
 

 

Jún 2014 

Prišiel cirkus Leto... 

 

Novinky z Lingu a komunity 

 

V júni postavili Lubo so spolupracovníkmi na Lingu na zadnom dvore ohnisko a krb na grilovanie a varenie a 

lavičky na posedenie okolo ohniska. Karmajogíni vykosili lúku. Na návštevu prišli praktikujúci z českej komunity 

a  Alexandru z Rumunska. 

 

 
 

Začiatkom júna tieţ komunita privítala v Bratislave ctihodného Dhammadípu, ktorý urobil prednášku na tému 

Úvod do meditácie pre praktikujúcich v Bratislavskom centre Samadhi. 
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Zlo tabaku 

Drahý Gene, 

 

priloţené texty dal Norbu Rinpočhemu jeden ngagpa v Kathmandu v roku 1988. Norbu Rinpočhe ich dal v roku 

1988 Clydeovi v Kathmandu a nariadil mu, aby ten text rozdal komunite v Cazadero. Clyde tak neurobil a potom 

texty stratil. Nedávno ich opäť našiel a povedal mi o tom, keď som bol naposledy v Coos Bay. Pôvodné texty boli 

staré xeroxové kópie z Nepálu, ktoré boli biednej kvality, prepísal som ich teda do počítača, aby boli čitateľnejšie.  

Cítim, ţe sú tieto texty dôleţité a ţe je dôleţité konať podľa inštrukcií Norbu Rinpočheho (hoci to aj je deväť rokov 

po tom). Je veľmi jasné, ţe jednou z hlavných prekáţok (ak nie Hlavnou prekáţkou) pre moderných praktikujúcich 

sú tabak a drogy. V kaţdom prípade hovoria texty samy za seba. 

Distribúciu ponechám na teba, keďţe si predseda. Odporúčal by som čo najširšie moţné rozšírenie, vrátane 

publikovania v Mirrore a šírenia po internete. Tieţ chcem dať kópie na distribúciu Howardovi. Ak máš voči tomu 

nejaké námietky, daj mi prosím vedieť. Dúfam, ţe sa ti darí dobre. Všetkých odo mňa pozdravuj. 

 

S láskou  

 

Fred  

***** 

STRUČNÝ POPIS NEGATIVITY TABAKU 

 

Čadral Rinpočhe 

 

Pocta Buddhovi Šákjamunimu a Guruovi Padmasambhavovi, ktorí sú neoddeliteľní od môjho korenného gurua 

Ngagi Wangpa.  

Tu je krátky popis jedovatej drogy tabaku. Pred dlhými vekmi urobili kráľ Garab Wangčhug (kráľ Márov) a jeho 

šesť ministrov zlovoľnú kliatbu, tak ţe zoslali kúzlo pouţívajúc menštruačnú krv zlej démonky a z toho semienka 

vznikla tabaková droga.  

 

 
 

Čadral Rinpočhe Sanggjä Dordţe 
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Je päť rôzne sfarbených kvitnúcich rastlín, ktoré vznikli z piatich jedov. Výpary ich dymu šíria všade - na nebi, v 

zemi a medzi tým - znečistenie. Toto vzbudzuje hnev v bohoch, nágovia z toho odpadávajú, stráţcovia zomierajú a 

bieli ochrancovia utekajú. Ak ľudia fajčia, posadnú ich démoni a padnú na nich kliatby. V krajine sa objavia 

nepriaznivé znamenia. Posvätnosť svätých miest, kláštorov a sôch sa zmenší. Poţehnanie Dharmy sa postupne z 

krajiny vytratí. Démoni z odľahlých kútov sveta prídu do civilizácie a spoja sa so zlými duchmi a posadnú 

myšlienky ľudí. Duchovné bytosti nebudú ţiť dlho a Dharma vymizne. Bude prekvitať mnoţstvo zvrátených 

náhľadov a náboţenstiev. Ľudia budú zomierať na neznáme choroby. Lieky, púdţe a liečebné procedúry stratia 

