýlenú, ani sústredenú, bez premýšľania. 

Zatiaľ čo uvoľnene spočívaš v tomto vyrovnanom stave, 

náhle zaznej myseľ
3
 udierajúce PHAT, 

hrozivé, ostré a krátke. Emaho! 

Nie je tam nič, len šok, 

šok - priezračný, 

otvorený, náhly a neopísateľný, 

rozpoznaj ho ako rigpu dharmakáje. 

Prvým bodom je uvedenie do vlastnej esencie.
4 

 

Potom či už v pohybe, alebo v pokoji, 

v hneve, alebo túžbe, šťastí alebo v zármutku, 

v každom čase a za každých okolností, 

identifikuj
5
 dharmakáju, ktorú si rozpoznal 

a zoznámené jasné svetlo matky a syna, sa spoja. 

Spočívaj v neopísateľnom stave na strane rigpy.  

Pokoj, blaženosť, jasnosť a myslenie - prerušuj ich zas a znova, 

tým, že na nich znenazdajky zhodíš slabiku metódy a múdrosti
6
. 

Nerozlišujúc medzi meditáciou a post-meditáciou, 

bez rozdelenia na sedenia a prestávky,  

zotrvávaj kontinuálne v tomto neoddeliteľnom stave. 

Avšak než dosiahneš stabilitu,  

je nutné meditovať mimo rozptýlení a vyrušení 

rozdeľujúc meditáciu na sedenia. 

V každom čase a za každých okolností, 

(spočívaj) v prúde len tejto dharmakáje. 

Pevne sa rozhodni
7
, že niet ničoho iného, než je toto - 
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druhým bodom je rozhodnúť sa o jedinej veci. 

 

Vtedy či už pripútanosť, alebo odpor, šťastie, či zármutok - 

 okamžité myšlienky bez výnimky, 

nezanechajú v stave rozpoznania žiadnu stopu. 

Rozpoznajúc oslobodzujúcu stránku dharmakáje, 

podobne ako mizne písmo napísané na vode, 

všetko čo samo povstane, sa aj samo oslobodzuje, kontinuálne a bez prerušenia. 

Čokoľvek povstane sa stane potravou pre nahú prázdnotu rigpy, 

čokoľvek sa pohne je cal kráľa - dharmakáje, 

bez stopy a úplne čisté. Alala! 

Spôsob, akým povstávajú je rovnaký ako predtým, 

obzvlášť sa však oslobodzujú - to je najdôležitejší bod.   

Bez toho je meditácia len cestou klamu, 

majúc to, aj bez meditovania je tu stav dharmakáje. 

Tretím bodom je získať istotu v oslobodzovaní (povstávajúcich myšlienok). 

 

K náhľadu, ktorý má tri body,  

je meditácia spojením múdrosti a lásky 

a je sprevádzaná jednaním obecným pre všetkých potomkov Víťazov
8
. 

Aj keby to porovnali Víťazi troch časov, 

väčšiu inštrukciu než je táto, by nemali. 

Vytiahnutá tertönom dharmakáje - calom rigpy, 

ako poklad z priestoru pradžni, 

nie je ako esencia zeme a kameňov
9
, 

je to posledná vôľa Garab Dordžeho, 

esencia troch transmisií prebudenej mysle. 

Zveriac ju svojim srdcovým žiakom, ju zapečatím (ako tajnú). 

Má hlboký význam, je to rada môjho srdca. 

Je to rada môjho srdca, ústredný bod (pravého) významu. 

Toto je ústredný bod (pravého) významu, nezahoďte ho! 

Nedovoľte, aby ste túto radu stratili. 

Toto je mimoriadna dharma múdreho a slávneho kráľa. 

