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Predslov 
 

Bön je najstaršou duchovnou tradíciou Tibetu, a ako pôvodný zdroj tibetskej 

kultúry, zohral významnú rolu pri utváraní jeho osobitého charakteru. Často 

preto zdôrazňujem dôležitosť zachovania tejto tradície. Že sa to deje, dokazuje 

aj táto kniha, "Zázraky prirodzenej mysle", ktorá obsahuje náuky odovzdávané na 

Západe mladým bönistickým geše Tenzin Wangyalom. 

  

 Následkom čínskej invázie do našej domoviny, bön, rovnako ako ostatné tibetské 

duchovné tradície, čelil nenapraviteľným stratám. Vďaka snahám komunity 

bönu v exile však bolo v Indii a Nepále znovuzriadených mnoho bönistických 

kláštorov. Pri návšteve kláštora Taši Menri Ling v Dolandží, v horách neďaleko 

Solanu, v indickom štáte Himáčalpradéš, ma veľmi povzbudilo, že sa stal hlavným 

strediskom vyučovania bönu. 

   

Táto kniha bude veľkou pomocou čitateľom hľadajúcim zrozumiteľný výklad 

tradície bön, najmä v súvislosti s predstavením náuk dzogčhenu. Rád by som 

zablahoželal všetkým, čo sa podieľali na jej vydaní. 

 

                                              Jeho Svätosť Dalajláma 

 

V poslednom čase sa na Západe objavilo mnoho kníh zaoberajúcich sa dzogčhenom. 

Veľmi ma teší, že táto je prvou, čo podáva tieto vysoké náuky z pohľadu bönu. 

Náuky vychádzajú zo Žangžung ňängjü, najdôležitejšieho textu dzogčhenu bönu. 
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 Lámu Tenzin Wangyala Rinpočheho v tejto línii vzdelával od jeho štrnástich 

rokov ctihodný Lobpön Sanggjä Tändzin a ctihodný Lobpön Tändzin Namdag. Od 

počiatku javil zvláštne nadanie pre tieto meditácie. 

  

 Kniha je napísaná jasne a výstižne, čo je zvlášť dôležité, lebo náuky sú 

veľmi zložité a zavše ťažko zrozumiteľné. Jednoduchosť použitého jazyka 

objasneniu veľmi napomáha. Autentický výklad dzogčhenu poskytuje serióznym 

študentom dostatok materiálu na jeho praktizovanie. 

   

Táto kniha neobsahuje príbehy, ale vysvetľule podstatné aspekty dzogchenu. 

Inými slovami, ide priamo k veci, hlavne kapitoly o kontemplácii a integrácii. 

Vrelo túto knihu odporúčam každému serióznemu študentovi týchto vysokých 

náuk. 

                                              Lungtog Tönpä Ňima 

                                              

Úvod 
 

Čitateľov na Západe môže prekvapiť, že tibetská tradícia s praxou a náukou 

v podstatě rovnakou s duchovnými náukami štyroch známych tibetských 

buddhistických škôl, sa sama za buddhistickú neoznačuje a svoj pôvod neodvodzuje 

od indického princa Šákjamuniho. No bön práve takou tradíciou je. Nie je 

"buddhistický", ak buddhizmus definujeme ako náboženstvo pochádzajúce od 

spomínaného osvieteného indického princa, predsa však pochádza od buddhu, 

Šenrab Miwoča, ktorý podľa tradície bön žil a učil v strednej Ázii pred 

sedemnásťtisíc rokmi. Táto kniha sa nebude venovať dôkazom historických tvrdení 

tejto tradície, jej duchovnú náuku však pokladám za autentickú. 

   

Táto kniha má predovšetkým predstaviť tradíciu dzogčhen, která začala byť na 

Západe známa z náuk školy Ňingmapa vďaka Jeho Svätosti dalajlámovi a ostatným 

tibetským učiteľom žijúcim a vyučujúcim v krajinách Západu. Dzogčhen je vlastne 

sám ucelenou náukou, s vlastným 'náhľadom', 'meditáciou' a 'praxou', a nezávisle 

na prostredí, v ktorom je prezentovaný, je vo svojej podstate rovnaký. V této 

práci predkladám náuky dzogčhenu, ako se vyvinuli v tradícii bön, a adresujem ju 

najmä súčasným a budúcim dzogčnenovým praktizujúcim. Kladiem preto viac dôraz na 

priame podanie obsahu náuk, než na historické či technické záležitosti, a snažím 

sa vystihnúť podstatu hlavných bodov dzogčhenu moderným jazykom, ktorý sa príliš 

nedrží odbornej terminológie a frazeológie tibetských textov. Použitie nejakých 

tibetských výrazov je samozrejme nevyhnutné, no pokúsil som sa o hovorový 

preklad a dostatočné vysvetlenie. 

   

Takéto priamočiare podanie dzogčhenu by malo pomôcť začínajúcim 
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i pokročilým praktizujúcím. Tým začínajúcim preto, lebo nevyžaduje podrobnú 

znalosť tradície a terminológie, ale osožiť by malo i pokročilých praktizujúcim. 

Ti, čo sú oboznámení s viacerými textami a tradíciami možno ocenia stručné 

zhrnutie základných bodov dzogčhenu poskytujúce súhrnný prehľad o tradícii a jej 

štruktúre. Takýto priamy prístup je vlastne celkom v duchu samotného dzogčhenu. 

Hoci je dzogčhen možné vykladať mnohými spôsobmi, celkove si vždy zachováva 

základnú štrukturu svojich pôvodných častí. 

  

 Kniha vychádza z mojich skúseností s výukou dzogčhenu na Západe za posledných 

päť rokov, so zvláštnym dôrazom na to, o čom si myslím, že by mali dnešní 

študenti počuť. Dúfam, že i tak som zostal v každom ohľade prísne verný "náhľadu 

dzogčhenu". 

   

Hoci princípy a náhľad dzogčhenu zostávajú nemenné a rýdze, nepredstavujú 

náuky systém abstraktného myslenia vzdialeného súčasným praktizujúcim. 

   

Kniha je usporiadaná podľa mojej súčasnej ústnej výuky vychádzajúcej z textov 

Žangžung ňängjü, no nesnažil som sa presne držať ich štruktúry. 

   

Chcel by som zopakovať, že táto kniha je určená predovšetkým ľuďom, ktorí 

majú záujem o dzogčhen ako o duchovnú cestu. Z troch aspektov akejkoľvek 

buddhistickej náuky - náhľadu, meditácie a konania - je v dzogčhene za 

najdôležitejší považovaný náhľad. Pretože aj tento text sa zaoberá hlavne 

náhľadom, môže vnímavý čitateľ túto dôležitú časť náuky načerpať len štúdiom 

samotného textu. No pre jeho pokrok na ceste je súčasne nutné aj potvrdenie 

a rozvinutie jeho poznania skutočným majstrom dzogčhenu. 

   

Rád by som poďakoval svojim učiteľom, bönistickým i buddhistickým, od ktorých 

som získal odovzdanie poznania obsiahnutého v tejto knihe, i svojmu 

nakladateľovi Andrew Lukianowiczovi. Tiež by som rád poďakoval Anne Kleinovej a 

Charlesovi Steinovi za ich pomoc pri príprave rukopisu, Harvey Aronsonovi za 

jeho prečítanie, Anthony Curtisovi za prípravu glosára, Georgeovi a Susan 

Quashaovcom za ich pohostinnosť počas prípravy diela a ich spoluprácu, a Namkhai 

Norbu Rinpočhemu za všetku pomoc, čo mi poskytol počas môjho pobytu na Západe, 

najmä v Taliansku. 

 

1. Môj život a skúsenosti s náukou 
 
Rodičia a rané detstvo 
 

Keď v roku 1959 vpadli Číňania do Tibetu, obaja moji rodičia, pochádzajúci 
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z rôznych častí Tibetu, utiekli cez Nepál do Indie, kde sa zoznámili a vzali. 

Môj otec Sampa Tändar bol stúpencom Ňingmapy a mal titul "dunglu lama" (línia, 

ktorá sa odovzdáva v rodine). Matka sa volala Ješe Lhamo, patrila k tradícii 

bönu a pochádzala z významnej rodiny z bönistickej oblasti Hor. Ja som ich 

jediný syn a narodil som sa v Amritsare, v severozápadnej Indii. Rané detstvo 

som strávil v tibetskej škôlke Treling Kalzang v Simle, v severnej Indii. Keď 

ju zatvorili, deti poslali do rôznych škôl. Ja som až do desiatich rokov chodil 

do kresťanskej školy. 

   

Po smrti môjho otca sa matka znova vydala a mojím otčimom sa stal bönistický 

láma. Spolu s matkou rozhodli, že by som nemal zostávať v kresťanskej škole. 

Najprv som sa nejaký čas vzdelával v škole Kagjüpov, kde som dostal meno Džigme 

Dordže, potom ma rodičia poslali do Dolandží, v severnej Indii, kde je tibetská 

bönistická dedina. Život v tibetskej komunite bol pre mňa celkom novou 

skúsenosťou. 

 

Život v Dolandží 
 

Po týždni v kláštore som sa stal novicom. Pretože môj otčim bol vplyvným lámom, 

mal som dvoch osobných učiteľov. Prvý, Lungkhar Gelong, ma učil čítať, písať a 

ďaľšie základy, kým druhý ma učil "znalosti svetské". Staral sa mi aj o 

oblečenie, varil mi, atď. Bol to Gön Singthug, jeden z vážených starších 

mníchov. 

   

Strávil som s nimi pod jednou strechou niekoľko rokov. V tom čase som 

začal čítať rituálne texty, písať rôzne tibetské písma, učiť sa modlitby 

a invokácie kláštorných praktík. Môj učiteľ Lungkhar Gelong vtedy študoval 

logiku a filozofiu v malej skupinke vedenej Geše Jungdung Lengjalom, ktorý 

bol "geše lharampa" (najvyšší stupeň geše) v rádoch Bön i Gelugpa. Keď som 

neskôr študoval na titul geše, bol Geše Jungdung Lengjal mojím hlavným učiteľom 

filozofie. 

   

Roky strávené s týmito dvoma učiteľmi patrili medzi najťažšie obdobia mojich 

štúdií, lebo som nikdy nemal čas sa pohrať s rovesníkmi. Všetok som ho trávil 

intenzívnym štúdiom, a dokonca som bol šťastný, keď som mohol variť a upratovať, 

lebo to znamenalo oddych od učenia. Pripadalo mi, že to mám oveľa ťažšie, lebo 

som videl, ako sa ostatní mladí chlapci učia v skupine. 

