
 

 

August 2014 

Ta ešči furt perši. 

Novinky z Lingu a komunity 

 

V auguste predovšetkým prebiehala výstavba gompy. Podarilo sa dokončiť steny a väčšinu vnútorného obloţenia 

ako aj kabeláţ a okná v hornom svetlíku. V posledný augustový víkend sa v rozostavanej, ale predsa uţ vyuţiteľnej 

gompe konal kurz Dradţoru (tibetskej výslovnosti podľa Rinpočheho systému transkripcie) a 7. lodţongu s 

Honzom Dolenským. Účasť bola hojná, prišlo 17 praktikujúcich. Preberali sme predovšetkým výslovnosť a pár 

sedení sme potom venovali cvičeniu pranajám a kumbhaky. Honza nám výhľadovo prisľúbil, ţe by nás učil, pokiaľ 

bude záujem tibetštinu, čoskoro budeme o tom informovať podrobnejšie. 

 

 
Strop.                                                                                                                        Steny v zadnej, uzavretej časti. 

 

  
Spoločné foto z kurzu. 
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Drugpa Künleg, bláznivý jogín z Bhutánu 

  
V nedávnej dobe vyšiel v českom preklade ţivotopis Drugpu Künlega, ktorý v tibetštine spísal jeden z Dţe 

Khänpov
1
 v Bhutáne a do angličtiny preloţil Keith Dowman. Hoci je tento „ţivotopis“ skôr fiktívnou zbierkou 

rôznych ľudových príbehov, práve on preslávil jogína Drugpu Künlega na západe ako nekonvenčného učiteľa 

Dharmy a erotomana. Samozrejme historická skutočnosť jeho ţivota nebola taká divoká, takţe tu prikladám 

faktografickejší ţivotopis prevzatý zo stránky treasuryoflives.org, ktorý je skôr neţ na ľudových báchorkách a 

anekdotách zaloţený na historických dokumentoch a vlastnej autobiografii Drugpa Künlega. 

 

Drugpa Künleg ('brug pa kun legs), tieţ známy ako Blázon z Bhutánu ('brug smyon)
2
 sa narodil v roku zemného 

prasaťa, 1455 v kláštore Ralung
3
, kraji Kjišo neďaleko Lhasy. Jeho klanom zo strany otca bola vznešená rodina 

Gja
4
, ktorú Drugpa Künleg sám popisuje ako „klan nomádskych pastierov z rodu Cangpa Gjaräho

5
.“ Keďţe 

Cangpa Gjarä bol ako zakladateľ školy Drugpa Kagjü mníchom, pochádza táto rodinná línia od Gjaräho 

prostredného brata menom Lhacün. Künleg sám potom patril k vetve Bardrug, ktorú zaloţil Gjaräho synovec 

Wönrä Dharma Sengge. 

 

Künlegov otec, Rinčhen Zangpo bol synom významného majstra a drţiteľa línie Drugpa menom Dung Dorwa. 

Jeho matka, pani Gongmo Kji, pochádzala zo šľachtického rodu. Künleg spomína, ţe mal aj mladšieho brata a 

mladšiu sestru, ale neuvádza ich mená, má sa však za to, ţe jeho bratom bol Ngagwang Čhögjal, hlava línie 

Drugpa. 

 

Uţ za svojho ţivota bol Künleg povaţovaný za znovuzrodenie
6
 mahásiddhu Šavaripu, o ktorom sa traduje, ţe 

podobne ako Künleg mal loveckého psa a nosil so sebou luk a šípy. K tomuto rozpoznaniu pravdepodobne prispel 

aj  Künleg sám, vo svojom ţivotopise píše: „Je tieţ pravda, ţe som znovuzrodením Šawari Mahéšvaru, veľkého 

siddhu a učiteľa prázdnoty.“  

Drugpa Künleg rozpráva, ţe v detstve bol šťastný a často vtipkoval predstierajúc, ţe je jogín - pustovník. Toto 

šťastie, ale netrvalo dlho. Rodina Gja ovládala kláštor a majetky v Ralungu, hlavnom sídle tradície Drugpa Kagjü 

po 300 rokov, avšak ako náhle začala kráľovská dynastia Phagmodru strácať moc, na počiatku 15. storočia, dostala 

sa rodina Gja do stredu zápasu o politickú moc, ktorý trval väčšinu storočia. Drugpa Künleg píše, ţe bolo veľa 

tých, čo dychtili po rozsiahlych majetkoch Drugpy. Za rozkol v rodine, ktorý potom nasledoval a z vraţdy svojho 

otca, ktorý zomrel, keď mal Künleg 13 rokov vinil svojho strýka, otcovho brata. To prispelo k tomu, ţe sa nechcel 

ako dospelý zapájať do aktivít v Ralungu a miešať do miestnej politiky.  