 
Poznámky: 

1. Longčhen Rabdžam -  je meno dôležitého dzogčhenového majstra v línii Patrul Rinpočheho. Longčhen je veľký priestor, vesmír; 

rabdžam je ohromný, nekončený. Teda náhľad by mal byť bez konceptov a obmedzení (potvrdzovaním a popieraním), ako ohromný šíry 

priestor. Khjence Özer, iným menom Džigme Lingpa je ďalší majster v línii Patrul Rinpočheho, Khjen znamená poznanie/múdosť, ce 

znamená láska, Özer sú lúče, teda meditácia by mala byť lúčmi múdrosti a láskavosti, to znamená, že v stave rigpy  - v pravej meditácii sa 

prirodzene a simlutánne manifestuje poznanie piatich aspektov prvotnej múdrosti a súcitná energia. Gjalwä Ňugu, bol žiakom Džigme 

Lingpu a guruom Patrul Rinpočheho, jeho meno znamená Výhonok Víťazov, čo odkazuje na iné pomenovanie bodhisattvov, ktorým sa 

hovorí aj Potomkovia Víťazov (tj. Buddhov), čiže jednanie by malo byť také, ako je jednanie bodhisattvu, súcitné a zamerané k prospechu 

všetkých bytostí. 

2. V tibetskom texte sa píše, doslova, že tri výroky udierajú na ústredný/vitálny bod. V tom zmysle, že tieto tri výroky idú priamo k 

najdôležitejšiemu bodu náuk. 

3. Dosl. PHAT, ktoré udiera do intelektu, teda do konceptualizujúcej mysle, inými slovami pretína konceptualizácie. 

4. Vlastná esencia (rang ngo) teda prirodzenosť mysle. 

5. Identifikuj v zmysle rozlíš, rozpoznaj, nie v zmysle konceptualizovania „Aha tak toto je dharmakája.“ 

6. Slabika metódy a múdrosti, čiže PHAT, kde PHA symbolizuje metódu a TA (vyslovené ako „T“) symbolizuje múdrosť. 

7. „Pevne sa rozhodni“, nie v zmysle rozhodnutia intelektom, ale v zmysle nadobudnutia istoty, presvedčenia sa prostredníctvom priamej 

skúsenosti. 

8. tj. bodhisattvov. 

9. Esencia zeme a kameňov, čiže drahokamy, zlato a iné poklady, ktoré sú vydolované zo zeme a z kameňa. 
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Oznamy: 

 

Dôležité: Hromadenie Ganapudže Džigme Lingpu pre Wangdenling  

- akcia pokračuje 

Ahojte, 

 

podarilo sa prekonať hranicu 10000! Najmä vďaka istému praktikujúcemu z Maďarska, preto prosím 

pokračujme v hromadení ganapúdž, Wangdenling potrebuje naše zásluhy.  

Zapojte sa prosím všetci a nezabudnite prispievať svojimi počtami na www.dzogchen.sk/gplingpa bude to 

inšpirovať aj ďalších praktikujúcich, ktorí sa ešte nepridali. Ďakujeme. 

 

Dôležité: Voľby gakhyilu a celokomunitná schôdza  

 

Ahojte, 

 

ešte ďalšie info k voľbe nového gakyilu, keďže sa zatiaľ nikto neprihlásil ani na jednu z pozícií a tiež pre 

zachovanie istej kontinuity, rozhodli sme sa, že ako gakyil ešte zotrváme (alebo presnejšie budeme znova 

kandidovať) pre ďalší rok s tým, že by sa k nám pridali ďalší traja gakyilovia, po jednom za každú farbu. Teda 

nový gakyil by bol šesť členný. Prácu by sme si rozdelili medzi seba, takže by to ani nebolo časovo náročné. Traja 

noví členovia by potom ostali vo funkcii dva roky. Takže prosím neváhajte a pridajte sa k nášmu mocensko-

egoistickému tripu :D Hláste sa na blue@dzogchen.sk. Všetky prihlášky budú spoločne potom zverejnené pred 

voľbami. Do prihlášky napíšte, za ktorú farbu budete chcieť kandidovať a pár viet (2, 3) o tom, čo by ste chceli 

priniesť svojou prácou pre komunitu. 

 

Čo sa týka celokomunitnej schôdze, nepredpokladáme, že sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina členov, keďže sa 

tam ale budú prijímať nové stanovy združenia, bolo by to potrebné. Ale vieme ako to chodí. Takže pred samotnou 

schôdzou, ktorú plánujeme na koniec septembra (27.9., 28.9.) alebo v prípade, že ešte nebude dokončená dostavba 

gompy na začiatok októbra (4.10, 5.10.) vám pošleme elektronickú verziu stanov a link na hlasovací formulár. 