 

Prijatie náuk Žangžung Ňängjü 
 

Jeden zo starších mníchov v Dolandží požiadal majstra Lobpön Sanggjä Tändzin 
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Rinpočheho, aby poskytol náuky Žangžung Ňängjü dzogčhenu bönu, a keď ten 

súhlasil, môj otčim ho zašiel požiadať, či by som ich nemohol prijať aj ja. Dal 

súhlas s podmienkou, že súčasne začnem vykonávať ngöndo (prípravné cvičenia), 

phowu a meditáciu žinä. 

   

Aby sme boli pripustení k výuke, majster nás najprv požiadal, aby sme mu 

porozprávali svoje sny. Tie slúžili ako znamenie. No keďže niektorí praktizujúci 

sny nemali, čo bolo zlým znamením, majster počkal, kým nebudú mať sny všetci. 

Podľa nich doporučil očistné praxe na odstránenie prekážok a nadviazanie 

spojenia s Ochrancami pre získanie povolenia náuky prijať. Ja vo svojom 

sne som bol sprievodcom v autobuse a kontroloval lístky, ktoré vyzerali ako 

biele 'A' vytlačené uprostred kúska látky či papiera vyzerajúceho ako päťfarebné 

thigle. Majster povedal, že je to priaznivé znamenie. Celá naša skupina, vrátane 

Lobpön Tändzin Namdag Rinpočheho, začala potom prijímať náuky Žangžung Ňängjü. 

Bolo nás v nej pätnásť mníchov a jeden laik, a všetci mali viac ako štyridsať.  

Bol som jedniným chlapcom prostred všetkých tých dospelých. 

  

 Po ukončení deviatich cyklov ngödo som ešte s ďaľšími dvoma praktizoval phowu. 

Cvičili sme jednotlivo a ja sám som prax vykonával v skladišti domu Lobpön 

Tändzin Namdaga, kde som neskôr vykonával aj ústranie v tme. (Phowa predstavuje 

prenos princípu vedomia vo forme thigle otvorom na temene hlavy.) Pretože som 

necvičil dosť intenzívne, trvalo mi asi týždeň, kým sa dostavil výsledok, ktorý 

spočíval v zmäknutí fontanely (blana spájajúca lebečné kosti) a napokon utvorení 

skutočného otvoru. Po niekoľko rán som pred príchodom ostatných chodil k Lobpön 

Sanggjä Tändzinovi a on mi prezrel temeno hlavy, no fontanela stále nebola 

zmäknutá. Priatelia si ma doberali, že mám hlavu ako kameň, a Lobpön Sanggjä 

Tändzin doporučil, aby som vykonal prax phowy v skupine - uprostred kruhu 

starších mníchov.  

Keď ma nasledujúce ráno Lobpön kontroloval, mohol už zasunúť 

steblo trávy kušu, ktoré v otvore fontanely musí zostať vzpriamené, ako dôkaz 

úspešnej praxe. Steblo malo asi 30 cm a zostalo vzpriamené tri dni. Niekedy som 

zabudol, že ho mám v hlave a pri navliekaní rúcha cez hlavu som oň zavadil a 

pocítil bolesť. Aj pri chôdzi po ulici za vetra som cítil, akoby mi cez to 

steblo trávy privádzali do stredu tela elektrický prúd. 

  Po phowe som s Lobpön Sanggjä Tändzinom dosť dlho vykonával meditáciu žinä na 

'A' a prostredníctvom nej som získal priame uvedenie do dzogčhenu. 

  Výuka dzogčhenu trvala tri roky. Jediné prestávky boli kvoli ganapúdžam 

a osobným ústraniam. Vlastne išlo o veľmi posvätné náuky kaňän (na ktoré sú 

Ochrancovia veľmi citliví). Hoci majster má dovolenie Ochrancov na odovzdávanie 

náuky, keď sa vyskytne nejaké porušenie sľubu (samaja), alebo chýba úcta k 

náuke, majster o tom vo sne dostane od Ochrancov znamenia vyjadrujúce ich 
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nespokojnosť. Keby sa to stalo, Lobpön Sanggjä Tändzin by na jeden či dva dni 

vyučovanie prerušil, aby sme mohli vykonať ganapúdžu Žangžung Meri na očistenie 

svojich zámerov. 

  

Lobpön Sanggjä Tändzin vyučoval vo svojom veľkom dome v Dolandží určenom pre 

ústrania. V susedstve som vídal skupinku asi piatich mníchov študujúcich logiku 

a debatujúcich počas prestávok v kláštorných rituáloch. Nadšene som ich 

pozoroval, a hoci som sa k nim nemohol pridať, bol som uchvátený všetkými tými 

ich gestami a pohybmi. Keď som im rozprával, čo sa učím o dzogčhene, nerozumeli 

mi, a keď mi oni hovorili o čom debatujú, nerozumel som zase ja im. Boli to 

ľudia, ktorí získali titul geše v rovnakom čase ako ja a môj učiteľ, čo ma učil 

čítať a písať. 

  Lobpön Sanggjä Tändzin nebol len veľmi znalý dzogčhenu. Mnoho rokov študoval v 

kláštore Däpung rádu Gelugpa i u majstrov iných tibetských buddhistických škôl. 

Bol veľmi prísny a učil spôsobom veľmi priamym a jasným, čím robil veci 

zrozumiteľnými bez potreby použitia množstva slov. Často už len prítomnosť v 

skupine uľahčila porozumieť náukám. 

   

Po skončení tohto cyklu náuk sme sa radili, čomu by sme sa mali venovať ďalej. 

Pretože Lobpön Sanggjä Tändzin nebol vtedy celkom zdravý, rozhodli sme sa 

požiadať ho znova o náuky Žangžung Ňängjü. Podľa požiadaviek tradičných postupov 

začal Lobpön opäť so životopismi línie majstrov, ktoré poučujú vysvetľovaním 

zmyslu a výsledkov praxe v životoch majstrov. Nato, pretože už nevládal 

pokračovať, povedal, že by sme pri tom mali skončiť, a dodal, že bolo dobrým 

znamením, že sme začali, a že odteraz by sme mali získavať náuky od Lobpön 

Tändzin Namdaga. Tomu povedal, aby prevzal túto veľkú zodpovednosť, a zdôraznil, 

aby každý aspekt náuky, napr. i kreslenie mandál, atď., považoval za rovnako 

dôležitý. O niekoľko mesiacov, v roku 1977, Lobpön Sanggjä Tändzin zomrel. 

 

Život s Lobpön Tändzin Namdagom 
 

Spomínam si, ako som videl Lobpön Tändzin Namdaga, keď prvýkrát prišiel z Dillí. 

S mnohými ďaľšími som ho šiel privítať a ihneď som s ním cítil úzke spojenie. Po 

nejakej dobe ma zavolal a požiadal ma, aby som šiel k jeho blízkemu žiakovi 

Šerab Cchulthimovi, ktorý bol chorý, a zostal uňho a pomáhal mu. Potom ma 

jedného rána zavolal a rozprával mi o svojom sne. Božstvo Midu Gjampa Dangpo v 

podobe čierneho muža vošlo do jeho izby, odhrnulo oddeľujúci záves, a ukazujúc 

na mňa povedalo: "Mal by si sa o toho mládenca postarať, v budúcnosti bude 

užitočný." Lobpön vravel, že sen je dôležitý, a pretože je toto božstvo spojené 

s Walsä Ngampom, jedným z piatich hlavných tantrických božstiev bőnu, mal by som 

usilovnejšie vykonávať prax týchto dvoch božstiev, lebo mám s nimi spojenie. 
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Keď som žil v jeho dome, Lobpön Tändzin Namdag sa o mňa staral ako o syna - 

spali sme v jednej izbe, varil mi, ba i zašíval oblečenie. Najprv som s ním 

býval sám, neskôr sa k nám prisťahoval starý mních Abo Taši Cchering a varil 

nám. Nakoniec sa k nám prisťahovali ďaľší traja chlapci, a Lobpön o nás často 

žartoval ako o "štyroch synoch bez matky". Jeden z tých chlapcov bol môj 

spolužiak z Dialektickej školy, s ktorým sme sa stali blízkymi priateľmi. Je to 

Geše Ňima Wangjal, ktorý v roku 1991 sprevádzal Lobpöna pri ceste na Západ. 

   

Keď som prišiel bývať k Tändzin Namdagovi, mal už titul lobpön. Pretože si 

chcel oživiť a prehĺbiť znalosti dzogčhenu, navštevovali sme spolu Lobpön 

Sanggjä Tändzina, kde sme prijímali náuky a iniciácie. Kým formálne som 

dzogčhenové náuky Žangžung ňängjü získal od svojho prvého majstra, Lobpön 

Sanggjä Tändzina, môj najväčší osobný rast nastal v období strávenom so svojím 

druhým majstrom, Lobpön Tändzin Namdagom. Od počiatku dospievania až po mladého 

muža sa môj život odohrával v prítomnosti Lobpöna. Bol mojím otcom, matkou, 

priateľom, učiteľom, opatrovníkom. Bol to výnimočný a nádherný spôsob 

dospievania - fyzického, emocionálneho i duchovného. Odhliadnuc od lekcií v 

škole, každá chvíľa s ním bola Náukou. 

  

 Počas života s Lobpön Tändzin Namdagom som sa stretol s Namkhai Norbu 

Rinpočhem, ktorý prišiel od Lobpöna prijať iniciáciu Žangžung Meri, popri 

ceste po Indii so skupinou Talianov, ktorá prišla natočiť film o tibetskej 

medicíne. Iniciácia pre toto božstvo je nevyhnutná pre štúdium a prax náuk 

Žangžung ňängjü. Upútala ma jeho celková otvorenosť, jeho úsilie odovzdávať prax 

dzogčhenu na Západe, a hlavne jeho kultúrna nezaujatosť voči náuke bönu. 

 

Dialektická škola 
 

Lobpön Sanggjä Tändzin určil, aby po jeho smrti boli zvyšné peniaze použité 

na založenie dialektickej školy, kde by sa dal dosiahnuť titul geše (ako Ph.D. 

štúdia filozofie západných univerzít). Hneď po založení bol jej prvým učiteľom 

Lobpön Tändzin Namdag, spolu s Lharampa Geše Jungdung Lengjalom, ktorý učil 

filozofiu a logiku. Bol som medzi prvými dvanástimi študentami, a držali sme sa 

veľmi presného programu štúdia dialektiky, filozofie, logiky, poézie (kde som v 

súťaži získal najvyššie známky), gramatiky, tibetskej astrológie a medicíny. Bol 

tam aj kurz diskutovania, ktorý ma veľmi uchvátil, natoľko, že som sa v debate 

stal veľmi zdatným. 