Kedţe bol v nebezpečenstve aj jeho vlastný ţivot, odviedla Künlega otcova sestra do Cangu (stredný Tibet), aby 

slúţil na dvore Küntu Zangpa, čo bol miestny vladár, ktorého klan Rinpung sa usiloval zvrhnúť vládu klanu 

Phagmodru. Küntu Zangpo si Künlega veľmi obľúbil a jednal s ním dobre, Künleg ostal u neho po 6 rokov. Keď 

dosiahol dospelý vek, rozhodol sa, ţe bude sám rozhodovať o svojom ţivote a ţe nemá nič väčší zmysel, neţ 

praktikovať Dharmu. Küntu Zangpo mu dal na cestu viacero hodnotných darov, ktoré potom Künleg rozdal, svojej 

sestre a svojej tete a jej manţelovi. Medzičasom tieţ zistil, ţe jeho vlastná matka si vzala za muţa jeho strýka, toho, 

ktorý sa podieľal na otcovej vraţde.   

Po tom sa túlal po juţnom Tibete, kde stretol viacero majstrov, z ktorých sa jeho korenným guruom stal Lhacün 

Künga Čhögjam (1473 - 1557), majster Drugpa Kagjü, ktorý bol ţiakom Räpu Dawa Gjalcchäna. Künga Čhögjam 

odovzdal Drugpa Künlegovi esenciálne náuky línie Kagjü a poslal ho meditovať hovoriac mu: „Na všetky náuky 

Dharmy je treba meditovať. Ak len recituješ texty bez meditácie, stane sa tvoja myseľ tuhou.“ Po tom stretol, 

ďalšieho zo svojich dôleţitých majstrov, Sönam Čhogdäna, od ktorého dostal kompletné náuky mahámudry, 

vrátane špeciálnych inštrukcií Räčhungpu, ako aj inštrukcie k praxi tummo. 

Neskôr prijal plné mníšske sľuby v kláštore Ţalu, čo bola odnoţ školy Sakja a tu vlastne dostal meno Künga 

Legpa, alebo skrátene Künleg, pod ktorým sa stal známy. Medzi jeho ďalších učiteľov patril aj 7. Karmapa 

Čhödrag Gjamccho. 
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Drugpa Künleg študoval s mnoţstvom ľudí o nevýznamných učiteľov aţ po slávnych duchovných majstrov širokú 

škálu učení z rôznych línií a podnikol viacero pútí na miesta ako sú Cari, Nänang, Lačhi a Kailaš. Okolo 35 roku 

ţivota vrátil Drugpa Künleg mníšske sľuby a oţenil sa s Cchewang Dzom. Mali spolu syna menom Šingkjong 

Drugdrag. V Bhutáne mal druhu partnerku menom Palzang Buthri, s ktorou mal syna menom Ngagwang Tändzin 

ten sa stal významným majstrom v bhutánskej vetve školy Drugpa a jeho inkarnácie sú dodnes opátmi kláštora 

Driulhä.  