silu. Prosperita nádoby a obsahu (krajiny a bytostí) sa zmenší a ľudia budú trpieť hladom. Nielen Tibet, ale celý 

svet bude narušený. U tých, čo uţívajú tabak vyschne koreň bódhičitty a padnú do vadţra pekla. Rozšíri sa v 

cievach a päť jedov bude narastať. Svetlo vlastnej rigpy sa skryje. Cesta stredného kanálu sa zablokuje. Dokonca 

ani Buddhova phowa nebude po smrti mať účinok. Dokonca ani praktikovanie nebude mať výsledok. Dokonca ani 

sila Troch klenotov nebude schopná pomôcť. Nehovoriac o kupovaní, či predávaní, ale aj len po očuchaní ho, by 

ste sa mali umyť a pokropiť svoje telo mendrubom. Tieţ by ste nemali pouţívať poháre a oblečenie tých, čo fajčia. 

Padmasambhavova rada nikdy neklame, preto nepite vedome smrtiaci jed. Od dnešného dňa sa mu navţdy 

vyhýbajte. Ak sa mu dokáţete vyhnúť, dosiahnete veľký cieľ tohto a budúceho ţivota a narodíte sa v buddhovskom 

poli Veľkej blaţenosti. Démonické prekáţky budú odstránené. Niet lepšej metódy pre svetový mier a prosperitu, 

ako je vyhýbať sa tabaku. Toto je moja hlavná misia pre bytosti. Je teda dôleţité takto ovplyvniť kaţdého.  

Nech vďaka tejto cnosti prestanú všetci nevedomí ľudia uţívať túto jedovatú látku.  

Nech sú vďaka nasledovaniu Troch klenotov, všetky bytosti spontánne prebudené. 

 

***** 

 

 

Z POKLADU SANGGJÄ LINGPU  

(Zostavili a preloţili Tulku Pema Tenzin a Urgyen Drolma) 

 

Toto je odpoveď na ţiadosť kráľa Thrisong Deucäna o proroctvo: 

 

V budúcom veku úpadku sa budú pre nedostatok zásluh a necnostné činy ľudí objavovať prekáţky spôsobné 

Márom v mnohých podobách. Zo zmesi menštruačnej krvi démonky s Márovou kliatbou sa objavia jedovaté zle 

páchnuce rastlinné drogy. Budú rásť všade, v mnohých odrodách a budú sa šíriť v kaţdej krajine. Z pouţívania 

tabaku a ďalších drog, budú centra Dharmy ubúdať a bohovia a ochrancovia sa budú hnevať. Esencia blahobytu 

zmizne a šťastie bytostí sa zmenší, choroby, vojny a hladomor budú narastať. V tom čase sa bude väčšina bytostí 

rodiť v niţších ríšach. V tejto dobe úpadku sa budú objavovať všemoţné necnostné aktivity. Obzvlášť miesto 

prijímania výţivného jedla sa bude pouţívať jedlo z páchnucich jedovatých barbarských drog. Nikdy vás nezasýti a 

vţdy budete chcieť viac a viac. Bude vám tiecť z nosa a kvapkať z úst, v tvári budete bledí. Objaví sa veľa chorôb, 

ako sú bolesti chrbta, a choroby krvi, pľúc a pečene. Vaše zuby sčernejú, budú vypadávať a vaše údy stratia silu. 

Stratíte zrak a pamäť ako opilec. Vaše telo a váš príbytok budú strašne smrdieť. Jedy vašich vášní budú narastať a 

vaša smrť bude náhla. Obzvlášť potom padnete do pekiel na dobu stovky generácií. 

Kvôli uţívaniu drog sa vo svete objaví veľa zlých znamení. Niekedy bude obloha farby krvi. Lúče slnka a mesiaca 

budú zahalené. Hviezdy nebudú na svojom mieste a objaví sa veľa nových hviezd. Bude veľa búrok s bleskami a 

hromobitím a tieţ veľa prašných búrok. Pôda nebude mať ţiviny a tak nebude ovocie a úroda dozrievať včas. 