   

Spomedzi šiestich zástupcov študentov som bol zvolený za predsedu (bol tam aj 

podpredseda, tajomník, jeho zástupca, pokladník a gekhö (gekhod), ktorý bol 
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zodpovedný za disciplínu). Stretávali sme sa každých desať dní, a s ostatnými 

študentami sme mali spoločné schôdze raz za mesiac. Boli sme zodpovední za 

riadenie školy, plánovanie prednášok a rozvrhy. Kláštor mal na starosti 

poskytovanie dvoch jedál a čaju denne, kým majstri sa starali o vyučovaie. Ako 

predseda som prišiel s niekoľkými novotami, napr. s kurzom tvorivého písania a 

debatami medzi triedami. 

   

V dialektickej škole bol rozvrh veľmi nabitý. Nikdy sme nemali pevne stanovený 

deň voľna, šesť dní v kuse bola škola a každý večer debaty, posledný večer až do 

troch do rána. Za tým nasledoval deň voľna, lenže ak šesťdňovú šnúru prerušil 

deň zvláštnej praxe, deň voľna vypadol. Každý deň sme sa učili jedenásť hodín, s 

veľmi krátkymi prestávkami. Lobpön Tändzin Namdag učil od ôsmej do dvanástej a 

po obede venoval polhodinu odovzdávaniu Žangžung Ňängjü, takže v priebehu 

deviatich rokov sme absolvovali odovzdanie všetkých náuk. Popoludní učil do 

štvrtej-piatej, keď sa odobral do svojej izby, aby tam potme meditoval, kým my 

sme pokračovali s našimi večernými debatami. Len čo som skončil, bežal som 

domov, zasvietil v izbe, a on si hneď zakryl oči rukami. Potom mňa a Abo Taši 

Ccheringa učil, alebo sme všetci traja spolu praktizovali, či niekedy len sedeli 

a rozprávali sa. 

   

Niekedy som po škole zašiel pozrieť matku, ktorá žila neďaleko Dolandží. Aby 

som sa tam dostal, musel som ísť cestou, na ktorej vraj strašili zlí duchovia. 

Ako som kráčal po ceste, Lobpön Tändzin Namdag stál pred domom a stále mi 

rozprával, takže som sa nebál. Keď som ho už nepočul, zvyšok cesty dolu k 

matkinmu domu v dedine som bežal. Nespával som u nej, a keď som sa vracal, ako 

som stúpal do kopca, zase mi rozprávala ona, a len čo som nepočul jej hlas, 

zvyšok cesty k Lobpönovmu domu som bežal. 

   

Lobpön ma ráno budieval skoro (hoci občas som vstal pred ním), aby som si 

zopakoval naučené texty z predošlého večera a písal básne. 

  Po pár rokoch vzrástol počet študentov dialektickej školy na viac než 

šesťdesiat a dvaja učitelia prestali stačiť, a tak som začal učiť. Jedným 

z mojich prvých študentov bol súčasný nestály Lobpön v Dolandží, Jangal 

Cchewang, pochádzajúci zo známej rodiny džalupov. 

 

Ústranie v tme 

 

Pred svojou smrťou urobil Lobpön Sanggjä Tändzin čosi celkom zvláštne. Jedného 

dňa ma zavolal a povedal, že vykonal istú prax, pričom na oltár hodil kúsky 

papiera s menami niekoľkých božstiev. Vyzval ma, aby som jeden vybral. Stálo na 

ňom meno božstva, na ktoré som mal zamerať prax - Šenrab Gjalmo, druh Tary, 
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zvlášť účinné pre rozvoj intelektuálnych schopností. Nabádal ma tiež vykonať 

ústranie v tme. Bol som veľmi šťastný. Dva roky nato som požiadal Lobpön Tändzin 

Namdaga a matku o dovolenie ústranie vykonať. Súhlasili, hoci matka vravela, že 

má obavy, lebo bolo veľmi nezvyklé, aby niekto taký mladý konal toto ústranie. 

Niektorí v kláštore dokonca hovorili, zrejme zo závisti, že sa asi zbláznim. 

 

Napokon som sa dohodol, že ho vykonám v skladisku Lobpön Tändzin Namdaga 

prerobenom na kúpelňu pre hostí. Bolo dosť malé, asi dva krát štyri metre, steny 

z betónu, so zlou cirkuláciou vzduchu. Jedlo mi trikrát do dňa nosila matka. 

Počas ústrania som s ňou nikdy neprehovoril. Lobpön a matka začali mať obavy, 

lebo som na obed ani večeru veľa nejedol, asi kvôli zlému vzduchu, a rozmýšľali, 

či by som nemal ústranie predčasne opustiť, no ja som vydržal celých 

štyridsaťdeväť dní. 

  

 Lobpön prichádzal každý deň, sadol si k búde a polhodinku sa so mnou 

rozprával. Bolo vtedy veľmi dôležité, aby som bol v tesnom spojení s majstrom. 

Nedalo sa predom si zapamätať všetky náuky, a pretože som mal praxe a 

vizualizácie každý týždeň meniť, dával mi podľa potreby náležité pokyny. Počas 

praxe som mal myseľ pustú, prázdnu a bez koncepcií - zo skúsenosti som vedel, že 

je dobré neprijímať žiadne informácie, čo sa deje vonku. Správy len vytvárajú 

rozrušenie, spôsobujú vznik celého sledu myšlienok, ktoré odvracajú myseľ od 

praxe. Bolo lepšie sa plne sústrediť na bezprostrednú prítomnosť a rozvíjať 

jasnosť mysle. Bolo tiež príjemné premýšľať, ako prínosne tu trávim čas. 

   

Ústranie v tme bolo veľmi úspešné a v mojej osobnosti spôsobilo veľké zmeny. 

Počas prvých pár dní nebolo pre mňa, chlapca s množstvom energie, ľahké zostať 

zatvorený a bez pohybu v takej malej a tmavej miestnosti. Prvý deň som skoro 

prespal, no už druhý deň bol oveľa lepší, a každým dňom sa zvyšovala moja 

skúsenosť praxe i schopnosť zostávať potme. Bola to ohromná skúsenosť, byť sám 

so sebou. Bez ovplyvňovania vonkajšími podnetmi, napr. objektami zmyslového 

vedomia zraku, nastala možnosť dokonalého pohrúženia do seba. Počul som historky 

a vtipy o problémoch, s ktorými sa stretli ľudia počas ústrania v tme, pri 

ktorých praktizujúci mali vízie, ktoré považovali za skutočné, no ja som chápal, 

ako môžu vzniknúť. V každodennom živote nás vonkajšie zjavy odvádzajú od našich 

myšlienok, no pri ústraní v tme takéto rozptýlenia nie sú, takže je oveľa ľahšie 

nechať sa rozrušiť, dokonca až k šialenstvu vlastnými víziami tvorenými mysľou. 

 

Pri ústraní v tme dochádza k stavu "straty zmyslov", takže keď vzniknú myšlienky 

či vízie a vonkajšie overovače reality chýbajú, považujeme ich za skutočné, 

chováme sa podľa nich a vytvárame na ich základe celé reťaze myšlienok. Je vtedy 

veľmi ľahké pohrúžiť sa do vlastných preludov tvorených mysľou, úplne 
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presvedčený o ich "reálnosti". Po prvom týždni sa mi zmenilo subjektívne 

vnímanie času, takže mi sedem dní pripadalo ako dva, a posledných šesť z 

deviatich týždňov ústrania mi pripadalo ako dvanásť dní. Od druhého týždňa som 

začal mať časté vízie lúčov svetla, zábleskov thigle, dúh a rôznych symbolov. Po 

druhom týždni sa začali zjavovať prvé formy pripomínajúce materiálnu realitu. 

   

Prvá z týchto vízií nastala počas druhého raňajšieho sedenia v druhom týžni. 

Počas konteplácie som videl v priestore pred sebou velikánsku hlavu Abo Taši 

Ccheringa bez tela. Tá hlava bola obrovská. Prvých pár sekúnd som sa bál, ale 

potom som pokračoval v praxi. Hlava zostala predo mnou asi pol hodiny, vízia 

bola zreteľná ako v normálnej každodennej vonkajšej realite, ba chvíľami ešte 

zreteľnejšia. 

  Postupne som mal videní viac. Videl som napríklad muža s vlasmi do uzla ako 

mahásidha. Pocit z neho bol veľmi silný, pozitívny a posiľňujúci. Asi 

najpôsobivejšia bola vízia sprevádzaná množstvom pohybu. Nie vo všetkých víziách 

je pohyb, no niektoré sú ako sledovanie filmu. U niektorých sa môžete ocitnúť 

vnútri vízie, inokedy je vízia v priestore nad vami, na rovnakej úrovni, 

alebo nižšie. V jednej takej vízii som sa ocitol vo veľkom údolí s horami po 

stranách pokrytými červenými kvetmi. Pomedzi nádherné stromy povieval vietor 

a po dlhej kľukatej ceste kráčalo ku mne päť postáv. Spočiatku boli tak ďaleko, 

že som nerozoznával ich tváre, no po polhodine prišli dostatočne blízko, aby som 

videl, že sú to Indovia. Dvaja z nich mali sikhské turbany. Podišli ku mne, 

bez slova sa obrátili a kráčali späť. 

  

 Inokedy som mal dlhotrvajúcu víziu nahej ženy s dlhými vlasmi sediacu priamo 

predo mnou, len odvrátenú, takže som nevidel jej tvár. Tie vízie neboli čímsi 

javiacim sa navonok, ale prejavmi mojej vlastnej mysle vo forme svetla. Videl 

som ich aj so zatvorenými očami, len vnímané akoby z iného smeru a miesta. 

  

 Niekedy vízia menila podobu, napríklad vízia taniera so zemiakmi, paradajkami 

a fazuľou sa zmenila na prekrásnu rieku s rybami a kameňmi. Veľmi zreteľne som 

videl rybu plávajúcu okolo v priezračnej vode. Neboli to jediné moje vízie, len 

tie najpozoruhodnejšie. 

   

Ku koncu ústrania sa moja jasnosť ohromne zvýšila, takže sa mi zdalo, že vidím 

čo sa deje vonku. Raz som si okom mysle uvedomoval matku prinášajúcu mi jedlo, 

"videl" každý jej krok k búde, kým nedošla ku dverám a nezaklopala, na znamenie, 

že prišla. Súčasne som počul klopanie na dvere, ako mi "skutočná" matka 

naznačila, že priniesla jedlo, takže pohyby matky vo videní a v skutočnosti 

prebiehali súčasne. 
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Vízie nesprevádzal žiadny zvuk, a mňa ani nenapadlo skúsiť s nimi hovoriť. Až 

po skončení ústrania začala moja intelektuálna myseľ premýšľať, že možno bolo 

dobré na ne prehovoriť. 