 

Podobizeň Drugpa Künlega na freske v chráme v Bhutáne 

Drugpa Künleg strávil značnú časť ţivota v Bhutáne, kde sa postupne (po jeho smrti) vytvoril okolo neho ľudový 

kult zameraný na plodnosť a prosperitu a je zvláštne, aký odlišný obraz Drugpu Künlega nájdeme v jeho vlastnom 

ţivotopise, kde vystupuje ako učený majster a často kritizuje spoločenské pomery v Tibete, v porovnaní s ústne 

tradovanými historkami bhutáncov, ktoré ho predstavujú ako divokého, obrazoboreckého sukničkára, „šialeného  

jogína“, ktorého prevládajúce aktivity zahŕňajú podrobovanie si démonov a démoniek, za účelom ich premeny na 

ochrancov Dharmy, zvádzanie ţien ako prostriedok na prebudenie ich potenciálu ako vhodných študentiek na 

prijímanie Dharmy - a to všetko pod vplyvom miestnej pálenky známej ako arag. Tak vznikla bohatá tradícia 

symboliky – obzvlášť maľovaných či drevených penisov na bhutánskych domoch, hoci pôvod tejto symboliky je v 

skutočnosti oveľa starší, v súčasnosti je v Bhutáne spájaný s Drukpa Künlegom. Künleg je tieţ spájaný s malým 

chrámom, ktorý je známy ako Čhime Lhakhang, kde ako sa hovorí v jednom príbehu, si podrobil zúrivú démonku 

silou svojej „magickej vadţry múdrosti“, premenil ju na čierneho psa a pochoval ju pod malou stúpou, ktorá je v 

chráme dodnes. Čhime Lhakhang sám bol údajne zaloţený Künlegovym mladším bratom, Ngagwang Čhögjalom. 

Dnes je tento chrám populárny ako miesto plodnosti, kam prichádzajú neplodné ţeny z rôznych krajín, aby im 

poţehnali priloţením veľkého dreveného penisu na hlavu a tieţ Künlegovými lukom a šípmi. 

Moţno následkom jeho nekonvenčných aktivít v Bhutáne, začal byť Künleg povaţovaný za jedného z troch 

„bláznivých“ jogínov, ku ktorým patria ešte Cangňön Heruka a Wüňön Künga Zangpo
7
. Teda šialení jogíni z kraja 

Cang a Wü, Drugpa Künleg je potom Drugňön, alebo aj Mönňön (Mön je juţný Tibet). Všetci títo traja boli 

nasledovníkmi tradície Drugpa a študovali u 7. Karmapu a majstra tradície Drukpa menom Künga Paldţor. Jedna 

populárna historka hovorí, ako Drugpa Künleg naučil starého muţa menom Ap Tändzin verše prijímania útočiska 

plné vulgárnych slov a dal mu pokyn recitovať ju nahlas, vţdy, keď si spomenie na svojho majstra, Künlega. Ap 

Tändzinova recitácia hlboko zahanbila jeho ţenu a dcéru, ktoré ho radšej zavreli do malej chyţky neďaleko ich 

domu. Jedného dňa mu šla dcéra doniesť jedlo, ale svojho starého otca tam nenašla, ostala tam len dúhová guľa so 
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 slabikou Ah v strede, ktorá sa vzniesla k oblohe a napomenula otcovým hlasom dcéru aj matku, aby zanechali 

svoju prudérnu myseľ a rozvíjali oddanosť ku guruovi Künlegovi.  

Keď sa Drugpa Künleg dopočul o smrti svojej matky, vrátil sa spoločne so svojím synom do Wü, kde zaspieval 

duchovnú pieseň pre svoju sestru, ktorá bola v tom čase uţ mníškou. Táto pieseň vyjadruje jeho smútok zo samsáry 

a opäť sa vracia k vraţde jeho otca a k jeho neochote byť súčasťou politiky v Ralungu. Spieva: 

„Môj otec, Rinčhen Zangpo bol zavraţdený. Moja matka Gongmo Kji, umrela. Ja sám a môj syn sme boli odtrhnutí 

od Ralungskej úvrate. Ó ochrancovia línie Drugpa, kdekoľvek po svete sa túlame, chráňte nás od prekáţok! 

Domov, ktorý som miloval sa stal pustatinou. Opát, ktorého som mal rád, utiekol. Ja, nekonceptuálna múdrosť, 

som beznádejne uviazol medzi extrémami existencie a neexistencie. Ó samopoznávajúca múdrosť, kdekoľvek 

prebývam v tejto javovej existencii, nech sa vyhnem pokladaniu javov za skutočné!“ 

Popisy smrti Drugpu Künlega zahŕňajú mnoţstvo zázrakov, ako to, ţe jeho nohu prepichla dúha, keď šiel koňmo k 

Nakarce, ako sa objavili na oblohe dúhy, keď uprostred zimy zomrel. Jeho syn a hlavný ţiak Šingkjong Durgdrag 

dozeral na kremáciu a rituály a potom rozdelil jeho relikvie, ktoré sa našli v popole. Niektoré z nich, ako sošky 

Šákjamuniho, Avalokitéšvaru a Táry, ktoré sa objavili počas kremácie na Künlegových kostiach boli zabalené v 

hodvábe a umiestnené do striebornej stúpy v kláštore Lamphar v Tölungu.    

