
 

 

Máj 2014 

Máj, lásky čas... 

 

Novinky z Lingu a komunity 

 

Začiatkom mája prebehla vo Wangdenlingu komunitná schôdza, kde síce nebola účasť nijak závratná, ale zišlo sa 

nás tam viac, ako sme pôvodne očakávali (17 prítomných). V sobotu sme schôdzovali a v nedeľu sme vyklčovali 

kúsok lesa za gompou. Výsledkom schôdze je viacero návrhov, ktoré ste si určite prečítali v zápise zo schôdze, ak 

nie a zápis by ste chceli, napíšte na blue@dzogchen.sk a bude vám dodaný. 

Robotníci v máji dokončili vodoinštalácie na sociálnom zázemí a na zadnom dvore postavili krásny altánok, ktorý 

sa bude dať vyuţívať na opekanie a varenie.  

Posledný májový víkend sa partia našich karmajogínov zaslúţila o ďalší krok k úplnému dokončeniu stúpy. Urobili 

okolo stúpy drenáţ, dolný sokel vyomietali a zaistili ešte neutesnené časti stúpy proti zatekaniu vody. Vyčistili lúku 

okolo stúpy a pokosili čast lúky. Karmajogy sa zúčastnili Lukáš a Oliver Chmelíkovci, Marek Riesz, Marek Guga, 

Martin Mrva, Zuzka Peterajová a podporiť ich prišli aj Luděk Hrubý, Juraj Sládek a Katka Janáková z českej 

komunity. Veľká vďaka! 
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V ten istý víkend prebehol v Košiciach kurz jantry, tu je krátka správa od Jirka Karlíka: 

 

Účasť bola nakoniec niţšia, ako sme očakávali, ale aj tak to bolo veľmi inšpiratívne a vyzerá to tak, ţe tu vznikne (i 

keď malá) skupinka praktikujúcich (mimo komunitných väčšinou), čo sa budú pravidelne stretávať a cvičiť 

(dúfajme). Celkovo bolo 8 účastníkov (3 z komunity vrátane mňa). Predbeţne sme sa s Honzom dohodli na ďalšom 

kurze na jeseň (termín budeme ladiť). Sám to navrhol. Dal dokonca taký návrh, ţe by mohol urobiť trebárs 4 dni, 

pričom by bola časť zameraná na začiatočníkov, časť na pokročilých, alebo napríklad na dýchanie a pod. Treba 

zváţiť prípadnú účasť aj mimokošičanov :). 

 

 
 

 

 

 

 

 

"Klenot srdca šťastlivých" - uvedenie do Dzogpa čhenpo 
 

Düdţom Rinpočhe Dţigdral Ješe Dordţe 
 
Pocta môjmu učiteľovi! 

  

Veľký majster z Oddijany raz povedal: 

  

Nesekaj koreň vecí, presekni koreň mysle!  

Ako náhle ho pretneš, budeš poznať jednu vec, ale všetko bude oslobodené. 

Ak však koreň mysle nepretneš, ak aj budeš poznať všetko, i tak budeš trpieť. 

 

Keď začneš meditovať na svoju myseľ, posaď sa s vystretým chrbtom a nechaj dych prirodzene vchádzať a 

vzchádzať. Hľaď uprene do priestoru pred sebou s očami ani zavretými, ani doširoka otvorenými. Pomysli si, ţe 

pre dobro všetkých bytostí, ktoré boli tvojimi matkami budeš hľadieť na svoju vlastnú rigpu, tvár Samantabhadru. 

Intenzívne sa modli k svojmu korennému guruovi, ktorý je neoddeliteľný od Padmasambhavu, Gurua z Oddijany, a 

potom zmiešaj svoju myseľ s jeho. Spočiň vo vyrovnanom stave meditácie. Keď uţ si spočinul, dlho v tomto stave 

rigpy jasnosti a prázdnoty nezotrváš. Tvoja myseľ bude nepokojná. Bude ťa „svrbieť“, bude sa vrtieť, bude 

pobiehať ako opica sem a tam. To, čo teraz zakúšaš nie je prirodzenosť mysle, ale len myšlienky. Ak sa ich chytíš a 

budeš ich nasledovať, zistíš, ţe si spomínaš na všetko moţné, premýšľaš o všemoţných potrebách a plánuješ 

všemoţné aktivity. Je to presne tento druh mentálnej aktivity, ktorý ťa v minulosti uvrhol do temného oceánu 

samsáry a niet  
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pochýb, ţe to urobí aj v budúcnosti. Bolo by oveľa lepšie, ak by si presekol neustále sa šíriaci čierny klam tvojich 

konceptualizácií. Ak ho presekneš, aká je táto rigpa? Je to číra prázdnota, šokujúca, iskrivá, blaţená a jasná! Nie je 

to niečo čo by bolo zviazané a ohraničené, svojimi vlastnými atribútmi. V celej samsáre a nirváne nie je nič, čo by 

neobjímala. Od času bez počiatku je v nás, vrodená.  Nikdy sme neboli bez nej, napriek tomu je mimo dosah 

konania, úsilia a predstavivosti. 