  Počas ústrania som mnohé v sebe prečistil a rozvinul svoju prax a jasnosť. V 

jednom zo snov po ústraní, ktorý podľa Lobpöna bol znakom dosiahnutia očistenia, 

som si nožom rozrezal žilu na ľavom kotníku, a z nej vyšiel hmyz a krv. Po 

ústraní som zostal taký pokojný a tichý, že matka vravela, že by ním mali prejsť 

všetky moje sestry. 

 

Zážitky zo Západu 
 

Odmladi ma vždy mocne priťahovali západné vedecké metódy a teoretický prístup k 

štúdiu náboženstiev, a po dokončení štúdií a získaní titulu geše v Indii, som 

chcel pokračovať v štúdiu na Západe. V Dolandží som stretol viacerých západných 

učencov študujúcich bön, ako bol profesor Snellgrove, profesor Kvaerne a 

profesor Blondeau. Profesor Per Kvaerne ma pozval do Nórska urobiť si doktorát 

z tantrických božstiev bönu na univerzite v Oslo, a Anton Geels, profesor 

psychológie náboženstva, ma pozval do Švédska na univerzitu v Lund, aby som sa 

podieľal na výskume s jeho ženou, ktorá pracovala na preklade Žangžung Ňängjü. 

 

Zároveň ma Namkhai Norbu Rinpočhe pozval do Merigaru, centra dzogčhenovej 

komunity v Taliansku. Po dvoch mesiacoch čakania na talianske víza sa mi tam s 

veľkými ťažkosťami podarilo dostať. To bolo v januári 1988. Bola to moja druhá 

návšteva Európy - po návšteve Francúzska, Belgicka a Nemecka v r. 1983 ako 

vedúci a člen prvého turné skupiny posvätných bönistických tancov s maskami. 

  

 Po príchode do Talianska som už mal viacerých talianskych priateľov medzi 

ľuďmi, ktorí pred rokmi navštívili Dolandží. Býval som v Ríme u Andrea 

dell'Angelo a Giacomelly Orofino, a pretože moje povolenie k pobytu bolo veľmi 

krátke, po týždni som si ho predĺžil. Vtedy som s Enricom dell'Angelo navštívil 

rímsky inštitút IsMEO, kde mi okamžite ponúkli prácu, a odvtedy som tam pracoval 

v knižnici. Potom som zašiel do Merigaru - bola to moja prvá návšteva duchovnej 

komunity, čo som navštívil na Západe. 

   

Hoci cieľom môjho odchodu na Západ nebolo učiť, ale študovať, keď ma pozvala 

malá skupina praktizujúcich Dharma centra Terra delle Dakini v Miláne, odišiel 

som tam vyučovať. Bolo pre mńa veľmi zvláštne, že za náuky sa platí pevná taxa, 

skoro akoby boli finančne ocenené. Neskôr som začal učiť vo viacerých centrách v 

Taliansku i inde v Európe. 

   

Spočiatku som sa pri učení dzogčhenu na Západe cítil nesvoj z viacerých 
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dôvodov: ľudia boli pre mňa noví a nepoznal som ich, a náuky dzogčhenu sú pre 

mňa tým najdôležitejším v živote. Nikde na Západe som sa nestretol s rovnakým 

úctivým postojom, s akým som ja prijímal dzogčhen od svojich majstrov. Tu na 

Západe ľudia zjavne považujú za normálne rozprávať o náukách kdekoľvek, dokonca 

pri posedení v bare sa o náukách baviť ako pri bežnej konverzácii či tláchaní. 

 

Tiež som si hneď všimol, že čo ľudia rozprávali o integrácii dzogčhenu s 

každodenným životom, nezodpovedalo ich bežnému správaniu, ktorému chýbal súcit, 

bdelosť, uvážlivosť a uvedomenosť (vedomie 'prítomnosti'). Časom som zistil, že 

ľudia prídu na víkendové stretnutie, a viac sa nevrátia. Zrejme chýba akékoľvek 

osobné spojenie, druh vzťahu, aký je medzi majstrom a žiakom v tradičnom 

prostredí Tibetu alebo Indie, kde majster poskytne metódu, žiak ju praktizuje, a 

potom sa vráti a rozpovie majstrovi o svojej skúsenosti. Nemal som rád túto 

absenciu trvalého spojenia majstra so žiakom - ísť na výklad náuky tu vyzeralo 

ako návšteva bežnej prednášky v sále, takže občas to bolo také neosobné, že som 

sa skoro cítil, akoby som hovoril do rozhlasu. 

   

Pre mňa odovzdávanie dzogčhenu predstavuje zodpovednosť. Chcem mať istotu, že 

ľudia rozumejú tomu, čo učim, a niekedy to príliš zdôrazňujem. No času často 

bývalo málo, a kvôli povahe vzťahu s ľuďmi a slabej odozve bolo často ťažké mať 

jasno, ako ľudia vyučované prijímajú. Boli väčšinou nekonkrétni, len na povrchu 

vecí, a akoby radšej v slepej viere čakali, že sa čosi zázračné stane, než aby 

na získaní priamej skúsenosti pracovali. Niektoré skupiny boli zamerané príliš 

intelektuálne, iné presne naopak. Avšak s úmyslom pomáhať druhým a majúc na 

pamäti, čo raz povedal môj majster Lobpön Sanggjä Tändzin o nebezpečí zániku 

náuky dzogčhenu v dobe kalijugy, vynasnažil som sa náuky odovzdať. 

  

 Na druhej strane bolo pozitívnym zistením, že je ľahšia skupinová prax s 

laikmi na Západe než s tibetskými laikmi v Indii či v Tibete, kde sa ľudia 

uspokoja s iniciáciou, a ani nemusia vedieť, čo prijímajú. 

   

Po pár mesiacoch, na Veľkú noc v r. 1988, som viedol svoje prvé stretnutie v 

Merigare. Dal som tam ľudom možnosť hovoriť o svojich skúsenostiach, a veľmi ma 

potešilo, akí vnímaví boli noví účastníci k odovzdávanej praxi a náukám. Po 

troch mesiacoch v Taliansku som odišiel asi na päť mesiacov do Škandinávie, kde 

som pracoval na dizertácii a viedol semináre v Oslo, Kodani a Štockholme. Potom 

som odišiel do Anglicka a poskytoval náuky v Londýne a Devone. Zistil som, že 

niektorí buddhisti na Západe majú o böne nesprávnu predstavu a informácie, a 

boli nesvoji, keď mali ísť počúvať náuky od "majstra bönu". Sprvu sedeli ďaleko 

vzadu, no keď zistili, že odovzdávam náuky dzogčhenu neskreslene, postupne 

príchádzali bližšie. 
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Počas svojej prvej dlhej návštevy Západu som sa veľa naučil, a o pár mesiacov 

po návrate do Indie som sa rozhodol vrátiť späť na Západ, popri zamestnaní v 

IsMEO v Ríme pracovať na svojej dizertácii, dozvedieť sa viac o západnej kultúre 

a psychológii a spolupracovať s komunitou dzogčhenu. Počas pobytu v Ríme ma 

ľudia z talianskej komunity dzogčhenu pri neprítomnosti Namkhai Norbu Rinpočheho 

(ten mal z univerzity ročné služobné voľno na výskum v Číne) zvali do rôznych 

miest učiť, a ja som vyhovel vždy, keď mi to ostatné povinnosti a záväzky 

dovoľovali. S ľuďmi v Taliansku som si vybudoval veľmi dobré duchovné a 

priateľské vzťahy. Bolo pre mňa oveľa príjemnejšie stretať sa so skupinami ľudí 

priebežne, učenie malo plynulý priebeh a vytvárala sa až rodinná atmosféra. 

 

Ďaľšie postrehy zo Západu 
 

Chcel by som spomenúť, že praktizujúcim na Západe akoby niekedy chýbal správny 

"náhľad" či postoj k náukám. Myslím, že pre zachovanie náuk treba rozvíjať a 

udržiavať zvláštny a špecifický duchovný náhľad. Ten existoval ako súčasť 

tibetskej kultúry, kde pomáhal náuky chrániť. Na ich štúdium je potrebná 

špeciálna príprava, a tu na Západe tým viac. Získanie spomínaného náhľadu nie je 

nemožné, a u mnohých, čo sa vážne a svedomito riadili náukami, som pozoroval 

zmeny. 

   

Zvlášť rád učím tých, čo náuky získali od rôznych majstrov, lebo už postrehli 

ich rôznu "príchuť" a získali všeobecnejší pohľad. A pretože už majú nejaké 

vedomosti, cítim väčšíe uspokojenie, keď ocenia, čo učím. Naopak tí, čo prijali 

náuky len od jedného majstra ma s ním viac porovnávajú a posudzujú. 

   

Ďaľšia vec, ktorú pokladám za dôležitú, a ako som zistil, je na Západe 

nesprávne chápaná, je vzťah medzi majstrom a žiakom. Ak sa napríklad žiak s 

majstrom spriatelí, musí sa tento aspekt oddeľovať od vzťahu duchovného, 

"dharmického", ináč môže rozpad priateľstva viesť aj k rozpadu dharmického 

vzťahu. To samozrejme neznamená, že majster a žiak nemôžu byť priateľmi, na 

Východe však dharmický vzťah vždy prevažuje nad svetským. To vytvára mocnejšie 

puto než na Západe, možno preto, že tu je ego pociťované silnejšie, je väčšia 

potreba "mať" majstra za priateľa, i jeho uznanie. 

   

Niektorí sa stavajú proti silnému zdôrazňovaniu intelektuálneho poznania 

západným vzdelávaním a priťahujú ich majstri, ktorí sú protiintelektuálni, aby 

si takto chránili svoje predstavy či ilúzie o "duchovnosti", miesto aby sa 

naučili čosi nové a rozvinuli si myseľ. Lenže aj v dzogčhene sú zložité 

koncepcie, ktorých pochopenie vyžaduje intelektuálne úsilie, a rovnako praxe, čo 
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praktizujúcemu dovoľujú pozorovať a uvedomovať si vplyv a dopad určitých praxí 

na jeho myseľ. Na druhej strane je na mnohých praktizujúcich zo Západu 

pozitívne, že vyžadujú, aby to, čo sa učia, tvorilo systém, z čoho potom plynú 

mnohé konkrétne otázky k náukám a spôsobu vykonávania praxe, čo tibetským 

praktizujúcim často chýba. 