Bhutánci, ale veria, ţe Drugpa Künleg v skutočnosti nezomrel, ale miesto toho pre dobro bytostí poslal svoje 

vedomie do chrámu Dţokhang v Lhase, kde vstúpilo do sochy Dţowo Šákjamuniho. Tam teraz prebýva, aby sa 

vrátil, keď bude vhodný čas a priniesol úţitok bytostiam. 

Poznámky: 

1. Dţe Khänpo je volená hlava bhutánskej vetvy školy Drugpa (dolná drugpa - mädrug), je s podivom, ţe mních (Dţe Khänpo musí byť 

vţdy gelong - plne vysvätený mních), ako bol Dţe Khänpo zloţil práve taký pikantný ţivotopis plný sexu a vulgárností.  

2. Drugpa v mene Drugpa Künleg odkazuje jednak k škole Durgpa ale tieţ k Bhutánu, ktorý sa v bhutánskom jazyku dzongkha a v 

tibetštine volá  Drugjul - krajina draka. Blázon, či šialenec v tomto prípade neoznačuje niekoho, kto je mentálne chorý, ale človeka, ktorý 

vyšiel za beţné obmedzenia dualistickej mysle, preto môţe jeho spontánne jednanie pripadať beţným ľuďom ako bláznivé. 

3.Kláštor Ralung bol skôr malým mestečkom neţ len čisto kláštorom a zahŕňal aj obydlia laického obyvateľstva a úradné budovy, keďţe 

pod jeho správu patril celý miestny kraj.  

4. Rodina Gja spravovala kláštor Ralung a pochádzali z nej hlavní majstri, ktorí viedli aţ do 15. storočia líniu Drugpa. Podobne to bolo aj 

v škole Drikung, kde túto funkciu plnila rodina Kjura. Po vpáde Mongolov do Tibetu a rozvrate Tibetského kráľovstva, po ktorom 

nasledoval nástup školy gelug k moci funkcia týchto rodinných línií zanikla. 

5. Cangpa Gjarä čiţe Räpa z rodu Gja, z kraja Cang bol ţiakom Lingdţe Räpu významného majstra Kagjü v línii Milaräpovho ţiaka 

Räčhungpu. Räpovia boli pôvodne laickí jogíni, ktorí ţili v horách a venovali sa predovšetkým praxiam vyšších aktivít (oproti ich 

náprotivku zo školy ňingma, ngagpom, ktorí zdôrazňovali viac prax niţších aktivít), ako je tummo, čülen a mahámudrá. Vyššie aktivity sú 

praxe zamerané na vlastnú realizáciu, niţšie aktivity sú rituály a praxe slúţiace k prospechu ostatných. Tento štýl praxe zaloţil Marpa 

Locáwa a prvým räpom bol jeho ţiak Milaräpa, ktorý túto tradíciu rozšíril. Cangpa Gjarä bol prvým räpom, ktorý bol mníchom a nie 

laikom, od jeho čias sa táto tradícia postupne čoraz viac monasticizovala. Gjarä zaloţil školu Drugpa Kagjü, na základe učení, ktoré dostal 

od Lingdţe Räpu a svojej vlastnej termy, ktorú ukryl Räčhungpa. 

6. Vhodnejšie by bolo moţno hovoriť o emanácii, keďţe Šawaripa je údajne stále naţive v tele vadţry a viacero majstrov ho osobne stretlo 

ešte aj v 20. storočí.  