  

 
 

Düdţom Dţigdral Ješe Dordţe 

 

Nuţ teda, aké to je, rozpoznať vlastnú esenciu - rigpu? Hoci si ju rozpoznal, nedokáţeš to vyjadriť, ako nemý 

pokúšajúci sa popísať svoj sen! Je nemoţné rozlíšiť medzi sebou spočívajúcim v rigpe a rigpou, ktorú zakúšaš. 

Keď spočívaš prirodzene, naho v ohromnej dimenzii rigpy, všetky tie neporaziteľné, nezmyselné, otravné 

myšlienky, ktoré sa neutíšia ani na moment - všetky tie spomienky, všetky tie plány, ktoré ti pôsobia toľko 

problémov - stratia svoju silu. Zmiznú v priestore rigpy, ktorý je podobný bezoblačnej oblohe. Rozbijú sa, zrútia 

sa, zmiznú. Všetka ich sila sa stratí v rigpe.  

  

Túto rigpu máš vlastne v sebe. Je to jasná, nahá múdrosť dharmakáje, ale kto ťa môţe do nej uviesť? O čom by si 

sa mal presvedčiť? V čom by si mal mať istotu? Po prvé je to učiteľ, ktorý ti ukáţe rigpu a keď ju sám rozpoznáš, 

vtedy si uvedený do svojej vlastnej esencie. Všetky javy samsáry aj nirvány sú len prejavom tvojej vlastnej rigpy, 

presvedči sa práve o tejto rigpe. Tak ako stúpajú vlny na hladine mora a ponárajú sa do neho nazad, všetky 

myšlienky, ktoré sa objavujú sa ponárajú nazad do rigpy. Maj istotu v ich rozpúšťaní a následkom toho sa ocitneš v 

stave úplne zbaveného ako meditujúceho tak i niečoho, na čo treba meditovať - úplne za meditujúcou mysľou.  

Moţno si pomyslíš: „Ó, v tom prípade, netreba viac meditovať.“ No, môţem ťa uistiť, ţe treba! Púhe rozpoznanie 

rigpy ťa neoslobodí. Vo všetkých svojich ţivotoch od času bez počiatku si bol zakuklený v klamlivých návykoch. 

Od tej doby aţ doteraz si strávil kaţdý okamih ako úbohý otrok tvojich vlastných myšlienok! A keď zomrieš, nie je 

isté, kam pôjdeš. Budeš nasledovať svoju karmu a budeš musieť trpieť. To je dôvod, pre ktorý musíš meditovať, 

neustále udrţujúc stav rigpy, do ktorej si bol uvedený. 
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Vševediaci Longčhenpa povedal: „Moţno rozpoznáš svoju esenciu, ale ak nemedituješ a neprivykneš si na ňu, 

budeš ako bábätko ponechané na bojisku: unesie ťa nepriateľská armáda tvojich vlastných konceptualizácií!“ 

Obecne hovoriac, meditácia znamená oboznamovať sa so stavom spočívania v autentickej prirodzenosti tým, ţe si 

neustále prirodzeným a autentickým spôsobom bdelo pozorný ponechávajúc rigpu samu sebe, bez rozptýlenosti a 

lipnutia. 

 

Ako si navyknúť na takúto mieru meditácie? Keď sa počas meditácie objavia myšlienky, dovoľ im prísť; nie je 

treba povaţovať ich za nepriateľov. Keď sa objavujú, uvoľni sa v ich objavovaní sa. Na druhú stranu, ak sa 

neobjavujú, neočakávaj nervózne, či prídu, alebo nie. Len spočívaj v ich neprítomnosti. Ak sa náhle objavia veľké 

jasne definované myšlienky, je ľahké ich rozpoznať. Ak však nastane malý jemný pohyb, je ťaţké si uvedomiť, ţe 

je tu a (zbadáš ho) aţ oveľa neskôr. Toto sa volá spodný prúd konceptualizácií. To je zlodej tvojej meditácie, teda 

je dôleţité, aby si si dával pozor. Ak dokáţeš byť stále bdelo pozorný ako v meditácii tak aj potom, keď ješ, spíš, 

chodíš, či sedíš, to je ono - robíš to dobre! 