   

Napokon aj na Západe budú majstri dzogčhenu a ďaľších tibetských duchovných 

tradiícií. To so sebou prinesie závažný problém, nakoľko možno bez straty 

osobitosti vypustiť z náuk aspekt tibetskej kultúry. Akákoľvek náuka vyučovaná 

na Západe tibetským majstrom podlieha zmene už samotným faktom, že je vyučovaná 

v novom a odlišnom kultúrnom prostredí, a čím úspešnejší je majster v 

komunikácii so západnou mysľou, tým viac musí náuky pozmeniť. No dobrý majster 

zmení len to, čo napomôže komunikácii, ale nezmení nič podstatné, aby sa 

nenarušila rýdzosť náuky. 

   

Ťažko riešiteľné je aj zábrániť tendencii duchovných škôl chcieť buď udržať 

svoju tradíciu veľmi uzavretú, alebo priveľmi otvorenú a nesektársku - no je tu 

často nebezpečie, že prílišné nesektársktvo sa samo stane zdrojom 

sebaoprávňovania a vedie k rovnakej uzavretosti ako sektárstvo. 

   

Ďalej som si všimol, že duchovný majster môže ľahko podľahnúť samoľúbosti, 

takže sa stane vodcom typu vojenského veliteľa. A hoci sa to kvôli duchovnej 

podružnosti byť majstrom môže zdať menej dôležité, ja si myslím, že je veľmi 

dôležité, aby to majstri pozorovali a venovali sa tomu. 

  Na záver by som rád spomenul, že hoci je nevyhnutné zachovať mantry v ich 

pôvodnej podobe, lebo ich mocný účinok spočíva v ich zvuku, modlitby sa môžu 

prekladať do iného jazyka, lebo je dôležité ich zmyslu rozumieť. 

 

Prvá návšteva USA 
 

Keď v januári 1990 zomrela moja matka, odišiel som na pozvanie dzogčhenovej 

komunity v Conway, v štáte Massachusetts, prvýkrát do Spojených štátov, po 

ktorých som cestoval skoro tri mesiace a navštívil Tibetské centrum v New Yorku 

i ďaľšie strediská dharmy a duchovné skupiny, ale aj viaceré univerzity, kde som 

spolu odučil viac než stotridsať hodín. Počas pobytu v USA ma profesorka Anne 

Klein z W.M.Rice Univerzity v Houstone pozvala, aby som tam verejne učil a 

prednášal. A hoci som mal veľmi nabitý program, na konci cesty sa mi v apríli na 

pár dní podarilo dostať do Houstonu. S Anne sme nadviazali veľmi dobré kontakty 

a rozprávali o budúcich projektoch prekladov a štúdia. Pozvala ma znova v mene 

univerzity, a ja som sa v auguste toho istého roku vrátil a na dva týždne 

zostal. Pracovali sme spolu na preklade Galdo Cchäma (Gal mDo Tsad Ma), 
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dzogchenového textu bönu, a textov týkajúcich sa slávneho božstva bönu Sipä 

Gjalmo (Sridpa'i rGyalmo), "kráľovnej existencie". 

 

Plány do budúcna 
 

Keď som od Rockefellerovej nadácie pri Rice University dostal štipendium na roky 

1991 a 1992, zanechal som prácu pre IsMEO. Na univerzite som učil, robil výskum 

a navštevoval prednášky o svetových náboženstvách. Vďaka Anne Klein a jej mužovi 

Harvey Aronsonovi boli môj pobyt i práca v Amerike veľmi pokojné a príjemné. 

Hoci mi chýbala krása, životný rytmus a priateľskosť Talianska, uvedomil som si, 

aký je pobyt v Amerike pre mňa osožný, lebo som lepšie mohol pokračovať vo 

svojej akademickej práci. 

  Do budúcna mám veľa plánov. Môj učiteľ Lobpön Tändzin Namdag sa r. 1992 v New 

Yorku účastnil udieľania iniciácií Kálačakry. Počas svojho pobytu prišiel do 

Houstonu a spolu sme naplánovali program pre Ligmincha Institute a navrhli jeho 

logo. Povzbudený zanieteným a neochabujúcim úsilím svojich amerických priateľov 

a študentov, hlavne Anthony Curtisa a Joan Kalyan Curtisovej, Victora a Virginie 

Torricovcov a Johna a Cindy Jacksonovcov v tomto pláne pokračujem. Ligmincha 

Institute je pomenovaný po posledných kráľoch Žangžungu. Bol zriadený vo 

Virginii a študentom ponúka sedemročný štúdijný program pozostávajúci z dvoch 

rokov štúdia sútier, dvoch rokov tantier a troch rokov dzogčhenu, s možnosťou 

získania univerzitných zápočtov. 

  

 V pláne mám ďaľšie dva projekty. Prvý sa týka skúmania vzťahu medzi 

psychoterapiou a duchovnou praxou, hlavne spolupráce s terapeutmi, ktorí majú aj 

skúsenosť s duchovnou praxou, na vývoji liečebných techník pre prácu s 

praktizujúcimi na špecifických problémoch, ktoré môžu vzísť z praxe. Často som 

videl, že prehnané očakávania či neriešené osobné konflikty, ktoré sa najlepšie 

riešia psychoterapiou, môžu u praktizujúceho vyvolať problémy s jeho majstrom, 

inými praktizujúcimi, alebo náukou. 

   

Druhý projekt predstavuje bližšiu spoluprácu s pôvodnými obyvateľmi Ameriky. 

Zistil som, že medzi ich duchovnými tradíciami a tibetskou kultúrou, najmä 

bönom, jestvuje mnoho podobností. Rád by som viac pracoval na výmene informácií 

a skúseností medzi týmito dvoma duchovnými kultúrami. 

 

2. Tönpa Šenrab Miwočhe a história bönu 
 

Šenrab Miwočhe 
 

Bön je prastará pôvodná predbuddhistická náboženská tradícia Tibetu, dodnes 
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praktizovaná mnohými Tibeťanmi v Tibete i Indii. Jej zakladateľom v ľudskom 

svete bol Tönpa Šenrab Miwočhe. 

   

Podľa tradičného životopisného záznamu (sú tri - dlhý, stredný a krátky) sa 

Šenrab predtým volal Salwa a študoval náuky bönu so svojimi dvoma bratmi Dagpom 

a Šepom v nebi Sipa Jesang pod vedením bönského mudrca Bumthi Loggi Čečäna. Po 

skončení štúdií navštívili traja bratia boha súcitu Šenlha Ökara, aby sa ho 

spýtali, ako by mohli zmierniť utrpenie cítiacich bytostí. Ten im doporučil, aby 

viedli ľudstvo v troch po sebe idúcich údobiach sveta. Dagpa učil v minulom 

údobí sveta. Salwa sa zjavil ako Tönpa Šenrab Miwočhe a je učiteľom a radcom v 

súčasnom údobí sveta, a najmladší brat, Šepa, bude učiť v nasledujúcom údobí 

sveta. 

  Tönpa Šenrab zostúpil z nebeských sfér a zjavil sa na úpätí hory Méru s dvoma 

najbližšími žiakmi Malom a Julom. Neskôr sa zrodil ako princ, syn kráľa Gjal 

Thókara a kráľovnej Zanga Ringum, v záhrade plnej svetla a nádherných kvetov 

paláca južne od hory Jungdung Guceg, na úsvite ôsmeho dňa prvého mesiaca prvého 

roka Lesnej myši (1857 p.n.l). V mladosti sa oženil a mal deti. Vo veku 

tridsaťjeden rokov sa zriekol svetského života a začal praktizovať odriekanie a 

vyučovať bön. Počas života jeho snahe šíriť náuku bönu bránil démon Khjabpa 

Lagring, bojujúci za zmar jeho práce (napokon však konvertoval a stal sa 

Šenrabovým žiakom). Raz Khjabpa ukradol Šenrabove kone, a ten ho prenasledoval 

cez Žangžung do južného Tibetu cez horu Kongpo (Kongpo Bönri - posvätná Hora 

bönu, obchádzaná proti smeru hodinových ručičiek stúpencami bönu i buddhizmu). 

   

To bola Šenrabova jediná návšteva Tibetu. V tej dobe Tibeťania vykonávali 

rituálne krvavé obete. Šenrab premohol miestnych démonov a Tibeťanom nariadil 

konať rituály s použitím obetného pečiva v tvare obetných zvierat, čo viedlo k 

zanechaniu zvieracích obetí. Celkove však našiel krajinu nepripravenú na 

prijatie piatich Ciest "plodu" vyšších náuk bönu, takže učil len štyri Cesty 

"príčiny". V nich sa kladie dôraz na posilnenie vzťahu s ochrannými duchmi a 

prírodným prostredím, na zaháňanie démonov a odstraňovanie zlého. Učil aj 

očistné praxe vykiadzania a vykrápania a zaviedol modlitebné vlajočky, ako 

spôsob umocnenia šťastia a pozitívnej energie. Pred odchodom z Tibetu 

predpovedal, že keď dozrie čas, všetky jeho náuky budú v Tibete prekvitať. Tönpa 

Šenrab zomrel vo veku osemdesiatdva rokov (jeho nástupca, Mučho Demdug, učil a 

vzdelával šesť prekladateľov, ktorí potom náuky bönu preložili do svojich 

jazykov). 

 

Mytologický pôvod a história náboženstva bön 
 

Podľa mytologickej literatúry bönu jestvovali tri cykly šírenia náuky bönu v 
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troch dimenziách: hornej dimenzii bohov čiže dévov (lha), strednej dimenzii 

ľudských bytostí (mi) a dolnej dimenzii nágov (lu). 

  V dimenzii dévov vybudoval Šenrab chrám "Nezničiteľný štít, ktorý je Palácom 

lha" a otvoril mandalu "Vševíťazných priestoru", zaviedol náuky sútier a svojím 

nástupcom menoval Dampa Togkara. 

  

 V dimenzii nágov vybudoval chrám "Kontinent stotisíc Gesarov, ktorý je Palácom 

Nágov" a otvoril mandalu "Matky čistého lotosu". Zaviedol náuky sútry 

Pradžňápáramitá a poskytol pokyny ohľadne prirodzenosti mysle. 

  

 V ľudskej dimenzii vyslal Šenrab pre blaho cítiacich bytostí emanácie do troch 

svetadielov. V tomto svete najprv vykladal svoje náuky v krajine Olmolungring na 

západ od Tibetu, súčasti väčšej krajiny zvanej Tagzig, niektorými modernými 

vedcami stotožňovanej s Perziou alebo Tadžikistanom. 'Ol' symbolizuje nezrodené, 

'mo' netenčiace sa, 'lung' prorocké slová a 'ring' Šenrabov večný súcit. 