7. Cangňön Heruka bol praktikujúcim Hevadţratantry v línii Drukpa, bol známy nekonvenčným jednaním, napríklad pri istej príleţitosti 

sa objavil v Lhase oblečený v koţiach mŕtvol, ovenčený črevami a natretý tukom a popolom z mŕtvol. Keď to uvideli obyvatelia Lhasy, 

všetci utekali, lebo si mysleli, ţe to prišiel démon. Inokedy prišiel na hlavné námestie v Lhase a tancujúc nahý drţal v jednej ruke ľudský 

exkrement a v druhej homoľu hnedého cukru a spievajúc duchovnú pieseň o rovnosti všetkých javov v jednochuti si odhryzol z jedného i z 

druhého. Niekedy sa zdrţoval na pohrebiskách a jedol mozgy mŕtvol, inokedy naháňal dedinské ţeny, aby s nimi súloţil. Na naliehanie 

svojej matky potom svoje nekonvenčné jednanie zmiernil. Zozbieral piesne Milaräpu a spísal ţivotopis Marpu a Milaräpu. Tieţ zozbieral 

do jednej zbierky náuky šepkanej línie dákiní a šepkanej línie Čakrasamvaru, ktoré sa v líniách Kagjü povaţujú za najcennejšie a najvyššie 

tantrické inštrukcie.  

Wüňön Künga Zangpo sa preslávil svojimi aktivitami v Nepále, kde na mnohých miesta ukončil obetovanie zvierat a podrobil si kráľa 

Kathmandu, ktorého pri istej príleţitosti k hrôze dvoranov a poddaných surovo zbil a vymočil sa mu na hlavu. Kráľ však zakázal 

akékoľvek odvetné akcie voči svojmu guruovi, lebo vtedy zakúsil prirodzený stav mysle. 
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Oznamy: 

 

Dôležité: Hromadenie Ganapudže Džigme Lingpu pre Wangdenling  

- akcia pokračuje 

Ahojte, 

 

podarilo sa prekonať hranicu 20000! Prosím pokračujme v hromadení ganapúdţ a určite dosiahneme náš 

spoločný cieľ, 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: Dostavba gonpy vo Wangdenlingu 

Ahojte, 

 

par riadkov o situácii vo Wangdenlingu. Vypadla nám značná časť finančnej podpory pre dostavbu gonpy a je dosť 

pravdepodobne, ţe sa stavba nebude mat za čo dokončiť. Informácia o nedostatku peňazí prichádza vo chvíli, keď 

sú stavebne prace v plnom prúde, pokrok je viditeľný prakticky kaţdý deň. Firma, ktorá stavbu dokončuje, odvádza 

kvalitnú pracú a bude veľká škoda, keď budeme musieť prace 3 týţdne pred dokončením zastaviť. Neschopnosť 

dokončiť stavbu tieţ prináša riziko vo forme navĺhania skrze stavebne otvory pre okna, hnilobu, znehodnotenie 

tepelnej izolácie, vandalizmus atd. 

Ak chceme gonpu dostavať, potrebujeme cca do 3 týţdňov zohnať peniaze. Spolu na finálne dokončenie vrátané 

osvetlenia, ozvučenia a vykurovania potrebujeme cca 60 tisíc.  

Ak viete o niekom, alebo ste tým, kto by chcel dostavbu podporiť, dajte mi vedieť. 

Ak chcete pomôcť, ale nemáte peniaze, príďte na ling robiť karmajogu, je potrebná kaţdá ruka, prace je viac ako 

dosť a kaţdá pomoc ušetrí ďalšie peniaze. 

Ak nemôţete prísť, ale chápete o čo sa na tomto mieste snaţíme, venujte projektu dobrý zámer a praxe, napr. skrze 

účasť na kumulácii ganapudţi Dţigme Lingpu (info vid hore). 

 

Potrebovali by sme tieţ pomôcť s fundraisingom (nevyhneme sa tomu, min. na splatenie menšej pôţičky, ak k 

tomu dôjde), písať texty, posielať maily, jednoduché veci, skúste sa mi ozvať prosím (na luboem@centrum.sk, 

alebo red@dzogchen.sk). Ak máte otázky alebo nápady, dajte vedieť.  

 

lubo 

(red) 

 

Kurzy a akcie na Slovensku 

 
Ahojte,  

   

pozývame vás na kurz jogy snu s Michaelom Katzom 24. - 26.10.2014, ktorý sa 

uskutoční Bratislave, keďţe gompa sa zrejme nestihne do kurzu dostavať.  