Elementy sa stanú nepriateľmi a dáţď nebude padať v správnu dobu. Na oblohe nebudú oblaky a sucho bude páliť 

ako oheň. Bude veľa neočakávaných zemetrasení. Lieky a mantry nebudú mať moc, jedlo nebude výţivné, ľudia sa 

budú zmenšovať a ich zlovoľné myšlienky budú veľmi zreteľné. Kvôli znepokojeniu miestnych ochrancov a 

duchov bude veľa mentálnych chorôb, lepry a hrozných nevyliečiteľných zranení. Väčšina ľudí umrie predčasnou 

smrťou a znovuzrodia sa ako zlí duchovia a znova budú škodiť ľuďom. Otcovia a synovia sa budú biť a bratia sa 

budú hádať. Ľudia a zvieratá budú rodiť hrozných netvorov. Kvôli chamtivosti sa ako zúriaci víchor objaví 

hladomor, kvôli hnevu vzbĺknu ako oheň vojny, kvôli nevedomosti sa privalia ako záplavy choroby. Ľudia budú 

trpieť ako zrno praţiace sa na panvici.  
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Obecne je toho spôsobené negatívnou karmou, ale zvlášť budú tieto škody spôsobené zbytočnými smradľavými 

drogami. Drogy spôsobujú toľko necnosti, ţe je aţ príliš smutné to všetko popísať. Ľudia, ktorí sú mi oddaní a chcú 

ma nasledovať, sa musia týmto jedovatým drogám vyhýbať. Ktokoľvek je múdry sa im musí vyhýbať. Ktokoľvek 

chce hľadať trvalé šťastie sa im musí vyhýbať. Ktokoľvek chce dlhý ţivot bez chorôb, sa im musí vyhýbať. 

Ktokoľvek chce bohatstvo a deti sa im musí vyhýbať. Ktokoľvek chce šťastie a prosperitu sa im musí vyhýbať. Ja, 

Padmasambhava, prisahám, ţe je to pravda. Takţe ako môţe niekto, kto je mojím nasledovníkom brať drogy? 

Nech sa všetky bytosti zdrţujú brania drog. 

 

***** 

 

POKLAD VEĽKÉHO TERTÖNA DÜDUL DORDŢEHO 

 

Veľký tertön Düdul Dordţe našiel tento poklad v v Sikkime v jaskyni známej ako Tajný kanál Dákiní 

 

Z knihy Jasná lampa proroctva - toto je odpoveď na ţiadosť Ješe Cchogjal a Vairočanu. Spýtali sa Gurua 

Padmakaru, akým spôsobom sa v budúcnosti dostanú príčiny utrpenia do Tibetu, prečo bude tak veľa vojen v 

cudzích krajinách a prečo budú veľkí učitelia ţiť krátko a budú ignorovaní, toto odvetil: 

Zo zlej kliatby Máru bola stvorená guľa, ktorú potom rozomleli na prach. Ten sa potom šíril vetrom do všetkých 

smerov. Z toho semienka potom vyrástlo mnoţstvo rôznych rastlín. Niektorí ľudia ich potom drvili na prášok a ten 

vychovali nosom, niektorí ľudia ich ţuli, alebo a niektorí ľudia ich fajčili.  

Niet pochýb, ţe zničenie Dharmy v Indii Hinduistami bolo spôsobené touto rastlinou. Kráľ Dharmy Thrisong 

Deucän z Tibetu ţil krátko a jeho rodová línia bola prerušená kvôli šíreniu tabaku v Tibete. Zničenie Tibetu 

Mongolmi a Číňanmi bolo vďaka tejto rastline, epidémie, hladomor, búrky, mrazy a hniloba, ktoré ničia úrodu sú 

kvôli tejto rastline. Veľkí drţitelia učenia ţijú krátko kvôli tejto rastline.  Sila šiestich kráľov Márov je sústredená 

do tejto zlej rastliny a je hlavnou príčinou ničenia Dharmy. Kráľ Márov a jeho sprievod vstupujú do kohokoľvek, 

kto uţíva túto rastlinu. Telo reč a myseľ takého človeka sú pod ich kontrolou. Vďaka tomu sa aj praktikujúci 