 

Olmolungring tvorí tretinu jestvujúceho sveta v tvare osemplátkového lotosu pod 

oblohou, čo vyzerá ako koleso s ôsmimi spicami. Uprostred Olmolungring sa vypína 

hora Jungdung Guceg, "Pyramída deviatich svastík". Svastika je symbolom stálosti 

a nezničiteľnosti. Deväť svastík na sebe predstavuje Deväť ciest bönu. Na úpätí 

hory Jungdung Guceg pramenia štyri rieky tečúce na štyri svetové strany. Tento 

popis viedol niektorých vedcov k stotožneniu hory Jungdung Guceg s horou Kailás 

a Olmolungring so Žangžung, krajinou ležiacou okolo hory Kailás v západnom 

Tibete, kolískou tibetskej civilizácie. Hora je obklopená chrámami, mestami a 

parkami. Olmolungring je dostupný po "ceste šípu", pomenovanej tak preto, lebo 

než Tönpa Šenrab navštívil Tibet, vystrelil šíp a vytvoril tak priechod cez 

horské pásmo. 

   

Žangžung ako samostatný štát jestvoval až do siedmeho storočia a zaberal celý 

západný Tibet okolo hory Kailás a jazera Manasaróvar. Hlavným mestom bol 

Khjunglung Ngulkhar, "Strieborný palác v údolí Garuda", ktorého ruiny sa 

dajú nájsť v údolí rieky Satladž, juhozápadne od hory Kailás. Ľudia hovorili 

tibetsko-barmským jazykom a vládla im dynastia kráľov, ktorá skončila v ôsmom 

storočí, keď tibetský kráľ Thisong Decän nechal zavraždiť kráľa Ligmínčhu (alebo 

Ligmirju) a Žangžung bol pripojený k Tibetu. 

 

Ďaľšia história bönu 
 
S rozšírením buddhizmu v Tibete a po založení prvého buddhistického kláštora v 

Samjä, v r. 799 za vlády kráľa Thisong Decäna, postihol bön úpadok. Hoci sa kráľ 

Thisong Decän sprvu zdráhal vylúčiť všetky praxe bönu, dokonca podporoval 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


preklady textov bönu, neskôr zahájil jeho tvrdé potláčanie. Veľký mudrc a 

majster bönu ôsmeho storočia Dänpa Namkha, otec z Lotosu zrodeného Guru 

Padmasambhavu, zakladateľ buddhistickej tradície Ňingmapa (rNying ma pa) a 

majster, ktorý rozšíril náuky tantry a dzogčhenu v Tibete, navonok prijal nové 

náboženstvo, no svoju prax a oddanosť bönu zachovával v tajnosti, aby bön 

uchránil. Spýtal sa kráľa: "Prečo rozlišuješ medzi bönom a čhö (bön pre bönistov 

a čhö pre buddhistov obe znamenajú 'dharma' alebo 'pravda'), lebo podstatou obe 

pokladal za rovnaké. Vairóčana, buddhistický učenec a žiak Padmasambhavu, a 

mnohí ďaľší prekladatelia buddhistických textov z Indie a Oddijány sa podieľali 

na preklade textov bönu z jazyka druša. Aby sa uchránili pred zničením, mnohé 

texty museli byť ukryté ako termy, aby mohli byť znovuobjavené neskôr, v 

priaznivejších časoch. 

  V deviatom a desiatom storočí bön naďalej trpel prenasledovaním a pokusmi 

vyhladiť ho. Stúpenci bönu však dokázali písma uchovať až do jedenásteho 

storočia, keď dochádza k jeho znovuoživeniu. K tomu prispelo znovuobjavenie 

viacerých dôležitých textov Šenčhen Lugom, potomkom samotného veľkého majstra 

Tönpa Šenraba. 

    

Šenčhen Luga mal mnoho nasledovníkov, z ktorých niektorí založili v Tibete 

prvé bönistické kláštory. V roku 1405 založil veľký majster bönu Ňame Šerab 

Gjalcchän kláštor Mänri. Kláštor Mänri a kláštor Jungdung Ling sa stali 

najvýznamnejšími kláštormi bönu. 

 

3. Náuky bönu 
 
Rôzne prezentácie náuk bönu 
 

Náuky bönu poskytnuté Tönpa Šenrabom sú v troch písomných správach o jeho živote 

podané a usporiadané rôzne. Hovorí sa, že vykladal bön v troch nadväzných 

cykloch: "Deväť ciest (postupné štádiá praxe) bönu", "Štyri brány bönu a piata, 

klenotnica", "Vonkajšie, vnútorné a tajné pokyny". 

 

Prvý cyklus: Deväť ciest 
 
Sú tri rôzne spôsoby klasifikácie Deviatich ciest večného bönu: Južné poklady, 

Severné poklady a Centrálne poklady. Sú to systémy náuk ukryté v počiatkoch 

potláčania bönu a neskôr znovuobjavené ako termy. Termy objavené v Digccham 

Thakare (Brig mtshams mtha' dkar) v južnomm Tibete a v Paro (sPa gro) v Bhutáne 

tvoria Južné poklady, termy objavené v Zangzang Lhadagu a Dangra Khjungdzongu 

(Dwang ra khyung rdzong) v severnom Tibete tvoria Severné poklady, a termy 

objavené v Samjä (bSam yas) a Jerpa Dagu (Yer pa'i brag) v strednom Tibete 
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tvoria Centrálne poklady. 

   

V Južných pokladoch je Deväť ciest podrozdelených do nižších "Štyroch ciest 

príčiny" obsahujúcich mýty, legendy, rituály a praxe týkajúce sa hlavne práce s 

energiou pre mágiu liečby a prosperity, a vyšších "Päť ciest plodu" zameraných 

na vyslobodenie praktizujúceho z cyklu sansárického prevteľovania. 

   

Deväť ciest Severných pokladov nie je všeobecne známych. V systéme Zangzangma 

sú delené do troch skupín: vonkajšie, vnútorné a tajné. 

   

Deväť ciest Centrálnych pokladov je podobných Deviatim cestám buddhizmu 

Ňingmapy. Vlastne sú to cykly náuk Gjagarma, prinesených do Tibetu z Indie a 

preložených veľkým učencom Vairóčanom, ktorý ako prekladateľ pracoval s 

duchovnými tradíciami bönu i buddhizmu. 

 

Druhý cyklus: Štyri brány a Jedna klenotnica 
 

Druhý cyklus bönu vyložený Šenrabom sa delí na päť častí. Prvá brána sa zaoberá 

ezoterickými tantrickými praxami a zaklínadlami. Druhá brána zahrnuje rôzne 

očistné rituály (magické, prorocké, veštecké, ...). Tretia brána sa týka 

pravidiel pre kláštornú disciplínu a pre laikov, spolu s filozofickým 

vysvetlením, a Štvrtá brána poučuje o duševno-duchovných cvičeniach, napríklad 

dzogčhenovej meditácii. Piata náuka sa volá Jedna klenotnica a zahrnuje 

podstatné aspekty všetkých štyroch brán. 

 

Posledný cyklus: Vonkajšie, vnútorné a tajné pokyny 
 

Posledné náuky vyložené Tönpa Šenrabom pozostávajú z troch cyklov vonkajších, 

vnútorných a tajných pokynov. 

   

Vonkajší cyklus je cestou odriekania (pong lam - spong lam) - náuky sútier. 

Vnútorný cyklus je cestou transformácie (gjur lam - sgyur lam) - náuky tantier 

používajúcich mantry. Tajný cyklus je cestou samooslobodzovania (dol lam - grol 

lam) - náuky dzogčhenu. Takého delenie na sútry, tantry a dzogčhen (mdo sngags 

sems gsum) sa dá nájsť aj v tibetskom buddhizme. 

 

Sútry, tantry a dzogčhen 
 

Podľa bönu je päť vášní - nevedomosť, lipnutie, hnev, žiarlivosť a pýcha - 

hlavnou príčinou všetkých problémov tohto života a prevteľovania v sansáre. Sú 

nazývané aj piatimi jedmi, lebo ľudí ubíjajú. Sú to vášne, ktoré musíme prekonať 
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pomocou praxe. Z pohľadu sútier trvá mnoho životov kým sa vášne očistia a 

dosiahne osvietenie, kým z pohľadu tantier a dzogčhenu sa to dá dosiahnuť práve 

v tomto živote. 

   

Rôzne náboženstvá a duchovné tradície navrhli rozličné spôsoby čistenia vášní 

a dosiahnutia realizácie. V Jungdung böne sú to metódy odriekania, transformácie 

a samooslobodzovania. 

   

Ako zaobchádzať s vášňami možno ukázať na príklade jedovatej rastliny. Podľa 

sútier treba rastlinu zničiť, lebo problém jej jedu sa nedá vyriešiť ináč. Ten, 

čo praktizuje sútry sa všetkých vášní zrieka. 

  

Podľa systému tantier musí jej stúpenec vziať jedovatú rastlinu a zmiešať ju s 

inou, aby vytvoril protijed - vášne neodmieta, ale sa ich pokúša 

pretransformovať v pomocníka praxe. Je ako lekár, ktorý premieňa jedovatú 

rastlinu na liek. 

   

Páv však jedovatú rastlinu zje, lebo dokáže využiť energiu jedu, aby bol ešte 

krajší, t.j. uvoľní (oslobodí) jedovatú zložku rastliny pre energiu rastu. To je 

metóda dzogčhenu, ako bez úsilia oslobodzovať vášne, hneď ako vznikajú. 

 

4. Dzogčhen bönu 
 

    Samopovstávajúca múdrosť je bázou. 

    Päť negatívnych emócií je prejavom energie. 

    Vidieť emócie ako nesprávne je chybou. 

    Ponechať ich v ich prirodzenosti je metódou 

     pre nájdenie neduálneho stavu Oslobodenia. 

    Prekonanie nádeje a strachu je plodom. 

 

  Hoci dzogčhenoví praktizujúci jestvujú vo všetkých tibetských náboženských 

tradíciách, napríklad piaty dalajláma Ngawang Lozang Gjamccho školy Gelugpa, 

tretí karmapa Rangdžung Dordže školy Kagjüpa a Dagpa Gjalcchän školy Sakjapa, 

najvýznamnejšiu líniu náuk dzogčhenu nájdeme v böne, pôvodnom náboženstve 

Tibetu, a v najstaršej tibetskej náboženskej škole Ňingmapa. Obe tieto tradície 

delia svoje náuky do "deviatich Ciest", metód praxe, vedúcich k osvieteniu, 

realizácii, a u oboch je dzogčhen Cestou deviatou a najvyššou. 