   

Miesto konania: Lotus joga, Kuzmányho 4, Bratislava, 

http://www.lotusjoga.sk/kontakt 

  

 

Program:  

Piatok 24.10. 

19:00 - 21:00 

 

Sobota 25.10. 

10:00 - 12:00 

obedná pauza 12:00 - 15:00 

15:00 - 17:00  

po tom ganapúdţa 
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Nedeľa 26.10. 

10:00 - 12:00 

obedná pauza 12:00 - 14:00 

14:00 - 16:00 

  

Cena kurzu je 50 euro,pre reduced členov pri zaplatení dopredu, 65 na mieste 

pre ordinary členov 60 dopredu, 65 na mieste, 

pre sustaining členov 30 pri zaplatení doprebu, 40 na mieste euro  

pre meritorious členov zadarmo 

 

  

Platby posielajte na účet: 1018129018 / 1111, najneskôr do 17.10., do 

poznámky 

pre príjmecu dajte "dreamyoga." Nedostatok financií nebude prekáţkou účasti, 

dohodneme sa. 

 

Registrujte sa na: yellow@dzogchen.sk. 

  

Budeme sa na vás tešiť, 

   

majte sa krásne, 

 váš Gakyil. 

 

Čo sa týka ganapúdţ a karmajog vo Wangdelingu sú síce ohlásené len na kaţdý druhý víkend, ale príďte prosím, 

kedykoľvek môţete! Ďakujeme.  

 

13.9. - 14.9.2014 Ganapúdţa a karmajoga vo Wangdenlingu 

27.9. - 28.9.2014 Ganapúdţa a karmajoga vo Wangdenlingu 

4.9. - 5.10.2014 Ganapúdţa a karmajoga vo Wangdenlingu 

18.10. - 19.10. 2014 Ganapúdţa a karmajoga vo Wangdenlingu 

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 

1.10 - 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 vadţry 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 môţete prispievať, svojou tvorbou, výlevmi, úvahami, esejami, cestopisnými 

črtami atd. Príspevky posielajte na blue@dzogchen.sk a ja ich budem priebeţne uverejňovať. Opäť tu máme 

príspevok  od jedného nášho vadţrabrata, tento raz pod iným pesudonymom, teda je to uţ úplne anonymné. Ak 

máte tvorivé nutkanie, či niečo o čo sa chcete podeliť, pokojne sa pridajte. Vďaka.  

 

P. Hud-som 

 

V 

zabudnutom dome pod cintorínom ocitol som sa na svojej dlani pri nohách hôr v zvislej rieke. Kvapky dopadajú s 

ozvenou studne bez dna. Sedím vnútri a pozerám cez steny. 

Krikľavo hnedý slimák bez ulity vyšiel po daţdi spod zarosených pavučín machu. Opustené včely v tieni voňavej 

lipy – hučia vo vesmíre zavretého úľu. Vlnivý potok obohnaný tôňou ţihľavy a komármi vibrujúcimi priestor. Nad 

ním v slnku cinkajúce zelené vetvy stromov – s odkrytými koreňmi. Zem, na ktorej som sa narodil, postavil a 

vykročil – neustála búrky. 

Ţilky visiace z koreňov sa vo vetre hojdajú ako presušené nohavice z rodinnej ţinky, ktoré som si uţ nikdy 

neobliekol. Odvrátim sa a skotúľa sa hrsť hliny s ďalším kameňom. Zúfať nad tým, čo odniesla rieka, nemá 

zmysel, hovorím si, aj keď sa mi ťaţšie pregĺga a nemôţem sa oprieť o svoj strom. 