  

 Veľký áčárja (Guru Padmakara) povedal: 

  

Stovku vecí je moţné vysvetľovať a tisícku povedať, ale mal by si pochopiť len jednu vec. Poznaj jednu vec a 

všetko sa oslobodí - zotrvávaj vo svojej vlastnej esencii, vo svojej rigpe!  

  

Tieţ sa hovorí, ţe ak nebudeš meditovať, nezískaš istotu, ak budeš, získaš ju. Ale akú istotu? Ak medituješ so 

silnou, radostnou usilovnosťou, objavia sa znaky, ţe si si navykol (spočívať v rigpe). Silné, tuhé lipnutie, ktoré máš 

voči dualisticky vnímaným javom, sa postupne uvoľní a tvoja posadnutosť šťastím a utrpením, nádejami a strachmi 

a tak ďalej postupne zoslabne. Tvoja oddanosť k učiteľovi a úprimná dôvera v jeho inštrukcie porastie. Po nejakom 

čase sa tvoje napäté dualistické tendencie vyparia a prídeš do bodu, kde budú zlato a šutre, jedlo a hovná, bohovia a 

démoni, cnosť a necnosť pre teba rovnaké, nebudeš si vedieť vybrať medzi čistými krajinami a peklami! Ale neţ 

dosiahneš ten bod, cnosť a necnosť, budhovské polia a peklá, šťastie a bolesť - to všetko je pre teba skutočné. Ako 

povedal Veľký Guru: Môj náhľad je vyšší neţ nebo, ale moja pozornosť k činom a ich následkom je jemnejšia neţ 

zrnká múky.“ 

  

Teda nerozhlasuj o sebe, ţe si nejaký Dzogčhenpa, či veľký meditujúci, keď si len uprdené alkoholom smrdiace 

hovado, ktoré sa chce s niekým vychrápať.  

  

Je nevyhnutné, aby si mal stabilný základ čistej oddanosti a samají, spolu so silnou radostnou usilovnosťou, ktorá 

je vyváţená, ani príliš napätá, ani príliš uvoľnená. Ak dokáţeš meditovať, tak, ţe sa úplne odvrátiš od aktivít a 

starostí o tento ţivot, je isté, ţe dosiahneš mimoriadne kvality hlbokej cesty Dzogčhenu. Načo čakať na budúce 

ţivoty? Keď môţeš uchopiť trón prvotného stavu uţ teraz. Táto rada je samotnou krvou môjho srdca. Drţ si ju 

blízko a nikdy ju nezanechaj! 

 

 
Na základe anglického prekladu z knihy Dujom Rinpoche: Counsels from my Heart (Padmakara), miestami upravil podľa pôvodného 

tibetského textu  (The Collected Writings & Reveleations of His Holiness bdud ‘joms rin po che ‘jigs bral ye shes rdo rje, pod ka a, strany 

336 - 342) a preloţil A. V. 
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Oznamy: 

 

Dôležité: Hromadenie Ganapudže Džigme Lingpu pre Wangdenling  

- akcia pokračuje 

Ahojte, 

 

ako uţ asi viete, nedávno začalo a uţ prebieha hromadenie ganapúdţe pre účel úspešného dokončenia gompy vo 

Wangdenlingu. Zmyslom takejto praxe je nahromadenie zásluh a odstránenie prekáţok pre uskutočnenie nášho 

spoločného projektu, ktorým je Wangdenling. Cieľové číslo je 108,000 ganapúdţ pre Wangdenling. Podmienky 

účasti na tomto projekte sú nasledovné: 

 

- Počas praxe ganapúdţe opakujte viacnásobne ganapúdţu Dţigme Lingpu s jasným porozumením významu textu 

a s prítomnosťou vizualizácie. Opakovania si počítajte (napr. na mále). 

 

- Na konci praxe venujte zásluhy pre úspešné dokončenie gompy a ostatných projektov súvisiacich s 

Wangdenlingom. 

 

Momentálne máme  nahromadených 4209 ganapúdţ, teda ostáva 103791, 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. 

 

 

Ahojte, 

 

budúci víkend je naplánované na lingu stretnutie spojene so spoločnými praxami a karmajogou. Hlavnými bodmi 

sobotného stretnutia je dostavba Gonpy (otazky & odpovede) a oprášenie Ling teamu (iniciatíva Olivera a Mareka 

z Trenčína). 