Dharmy budú vţdy správať v protiklade s Dharmou. Dym z tejto rastliny sa dostane do ovzdušia na nebi a pomätie 

nebeských bohov a miestni ochrancovia prebývajúci na oblohe budú z toho rozrušení. Pľutie tabaku na zem rozčúli 

nágov a osem druhov miestnych ochrancov so strašnými následkami pre všetky bytosti. Len tým, ţe dôjde ku 

kontaktu s tabakom bude celý svet v zmätku. Bohovia na nebi, nágovia pod zemou a bytosti v priestore medzi tým 

budú kvôli tomuto tabaku v vojne a svet bude zničený. Aj vdýchnutie pachu tabaku, ktorý nesie vietor skráti ţivoty 

veľkých majstrov o jeden rok. Sila tabaku dokáţe v jedinom okamihu zničiť nahromadenie zásluh a cnosti získané 

po mnoho zrodení. Koreň cnosti bude narušený, teda moji nasledovníci v budúcnosti by sa mu mali vyhýbať. 

Ak sa bude tabak šíriť v centrách Dharmy drţiteľov tradície Padmasambhavu, niet pochýb, ţe tie dlho nevytrvajú. 

V budúcnosti, vo veku úpadku, sa väčšina detí bude rodiť so zlými povahami a zlým správaním. Je to preto, ţe ich 

rodičia vdychovali zlé semeno rastliny Máru. Takto bude ich telo, reč a myseľ posadnutá Márom. Ako sa môţe za 

takých okolností narodiť dobrý človek? Ak sa dokáţete tejto rastline vyhnúť, nasledujúc radu Padmasambhavu, 

budete vy a ostatní šťastní. Teda počúvajte radu Padmasambhavu. Slová Padmasambhavu vás nikdy neoklamú. 

Nuţ vyhnite sa tabaku, moji nasledovníci v budúcnosti. Hoci povedal Padmasambhava, aby ste sa vyhýbali tabaku, 

je ako rieka tečúca proti vlastnému prúdu. Je to pre vplyv Máru, ktorý kaţdého premohol. V budúcom veku 

úpadku, budú bytosti pochybovať o slovách Padmasambhavu. Kvôli tomu budú veľmi trpieť. Dokonca aj malé 

pochybnosti o učení Padmasambhavu spôsobia úpadok šťastia ľudí v kraji a po smrti budú dlho trpieť v pekle. 

Teda netreba nikdy pochybovať o učeniach Víťaza. Pamätajte, ţe slová Padmasambhavu sú pravdivé a úplne 

spoľahlivé. 

 

***** 
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Oznamy: 

 

Dôležité: Hromadenie Ganapudže Džigme Lingpu pre Wangdenling  

- akcia pokračuje 

Ahojte, 

 

Momentálne máme  nahromadených 8435 ganapúdţ, teda ostáva 99565, 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. 

 

Dostavba Gompy vo Wangdenlingu 

 

Zajtra (14.7.2014) začne ďalšia etapa dostavby našej Gompy, ktorej výsledkom bude kompletne dostavaná gompa 

(termín dokončenia prác je koniec septembra 2014). Gompa sa v prvých týţdňoch nebude teda dať pouţívať 

(nebude tam podlaha), ale po prečkaní tohto obdobia spoločnou praxou v malej gompe v dome, sa môţeme tešiť na 

oveľa komfortnejšiu gompu s lepšími podmienkami pre naše kolektívne praxe. Ďakujeme všetkým, ktorí doposiaľ 

tento projekt podporovali, či uţ duchovne a duševne, alebo fyzicky - prácou a sponzorskými príspevkami.  

 

Prax Dordže Drola vo Wangdenlingu 

 

Najbliţší víkend prebehne v malej gompe vo Wangdenlingu kolektívna prax Dordţe Drola (pre účasť je nutné mať 

lung od nášho Majstra, Rinpočhe v súčasnosti odovzdáva tento lung na kaţdom retreate).  