Elektronické hlasy sa potom budú počítať ako platné a prirátajú sa k hlasom ľudí fyzicky 

účastniacich sa schôdze. Čoskoro pošlem ďalšie podrobnosti. Ďakujem 

 

za gakyil Andrej  

 

Kurzy a akcie na Slovensku  

 
Ahojte,  

  

pozývame vás na kurz Dradžoru (výslovnosti tibetských praxí) a 7. lodžongu s 

Honzom Dolenským 29.-31.8.2014 vo Wangdenlingu  

 

Miesto konania: Wangdenling, Španie 

 

GPS: 48°52'16.39"N17°49'2.19"E 

mapa: https://goo.gl/maps/Cfjqn    

 

Kurz 7.lodžongu a dradžoru 

  

Program: 

Piatok 29.8. 

Spoločný obed 

14:00-15:00 drajyor  

15:30 - 17:00 siedmy lodzong ( v priebe�hu retreatu budeme tiež praktikovať pranajamy 1. a 2. série)  

17:30 - 18:30 drajyor  

Večer praxe alebo oheň 
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https://mail.atlantis.sk/horde/util/go.php?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2FCfjqn&Horde=23933a347cb2857f92816390acca876e


 

 

Sobota 30.8. 

10:00 - 11:30 siedmy lodžong 

12:00 - 13:00 drajyor  

15:00 - 16:00 drajyor  

16:30 - 18:00 siedmy lodžong  

 

Večer prax, ganapudža nebo oheň  

 

Nedeľa  

10:00 - 11:30 siedmy lodžong  

12:00 - 13:00 drajyor  

 

Spoločný obed a koniec  

 

Cena kurzu je 30 euro,pre reduced členov pri zaplatení dopredu, 35 na mieste 

pre ordinary členov 30 dopredu, 35 na mieste, 

pre sustaining členov 15 dopredu, 35 na mieste   

pre meritorious členov zadarmo 

pre členov snežného tigra 15 pri zaplatení dopredu 

  

Platby posielajte na účet: 1018129018 / 1111, najneskôr do 22.8., do poznámky 

pre príjmecu dajte "lodzong." Nedostatok financií nebude prekážkou účasti, 

dohodneme sa. 

 

Registrujte sa na: yellow@dzogchen.sk. 

 

 

29.8. - 31.8.2014 Kurz 7 lodžongu a dradžoru s Honzom Dolenským  

24.10. – 26.10. 2014 Jóga snu s Michaelom Katzom vo Wangdenlingu  

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

 

Kurzy v ČR  

17.9. - 25.9.2014 Mandadarava s Eliom Guariscom 

29.9 - 5.10.2014 kurz moderných tibetských tancov  

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

 

Kurzy v Poľsku  

26.9. - 4.10.2014 SMS base so Stevenom Landsbergom v Krakove (píšte na stachura.d@gmail.com) 

17.10. – 19.10. 2014 Jóga snu s Michaelom Katzom 

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

 

Kurzy v Rakúsku  

24.10. - 26.10. 2014 Tanec vadžry Oslobodenia šiestich sfér. 

 

Pre podrobnosti ohľadom kurzov v Rakúsku kontaktujte wien@dzogchen.at  
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Poézia, recesia a tvorba našej sanghy 

 

Ahojte, toto je nová rubrika, kde môžete prispievať, svojou tvorbou, výlevmi, úvahami, esejami, cestopisnými 

črtami atd. Príspevky posielajte na blue@dzogchen.sk a ja ich budem priebežne uverejňovať. Tu je príspevok 

jedného nášho vadžra brata, ktorý si prial, aby bol zverejnený anonymne, lepšie povedané pod pseudonymom (nie, 

nie som to ja :D ). Takže sa pokojne pridajte, ak máte tvorivé nutkanie, či niečo o čo sa chcete podeliť. Vďaka.  

 

Tashi Wkashi:  

 

Eón neón 

 

Priatelia na (zrýchlenej atidiaľničnej) Ceste. Sme veľmi radi, že pri  príležitosti nášho spoločného putovania 

samsárou môžeme publikovať tento vzácny rukopis kantátu z raného obdobia anonymého pútnika spod 

sopečných hôr, ktorý patrí do pacifického prúdu atlantídneho kalijúgového buddhizmu.  