Spočiniem v priestore. Neskáčem do rečí kalného prúdu v divom koryte. Nestaviam hrádze ako záhradný profesor, 

čo ho vytopilo. Prúd je číry, objatý jazerom, zem plná mesiaca, obloha slnka. A mrakov a dychu vo mne. Môţem 

ísť. 
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Ako zomrela Akhu Tönpovi žena  

 

Akhu Tönpa sa raz oţenil s jednou peknou dedinčankou, niekoľko rokov na to, ale jeho ţena umrela na ťaţkú 

chorobu. To isté ráno vyšiel Akhu von a začal nahlas lamentovať: „Ó ani ja uţ dlho neostanem! Neostanem uţ moc 

dlho!“ 

Dedinčania si pomysleli: „Úbohý Akhu, hovorí, ţe chce tieţ čoskoro umrieť.“ Tak mu kaţdý z dediny doniesol 

jedo a čhang, aby ho utešili hovoriac: „Tvoja ţena umrela, čo je veľmi zlé, ale ty by si mal ţiť dlho.“ 

Večer, keď vypil všetok čhang a dojedol všetko jedlo, bol opitý, smial sa spieval si a tancoval. Dedinčania boli v 

šoku. Spýtali sa ho: „Čo sa to s tebou robí? Hovoril si, ţe neostaneš dlho, ale teraz sa smeješ, tancuješ a spievaš si!“ 

Akhu odpovedal: „No, myslel som tým, ţe neostanem dlho v smútku, nie, ţe zomriem. Môj smútok dlho netrval. 

Uţ je preč, či nie? Teraz mám fakt dobrú náladu.“ 

 

  

Ako sa Akhu Tönpa vyspal s vlastnou dcérou 

 

Po tom, ako zomrela jeho ţena, ostal Akhu Tönpa ţiť sám so svojou dcérou. Prešli nejaké roky a z jeho dcéry 

vyrástla krásna mladá ţena. Akhu Tönpa s ňou uţ nejaký čas chcel mať sex, ale je veľmi nezvyklé, aby muţ spal so 

svojou vlastnou dcérou. Jedného dňa jeho dcéra ochorela a choroba trvala niekoľko dní. V Tibete má kaţdý veľkú 

oddanosť k lámom a vţdy, keď niekto ochorie, ide za lámom dostať poţehnanie. Vďaka tejto silnej oddanosti sa 

ľudia často vyliečia. 

Tak sa Akhu Tönpa rozhodol pouţiť nasledovnú lesť. Povedal svojej dcére: „Si taká chorá, zajtra skoro ráno by si 

mala ísť navštíviť siddhu, ktorý ţije v jaskyni neďaleko odtiaľto. Dá ti poţehnanie a radu, ako vyliečiť tvoju 

chorobu. Mala by si však vedieť, ţe ten siddha prijal sľub, ţe si bude zakrývať tvár. Nemala by si ho prosiť, aby si 

odkryl tvár.“ S tým jej Akhu Tönpa dal pokyny ako sa dostať k jaskyni, ktorá bola v skalnatej hore. Dcéra sa riadila 

slovami otca. V skutočnosti však v tej jaskyni nikto neţil. Akhu sám sa tam rýchlo vydal a došiel do jaskyne ešte 

pred jeho dcérou. zakryl si tvár kusom látky a sadol si do jaskyne.  

Nakoniec prišla jeho dcéra, poklonila sa a vzdala mu úctu. Povedala mu o svojej chorobe a utrpení. Ale „siddha“ 

jej nedal ţiadne poţehnanie, len veľmi hlbokým hlasom zarecitoval: “ Spoj dva pupky, spoj dva pupky a budeš 

vyliečená.“ 

To bolo celé, čo povedal. Tak sa vydala domov s týmito inštrukciami. Opäť ju Akhu predbehol a došiel domov 

pred ňou. 

Keď prišla domov, povedala Akhuovi, čo jej hovoril „siddha“. Akhu povedal: „Je dosť trápne, ísť za niekým a 

pýtať ho, aby spojil svoj pupok s tvojim pupkom. Takţe by dnes v noci som spojil ja svoj pupok s tvojim. Čo ty na 

to?“ 

Jeho dcéra s tým súhlasila. 

Po tom, ako sa zotmelo, jej Akhu Tönpa povedal: „Prišiel čas spojiť naše pupky!“ Obaja sa vyzliekli a on jej 

povedal, aby si ľahla na zem a roztiahla nohy. Tak to urobila a samozrejme Akhu si na ňu ľahol a niekoľkokrát sa 

svojim pupkom dotkol jej pupka. No a potom túţba po sexe premohla ich oboch a tak Akhu pohodlne osúloţil 

svoju dcéru a naplnil svoju túţbu.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