   

V súčasnosti začali dzogčhen učiť majstri všetkých tibetských škôl, a na 

Západe, zdá sa, sa stal skoro akousi módou. 
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Dzogčhen 
 

Dzogčhen (rdzogs chen) doslova znamená "dokonalosť", "dovŕšenie" alebo 

"naplnenie" (rdzogs - dzog), ktoré je "úplné" alebo "veľké" (chen - čhen). Hoci 

predstavuje "jednu veľkú oblasť", je užitočné naň nazerať, akoby mal tri 

aspekty: 

  bázu   - lebo jeho východiskom je prvotný stav jednotlivca, 

  cestu  - lebo je nanajvýš priamou a rýchlou cestou k realizácii 

  plod   - lebo v jedinom ľudskom živote predstavuje dovŕšenie osvietením 

           a oslobodením z kolobehu klamlivého sansárického prevteľovania. 

Podľa náuky dzogčhenu (a terminológie Ňingmapy) je esencia/podstata (ngo bo - 

ngowo) bázy/prazákladu všetkého (kun gzhi - künži) prázdna (ston pa nyid - 

tongpaňi) a prvotne čistá (ka dag - kadag). Prirodzenosťou (rang bzhin - 

rangžin) bázy je jasnosť (gsal ba - salwa), ktorá je spontánne dokonalá (lhun 

sgrub - lhündub). Nedeliteľná jednota (dbyer med - jerme) prvotne čistej esencie 

a spontánne dokonalej prirodzenosti je nehatený (ma'gag pa - magagpa) tok 

energie či súcitu (thugs rje - thugdže). V individuálnej mysli predstavuje táto 

báza prirodzený stav (gzhi - ži), a je buď zdrojom sansáry pre myseľ 

podliehajúcu klamu (ma rig pa - marigpa), alebo zdrojom nirvány pre myseľ s 

prebudeným poznaním (skúsenosť prirodzeného stavu) (rig pa - rigpa). 

   

Esencia künži/bázy sa (podľa terminológie dzočhenu bönu) nazýva matka (ma), 

prebudená uvedomenosť (rigpa) sa nazýva syn (bu), a neoddeliteľnosť (dbyer med - 

jerme) matky a syna predstavuje tok energie (rtsal - cal). 

   

Cesta (lam) pozostáva z pochopenia náhľadu dzogčhenu (lta ba - tawa), čo 

predstavuje poznanie pravých pomerov bázy jednotlivca, a zo zaistenia, aby tok 

rigpy, rozvíjaný meditáciou, pretrvával aj po meditácii, aby tak mohol byť 

integrovaný do nášho správania či postojov a aktivít každodenného života. 

  Plod predstavuje uskutočnenie inherentných troch káj práve v tomto živote a 

vrcholí dosiahnutím dúhového či svetelného tela na konci života, pri ktorom 

materiálne telo nezanecháva posmrtné zvyšky, ale sa rozplýva do svojej 

prirodzenej prapodstaty, ktorou je svetlo. 

 

Dzogčhen v duchovnej praxi bönu 
 

Dzogčhen predstavuje v böne najvyššiu duchovnú tradíciu. V minulosti bolo v 

Tibete len pár tých, čo poznali a praktizovali dzogčhen, dokonca aj v tradíciách 

bönu a Ningmapy. Dôvodom bolo aj to, že tieto náuky nebolo ľahké získať, lebo 

boli držané v prísnej tajnosti a len zopár majstrov ich poskytovalo niekoľkým 

žiakom. Ešte aj v súčasnosti laickí stúpenci bönu v Tibete zvyčajne venujú veľa 
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času deviatim prípravným cvičeniam (ngondro - ngöndo) a phowe, kým mnísi v 

kláštoroch sa hlavne zaoberajú intelektuálnym a filozofickým štúdiom, debatami a 

recitáciou rituálnych a liturgických textov. 

   

Mnoho majstrov vyžadovalo (a mnohí naďalej vyžadujú), aby praktizujúci pred 

prijatím náuk dzogčhenu dokončili praxe ngöndo popísané v Ňamgjü gjalwä čhagthi 

(Nyams rgyud rgyal ba'i phyag khrid). Každú z týchto deviatich praxí treba 

vykonať stotisíckrát: 

 

  1. vyvíjanie súcitu so všetkými cítiacimi bytosťami 

  2. prijatie útočiska 

  3. obetovanie mandaly 

  4. meditácia o nestálosti 

  5. priznanie nesprávneho správania 

  6. poklony 

  7. gurujoga, splynutie mysle s osvietenou 

     mysľou gurua vizualizovaného pred sebou 

  8. modlitby 

  9. prijatie požehnania 

 

  Keď som však získal náuky Žangžung ňängjü, Lobpön Sanggjä Tändzin mienil, že 

hoci uchovávanie náuk dzogčhenu v tajnosti mohlo byť vhodné v dávnych dobách, v 

našich pohnutých časoch je lepšie ich poskytovať otvorenejšie a slobodnejšie (no 

bez ich znehodnotenia), ináč hrozí nebezpečie ich zániku. 

 

Dzogčhen v tradícii bön a Ňingmapa 
 

Už vieme, že dzogčhen i delenie na deväť Ciest, podôb náboženských zvyklostí, sú 

spoločné pre bön i buddhizmus Ňingmapy. V jednotlivých oddieloch deviatich Ciest 

sú však medzi nimi výrazné rozdiely. Stojí za zmienku, že v ostatných tibetských 

buddhistických školách, Kagjüpa, Sakjapa a Gelugpa, je miesto deviatich len šesť 

stupňov praxe, lebo sa držia novej tradície (gsar ma - sarma) neskorších 

prekladov buddhistického kánonu vyhotovených počas druhého obdobia šírenia 

buddhizmu v Tibete v desiatom a jedenástom storočí. Tých deväť Ciest buddhistov 

obsahuje len tradičné buddhistické pramene, pričom (ako ukázal profesor 

Snellgrove) dve nižšie cesty patriace k hínajánovému buddhizmu sú praktický 

nevýznamné pre tibetské buddhistické náboženské praxe založené na buddhizme 

mahájánovom.  

 

Naproti tomu deväť Ciest bönistov i praxe počiatkov buddhizmu 

zahrnujú celý rozsah pôvodných tibetských zvykov, náboženských predstáv a praxí, 
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vrátane liečiteľstva, astrológie a kozmológie, veštenia a prorokovania, 

uzmierovania a vyháňania mocných zlých strašidiel a duchov, rituálov pre 

prosperitu, i tantrických rituálov na zničenie nepriateľov, obetí a vedenia pri 

smrti, morálnych pravidiel pre laikov i mníchov, tantrických praxí a rituálov, 

životopisov svätcov i najvyššej duchovnej cesty, dzogčhenu. Dá sa preto povedať, 

že bön je pravým náboženstvom Tibetu zahrnujúcim náboženské obyčaje pôvodné i 

prevzaté. 

  

 Bön a buddhizmus Ňingmapy majú aj veľa spoločného. Oba oficiálne podporujú a 

poskytujú odovzdávanie náuk dzogčhenu, s ktorými sa u iných tibetských tradícií 

bez príslušnej línie majstrov dzogčhenu stretávame len zriedka u nadaných 

jednotlivých praktizujúcich. Oba ako najvyššieho prvotného Ádibuddhu uctievajú 

Kuntu Zangpo, kým ostatné tri školy tibetského buddhizmu takto uctievajú 

Vadžradharu, a oba smery majú tradíciu term - ukrytých duchovných pokladov 

znovuobjavovaných vo vhodnej dobe tertönmi, veštbou predpovedanými majstrami. 

Vlastne mnoho slávnych tertönov patrilo k obom tradíciám. 

  

 Stúpenci Ňingmapy sú navyše jediní tibetskí buddhisti, ktorí otvorene za 

buddhistické uznávajú aj náuky neindického pôvodu, šírené počas prvého 

zavádzania buddhizmu do Tibetu za vlády kráľa Songcän Gampa a neskôr v ôsmom 

storočí charizmatickým majstrom Padmasambhavom a spol. Tieto náuky zahrnujú 

súčasné buddhistické náuky pochádzajúce tak z Číny a strednej Ázie, ako aj z 

Indie. V druhej vlne šírenia buddhistických náuk v Tibete v desiatom a 

jedenástom storočí boli z buddhistického kánonu, vyhláseného neskôr troma 

školami buddhizmu za oficiálny, odstránené všetky buddhistické náuky, u ktorých 

sa nedal preukázať indický pôvod. Pretože buddha Šákjamuni bol žiakom Tönpa 

Šenrab Miwočha, bönisti zastávajú názor, že všetky buddhistické náuky, nech 

pochádzajú z Indie či odinakiaľ, sú vlastne náukami večného bönu. 

 

Tri prúdy dzogčhenu v böne 
 

V böne sa dzogčhen tradične delí na tri prúdy známe spoločne ako Adzog ňängjü (A 

rdzogs snyan rgyud), t.j. Ati, Dzogčhen a Žangžung ňängjü. Prvé dve sú tradície 

založené na znovuobjavených termách, kým tretia je tradícia založená na ústnom 

odovzdávaní náuky neprerušenou líniou majstrov. 

   

Systém Ati založil v jedenástom storočí Dampa (svätý muž) Meu Gongdzö Rithö 

Čhenpo (1038-1096), ktorý prvotné náuky vybral z cyklu náuk Thögjü (Khro rgyud) 

Tönpa Šenraba. 

 

  Pozn. Tieto náuky spolu s Žiwa döngii kor (Zhi ba don gyi skor) tvorili cyklus 
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        náuk Čipung jäniaggi kor (sPyi spungs yan lag gi skor). Meu Gongdzö 

        pridal vlastný gongter (dgongs gter - duchovné klenoty mysle) a zostavil 

        trojdielny cyklus osemdesiatich jedno- až dvojtýždenných meditačných 

        období zvaný Athi thünccchamgjä čupa (A khrid thun mtshams brgyad cu pa) 

        obsahujúci pokyny pre náhľad - tawa (lta ba), meditáciu - gompa 

        (sgom pa) a správanie - čöpa (spyod pa) a zavŕšený získaním titulu 

        togdän (rtogs ldan). V trinástom storočí majster Aža Lodö Gjalcchän 

        (1198 - 1263) skrátil tento cyklus na tridsať období a neskôr ho 

        "Ctihodný pustovník" Dučhen Gjalwa Jungdung (1242-1296) ďalej skrátil 

        na pätnásť období - odvtedy bol systém známy ako Du-ových pätnásť 

        sedení Athi (Bru'i a hhrid thun mtshams bco lnga pa). Majster bönu 

        Šardza Taší Gjalcchän Rinpočhe (1859-1934, dosiahol telo svetla) napísal 

        komentár k Ati a ústraniu v tme (münccham - mun mtshams) a prispel 

        k jeho ďaľšiemu rozvoju. 