Text uvádzame v pôvodnom preklade popredného česko-slovenského buddhológa  

prof. Petra Kahančeka.  

   
Tashi Wkashi  

 

Eón neón 

  

Buddha zasadený v záhradke s trpaslíkmi 

Buddha aranžovaný zastrihnutými kríkmi  

Buddha odlievaný na pásoch sklární  

Buddha v spálňových stenách skladný 

Buddha kazeťák k zapáleným tyčkám 

Buddha nažehlený obtiahnutým tričkám 

Buddha obrázok z modlitebnej knižky 

Buddha olejček pre frigidné mníšky 

Buddha lampička do čajovne 

Buddha časopis proti vojne 

Buddha omáčka na farebnú ryžu 

Buddha roztok proti doternému hmyzu 

Buddha logo tyrkysových cestoviek 

Buddha recyklovaný papier vreckoviek 

Buddha láska keď už nie je kráska 

Buddha hlava čo v zrkadle nie je sama 

Buddha slovo keď nepočujem ticho 

Buddha socha keď sa dusím dychom 
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Ako sa Akhu Tönpa pokúšal odniesť skalu 

 

V jednej dedine mal jeden bohatý sedliak pole. V jeho strede, ale bola obrovská skala, s ktorou nebolo možné 

pohnúť. Akhu Tönpovi sa zasa míňalo jedlo a tak si hovoril, ako by mohol napáliť toho boháča. Keď sa prechádzal 

pri tom poli, videl tú skalu a tak šiel za majiteľom a povedal: „Prečo neodstrániš tú skalu, čo ti zaberá toľko poľa?“ 

Boháč odvetil: „Rád by som, ale nedá sa to.“ 

Akhu povedal: „Ja ju pre teba odpracem.“ 

„Skutočne?“ 

„Áno, áno! Ale musíš najať dvadsať silných mladíkov, aby mi ju naložili na chrbát a potrebujem tiež dlhý špagát.“ 

Boháč s tým súhlasil. Ďalší deň zavolal po tom, ako najal dvadsať silných junákov a kúpil dlhé lano, Akhua. 

Akhu si dal raňajky nejaký čas sa s tým mužom zhováral. 

Keď prišiel čas obeda, povedal Akhu: „Nuž či mi teraz nedáš obed, aby som sa nemusel vracať až do večere?“ Tak 

mu dali obed. 

Akhu sa s nimi naďalej rozprával až kým nenadišiel čas na čaj. Akhu povedal: „Čože by ste mi nedali čaj? Aspoň 

sa nebudem musieť poň vracať.“ 

Potom opäť zabával rodinu svojimi rečami až do večere. Na to ich popýtal, aby mu dali večeru, čo aj urobili. 

Potom Akhu povedal: „A čože by ste mi nezaplatili predom, nech vás nemusím potom s tým otravovať?“ Rodina v 

tom nevidela nič zlé a tak mu dali dennú plácu. 

Už sa stmievalo a Akhu konečne vstal a vypýtal si povraz. Potom šiel s tými dvadsiatimi junákmi na pole. Keď ta 

došli, previazal Akhu dlhé lano okolo skaly, oprel sa o ňu chrbtom a zavelil tým dvadsiatim, aby zabrali a naložili 

mu skalu na chrbát. 

Povedal: „Dobre, tlačte, tlačte!“ Skúšali a snažili sa, ale skalou nedokázali ani zatriasť, čo i len kúsok, nieto ešte 

ňou pohnúť.  

Akhu zakričal: „Skúste znova!“ No i tak ňou nemohli pohnúť.  

Akhu teda povedal majiteľovi: „Títo chlapi, čo si najal, sú príliš slabí, že nezvládnu vyložiť tú skalu mne na chrbát. 

Sú to maslá. Keby ju naložili na môj chrbát, mohol som ju odniesť, ale zlyhali.“ S tým sa Akhu pobral domov. 