Pri formálnej praxi sa môţeme viac zamerať na kumuláciu ganapúdţe Dţigme Lingpu a praxe ochrancov. 

Karmajoga podľa okolností kosenie, záhrada (náradie a rukavice sú k dispozícii) alebo upratanie vnútorného dvora 

(auto na odvoz odpadu bude zabezpečené). 

 

teším sa na vás 

 

Lubo (red) 

 

 

Kurzy a akcie na Slovensku  

 

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  

22.6. - 26.6.2014 Worskhop tibetských piesní a tancov 

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

 

 

Kurzy v Poľsku  

17.10. – 19.10. 2014 Jóga snu s MichaelomKatzom 

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

Na najbliţšie obdobie nie sú v Rakúsku ohlásené ţiadne kurzy. 

 (detaily: yantrayoga@dzogchen.at)  

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

 

 

 

Ako sa Akhu Tönpa stal nevestou bohatého muža 

 

Jedného dňa sa Akhu Tönpa vydal na obchodnú cestu do inej časti Tibetu. V obchodoch sa mu ale nedarilo a tak sa 

začal strašne nudiť. Šiel teda do inej dediny. Ako prichádzal do tej dediny, začul ako sa nejakí ľudia bavia o tom, 

ţe istý boháč hľadá nevestu na vydaj. Keď to Akhu pačul, začal sa na to vypytovať. Rozhodol sa, ţe by sa mal 

ukázať v dedine, aby zistil, či dokáţe toho boháča obabrať.  

Pretoţe mal veľmi hebkú pleť, bolo pre Akhua ľahké prezliecť sa za ţenu. Kúpil si ovčie pľúca, priviazal si ich 

silným povrazom o stehno tak, aby mu zakrývali vtáka. Potom do pľúca vyrezal otvor, aby to vyzeralo ako vagína. 

Akhu vyzeral celkom ako nejaká pekná panička z inej dediny. Prenajal si dom v susedstve boháča, aby si ho ten 

všimol. Na druhý deň sa Akhu obliekol do parádnych šiat a vyzeral z okna, či uţ ten boháč ide. Čoskoro prišiel 

boháč na koni a prešiel akurát popred Akhuovo okno. Zrazu uvidel krásnu ţenu hľadiacu na neho, ktorú ešte nikdy 

nevidel.  

Zastavil koňa a zahľadel sa smerom k Akhuovi, Akhu mu opätoval sexy pohľadom. Boháč sa spýtal, odkiaľ prišla a 

ako sa volá. Okamţite sa do novej krásky zaľúbil. Ešte tej noci prišiel z ňou, aby u nej prespal a mal nádherný sex s 

ovčím pľúckom.  

Na druhý deň sa boháč rozhodol, ţe sa novou „pani“ oţení. Ale Akhu si ho odmietol vziať, pokiaľ mu nedá všetky 

drahé šperky, aké si len bude môcť dovoliť. Pre boháča to nebol problém. Priniesol pre potechu svojej nevesty veľa 

zlata, tyrkysov, diamantov a všakovakých drahých šperkov.  

Nasledujúceho dňa začala svadba. Na obrad prišli ľudia z celej dediny a boháč bol celý šťastím bez seba, ţe má 

takú krásnu mladuchu. Na druhý deň bola svadobná hostina. Všetci si to uţívali a tešili sa, ţe k nim prišla bývať 

nevesta z inej dediny. Akhu mal na sebe všetky drahé šperky a šaty, čo mu boháč dal. Toho dňa si dal preč to ovčie 

pľúce, ktoré mal priviazané medzi stehnami, aby mal zakrytý penis a ktoré ten boháč trtkal posledných pár dní.  

Zrazu sa Akhu objavil uprostred davu svadobčanov ukazujúc svojho veľkého hrubého vtáka a tancoval sem a tam. 

Kaţdý na hostine bol z toho, ţe má nevesta penis ohromený a šokovaný. Akhu skočil na koňa, čo bol vo dvore a 

ufujazdil so všetkým tým drahým oblečením a šperkmi preč.  

Ţeních bol natoľko šokovaný z toho, čo sa stalo, ţe sa po mnoho dní schovával v tmavej kutici. Od hanby sa 

neodváţil ukázať na oči ţiadnemu dedinčanovi.  

Akhu sa vrátil do svojej dediny naloţený šperkmi a drahými odevmi a všetkým rozprával, akú úspešnú obchodnú 

cestu podnikol. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