 

 
 

Program bude nasledovný: 

Sobota 19.7.2014 

9:00 Sang 

10:00 Začiatok praxe kontinuálnej recitácie mantry Dordţe Drola. Podľa počtu účastníkov  budeme pokračovať buď do 

22:00, keď ukončíme prax spoločnou ganapúdţou, alebo do: 

Nedeľa 20.7.2014 

10:00 ukončenie praxe recitácie mantry a ganapúdţa.  
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Kurzy a akcie na Slovensku  

19.7. – 20.7. 2014 Prax Dordţe Drola vo Wangdenlingu 

29.8. - 31.8.2014 Kurz jantrajogy, tanca vadţry a dradţoru s Honzom Dolenským a Elishou Koppensteiner 

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  

17.9. - 25.9.2014 Mandadarava s Eliom Guariscom 

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  

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

 

Pre podrobnosti ohľadom kurzov v Rakúsku kontaktujte wien@dzogchen.at  

 

 

 

Ako Akhu Tönpa zhodil vladárovi hovno do lona 

 

Za čias Akhu Tönpu bolo v Tibete veľa vladárov – v kaţdom kraji aspoň jeden. Akhu bol náhodou dobrým 

priateľom jedného z nich a tak sa stal jeho sekretárom. Vládca sám nedokázal písať ani čítať, ale bol veľmi oddaný 

Dharme. Zo začiatku bol panovník s Akhouvou prácou veľmi spokojný, ale jedného dňa ho Akhu veľmi rozčúlil. 

Kráľ sa rozhodol, ţe Akhua potrestá. Vyzliekol ho z šiat a dal ho nahého stáť na streche paláca počas mrazivej 

noci. Akhu po velú noc trpel zimou.  

Skoro ráno zobral Akhu drevenú paličku z obloţenia strechy a naškrabal s ňou niečo bieleho vápna, ktorým boli 

omietnuté steny paláca. Čoskoro mal dosť vápnového prášku, aby pokryl časť strechy. Pekne ho rozprestrel a do 

toho práškového koberca sa vykadil. Svoje hovno potom vyváľal v tom bielom prachu a paličkou do neho vyryl 

nejaké slová nakoniec paličku do neho zapichol a nechal ho zamrznúť.  

Potom sa Akhu pozrel cez svetlík do miestnosti, ktorá slúţila kráľovi ako súkromná gompa a uvidel tam panovníka 

ako sedí so skríţenými nohami na zemi a modlí sa pred nádherným oltárom s Buddhom a ostatnými jidamami. 

Akhu zobral to zmrznuté hovno a hodil ho cez svetlík panovníkovi rovno do lona. Kráľa to vytrhlo z jeho 

pohrúţenia a bol veľmi prekvapený. Pozorne si ten „objekt“ prezrel a všimol si, ţe je na ňom niečo napísané. 

Keďţe nevedel čítať, poslal sluhov, aby mu priviedli Akhua. Akhu, ktorý sa ešte triasol od zimy dostal teplé 

raňajky. 

Hneď nato mu kráľ prikázal, aby prečítal, čo stojí na tom „zázračnom hovne.“ Akhu sa s úctou trikrát poklonil 

a posadil sa ku kráľovmu trónu s veľmi pokorným výrazom. Zobral hovno a nahlas prečítal, čo bolo na ňom 

napísané: „S drevenou rukoväťou a bielym popraškom, to je hovno z nebies. Vládca, ktorému spadne do lona je 

najšťastlivejším vladárom na svete!“ 

Akhu vstal s údivom a povedal: „Ó, máš ohromné šťastie, lebo toto je hovno z nebies a keď spadne na niekoho, ako 

si ty, tak to znamená, ţe budeš mať najväčšie šťastie na svete. Mal by si kúsok zjesť, aby si získal jeho 

poţehnanie.“ 

Vladár sa dotkol úctivo hovna čelom a potom z neho kúsok zjedol a zvyšok dal zavinúť do drahého brokátu 

a poloţil ho na oltár. Akhu sa pozdravil a odišiel preč.  
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