 

  

Ako sa Akhu Tönpa stal nosičom 

 

Jedného dňa si chcel Akhu Tönpa zarobiť nejaké peniaze, nuž šiel do Lhasy a vzal si so sebou dlhý povraz. Keď ta 

prišiel, poobzeral sa po okolí a uvidel pár nosičov, ako tam sedia a čakajú na prácu. Tak si Akhu sadol k ním a tiež 

čakal na to, kým príde nejaká práca. Po chvíli prišiel jeden muž a povedal všetkým nosičom vrátane Akhua: „Mám 

debnu plnú pohárov a misiek, ktorú potrebujem odniesť domov. Ten, kto mi ich tam donesie dostane ako plácu tri 

dobré rady!“ Keď to počuli, všetci nosiči sa od neho otrávene odvrátili a nevenovali mu viac pozornosť. Ale Akhu 

si pomyslel: „Peniaze sa dajú zarobiť vždy, ale dostať dobrú radu je ťažké!“ Nuž povedal Akhu tomu mužovi: 

„Dobre teda, ja ti to odnesiem.“ 

Uzavreli dohodu a Akhu si vyložil debnu na chrbát. Ako ju niesol nejakú vzdialenosť, spýtal sa Akhu muža: „Dal 

by si mi prvú radu už teraz?“ 

Muž odvetil: „Never nikomu, kto ti hovorí, že je lepšie byť o hlade, ako sa najesť do sýta.“ 

„To je dobrá rada.“ Prešli nejakú vzdialenosť a Akhu sa opäť spýtal: „Čo keby si mi dal druhú radu?“ 

Muž povedal: „Never nikomu, kto ti povie, že je lepšie ísť pešo ako na koni.“ 

„To je pravdivá a dobrá rada.“ Šli ďalej až prišli k dverám domu toho muža. Akhu sa spýtal: „Mohol by si mi dať 

tretiu radu?“ 

„Never nikomu, kto ti povie, že sú nosiči, ktorí sú väčší hlupáci ako ty.“ Nato uvoľnil Akhu povraz, ktorým bola 

priviazaná debna a tá spadla na zem a všetko v nej sa rozbilo.  

Akhu potom povedal tomu mužovi: „Never nikomu, kto ti povie, že žiadne z tvojich pohárov a misiek nie sú 

rozbité!“ S tým sa pobral preč. 
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Ako sa Akhu Tönpa stal sluhom panovníka 

Jeden miestny vladár šiel na jednania do Lhasy, keďže nechcel cestovať sám, zobral si Akhua ako sluhu. Bol to ale 

chamtivec - on šiel na koni, Akhu musel ísť pešo a niesť ťažký náklad diek a hrncov na varenie po celú cestu. Kráľ 

jedol dobre, ale Akhuovi dával len ostatky. 

Než sa dostali do Lhasy trvalo im to niekoľko dní. Vladár sa stále správal k Akhuovi zle. Nakoniec odišiel kráľ do 

mesta na tú konferenciu. Než sa pobral, dal svoju najlepšiu campu do jedného hrnca a varené vajcia do druhého. 

Potom ukázal na hrniec s campou a povedal: „Nemal by si jesť tú campu, je otrávená.“ Potom ukázal na hrniec s 

vajcami a povedal: „A nemal by si otvárať tento hrniec, lebo je plný vtákov a ak ho otvoríš, uletia.“ Akhu vedel, že 

to bolo len preto, že si chamtivý veľmož chcel nechať najlepšie jedlo pre seba, ale predstieral, že nevedel, že je to 

jedlé. 

Ako náhle odišiel vladár do mesta, zjedol Akhu celú campu a všetky vajcia. Konečne mal dobrý obed. 

Ten večer, keď sa vládca vrátil, tváril sa Akhu, že sa trasie od strachu. Vladár otvoril hrnce a zistil, že sú prázdne. 

Veľmi sa nahneval a kričal na Akhua: „Čo sa stalo s vtákmi a otrávenou campou?“ Akhu odvetil: „Vtáky robili 

taký huriavk, že som si pomyslel, že potrebujú trochu vzduchu, tak som pootvoril veko, ale oni uleteli. Dostal som 

taký strach, že som sa chcel zabiť, tak som zjedol všetku otrávenú campu. Ale žiaľ, môj pane, som nezomrel.“ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