 

  Ati doslova znamená "vedenie A-čkom". 'A' predstavuje nepodmienený prvotný 

stav, prirodzený stav mysle - biele 'A' predstavuje vrodenú čistotu mysle. Kto 

praktizuje žinä začína zameraním sa na tibetské písmeno 'A' kvôli zostreniu 

sústredenia, aby rozvinul vhľad a prežitok prirodzeného stavu mysle. To 

zodpovedá súboru náuk semde dzogčhenu buddhistickej tradície Ňingmapa spojenému 

s mysľou. 

   

Názov Dzogčhen (rDzogs chen) druhého prúdu sa nevzťahuje na dzogčhen v jeho 

všeobecnom význame, ale označuje určitý druh náuky dzogčhenu s vlastnou 

špecifickou líniou. Tento systém zodpovedá súboru longde dzogčhenu Ňingmapy 

spojeného s jasnosťou a priestorom. 

 

  

 Pozn. Líniu založil v r. 1088 tertön Žotön Ngödub Dagpa (gZhod ston dNgos 

        grub grags pa) keď znovuobjavil skupinu term zvanú Veľký priestor 

        vrcholu veľkej dokonalosti (bLa med rDzogs chen yang rtse klong chen) 

        ukrytú majstrom bönu ôsmeho storočia Načhen Lišu Tagringom (sNya chen 

        Li shu stag rings) za sochu Vairóčana v kláštore Khomthing v Lhodagu 

        (Lho drag). 

 

   

Tretí prúd zahrnuje dzogčhenové náuky Žangžung ňängjü, Ústnu transmisiu 

Žangžungu, najstaršiu a najdôležitejšiu dzogčhenovú tradíciu a meditačný systém 

bönu. Tento súbor náuk usporiadal do systému majster Žangžungu Gjerpung Nangžer 

Löpo, ktorý ich prijal v ôsmom storočí od svojho majstra Tapihricu. Ako však 

uvidíme ďalej, tieto náuky neboli zostavené ich ľudským zakladateľom - nevzišli 
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z myslenia, ale samy od seba. Tešili sa nepretržitému odovzdávaniu "dlhou" 

líniou majstrov po stáročia a nikdy nemuseli byť skryté a znovuodhalené ako 

termy, ktoré sa odovzdávajú "krátko" či bezprostredne po ich objavení. Tento 

prúd náuk zodpovedá súboru upadéša dzogčhenu Ňingmapy, súboru "tajných pokynov". 

   

Hoci všetky tri prúdy dzogčhenu majú svoje vlastné prípravné praxe a línie 

majstrov, ich podstata a cieľ sú totožné - uvedenie do prirodzeného stavu 

dzogčhenu. Majstri niektorých línií získali odovzdanie náuk všetkých troch 

prúdov. V Tibete sa toto odovzdanie náuky majstra žiakovi (ktorý sa následne sám 

stane majstrom odovzdávajúcim náuku svojmu žiakovi) volá "vrelé", lebo náuku 

chráni osobné odovzdanie priamej skúsenosti, takže zostáva živou - nestane sa 

čímsi chladným a len intelektuálnym, odvodeným z kníh a konceptuálneho myslenia. 

Tapihrica 
 

V tradícii bön sa vykonáva prax gurujogy, splynutia vlastnej mysle s prirodzenou 

mysľou gurua vizualizovaného ako božstvo Šenlha Ökar alebo postava Tapihricu, 

predstavujúcich spojenie všetkých majstrov línie bönu. Tapihrica sa znázorňuje v 

podobe dharmakájovej, ako Kuntu Zangpo, nahý a bez ozdôb. 

  

 Podľa tradície Žangžung ňängjü sa Tapihrica narodil v ôsmom storočí. Jeho 

otcom bol Rasang Lugjal a matkou Šerig Sal. Náuky prijal telepaticky i ústne od 

svojho otca a od veľkého majstra Pönčhen Rasanga, ale predovšetkým bol žiakom 

Cchepung Dawa Gjalcchäna, siddhu a dvadsiatehoštvrtého majstra línie ústnej 

transmisie Žangžungu. Po deväť rokov praktizoval zdržanlivosť v skalnatých 

horách Tagtab Sengge Dag, počas ktorých ticho nikdy nenarušila ľudská reč, a 

získal bežné i najvyššie dosiahnutie. Na konci života realizoval dúhové telo, 

vstúpil do dokonale očisteného stavu a nezanechal fyzické ostatky. Pre seba 

realizoval stav bönku (pre iných stav tulku) a prejavil sa vo viditeľnej forme, 

aby prebudil tých, čo mali dar vidieť ho. Jeho fyzický zjav nemal obmedzenia a 

mohol sa premieňať do rôznych podôb. Po získaní dúhového tela sa Tapihrica 

reinkarnoval ako malé dieťa, aby učil svojich dvoch hlavných žiakov - Gjerpung 

Nangžer Löpa a Mo Jungdunga. 

   

Gjerpung Nangžer Löpo patril do významnej rodiny Gurib, rodu, ktorý sa pýšil 

niekoľkými predošlými držiteľmi línie. Jeho otcom bol Gurib Bume, matkou 

Mangorza Dolma. Pokyny a náuku získal od majstra Cchepung Dawa Gjalcchäna a 

mnohých ďaľších učencov. Sám bol veľkým učencom a dokonale sa vyznal vo všetkých 

náukách deviatich Ciest. Praktizoval zdržanlivosť a dodržiaval všetky sľuby. 

Praxou jidam Meri získal veľké sily a stal sa kňazom Ligminčhu, kráľa Žangžungu. 

Po kráľovom zavraždení Thisong Deccänom, kráľom Tibetu, naňho magicky zaútočil a 

prinútil ho upustiť od ničenia textov bönu, takže texty Žangžung ňängjü, ktoré 
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zozbieral a zostavil, nemuseli byť ukryté a znovuobjavené ako terma. 

   

Nangžer Löpo pre svoje sily a slávu veľmi spyšnel, no zjavil sa mu Tapihrica v 

podobe dieťaťa a oslobodil ho od všetkej pripútanosti k egu, takže dokázal 

kontemplovať v stave vyrovnanosti mysle a dosiahnuť dokonalú vrcholnú realizáciu 

a stať sa vševedomým buddhom. 

   

Tapihrica v podobe dieťaťa prišiel k Mo Jungdungovi, ktorý bol veľmi bohatý, a 

povedal mu, že žobre, lebo si nevie nájsť prácu. Bohatý lekár mu navrhol, aby 

zostal uňho a staral sa o zvieratá. Chlapec bol bystrý a pracovitý a dostal meno 

Neleg. Mo Jungdung sa vtedy staral o Nangžer Löpa, ktorý v neďalekej jaskymi 

zachovával ústranie. Jedného dňa sa Neleg vracal so zvieratami z paše v horách a 

uvidel Nangžer Löpa, ktorý vyšiel z jaskyne. Neleg padol tvárou k zemi a podľa 

tradície mu deväťkrát vzdal úctu. Majster si všimol, že chlapec pozná náuku a 

pýtal sa na jeho majstra, akú meditáciu praktizuje, čo nesie v taške, prečo sa 

takto správa a kam ide. 

   

Neleg odpovedal: "Mojím majstrom je náhľad. Praktizujem nekonceptuálny stav a 

meditujem o všetkom, čo vidím v troch dimenzíách existencie. V taške si nesiem 

myšlienky. Moje správanie je službou cítiacim bytostiam. A nejdem nikam." 

Majster bol pohoršený. Bol pyšný na to, že je významným majstrom a odpoveď 

dieťaťa pokladal za nezdvorilú. Nedôverčivo odvetil: "Ak je tvojím majstrom 

náhľad, znamená to, že žiadneho nemáš. Ak je tvojou praxou nekonceptuálny stav, 

znamená to, že nepotrebuješ jedlo ani odev. Ak tvojou meditáciou je všetko 

videné v troch dimenziách existencie, znamená to, že ti netreba meditovať - 

úplnú realizáciu získaš aj bez meditácie. Ak si v taške nesieš myšlienky, 

znamená to, že si bez žiadostí." Chlapec na to povedal: "Ak náhľad nepovažuješ 

za majstra, kto potom učil prvotného buddhu?" Myslel tým, že na pochopenie 

prvotného stavu netreba majstra, lebo ten len praktizujúcemu objasní a potvrdí 

skúsenosť jeho vlastnej prirodzenej múdrosti, čosi, čo už pozná - niet ničoho 

nového, čomu by ho mohol naučiť. "Mojou praxou je nekonceptuálny stav, lebo v 

tejto báze niet myšlienok - konceptuálne náhľady nie sú meditačnou praxou. Mojou 

meditáciou sú vízie troch svetov - v pravej prirodzenosti niet predpojatosti. 

 

Keby bola prítomná, nebola by to meditácia. Keď nosím myšlienky v taške, znamená 

to, že žiadosti skončili, preto ani niet myšlienok. Ak sa nedržíte konceptov, 

tak to iste chápete. Keď slúžim všetkým bytostiam, znamená to, že všetky zážitky 

blaha i utrpenia sú rovnocenné a nerozlišovanie dobrého a zlého je mojou 

praxou." Nangžer Löpo sa nahneval a povedal: "Keď si taký múdry, zajtra pred 

kráľom musíme viesť debatu. Chlapec sa hlasno zasmial a povedal: "Príčina a 

následok predstavujú zaostalé chápanie. Veľkí meditátori, čo držia svoje 
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myšlienky spútané a pod kontrolou bývajú ospalí a pri meditácii zaspia. Reč a 

logika filozofie sú ako zbrane a skazonosné siete. Debaty predstavujú len 

verbálne koncepty, a tantrická prax zas transformuje myseľ a neponecháva ju v 

jej prirodzenom stave. Poznanie vzdelaných učencov nestojí za reč a ich náhľad a 

meditácia sú ako bubliny - len slová bez uplatnenia v praxi. Všetko to nie sú 

skutočné praxe - definitívny stav je nepodmienený. Niet praxe, čo by bolo treba 

vykonávať, niet zatemnení, a len čo sa dostaví pravé poznanie, niet ničoho, čo 

by bolo treba vynucovať či meniť." 

  

 Sú tri spôsoby, ako ľuďom niečo vysvetliť: môžete ich upozorniť na ich chyby, 

čo nie je najlepšia cesta, môžete zostať ticho, lebo ak ľudia majú veľa otázok a 

vy neodpovedáte, môžu tým niečo pochopiť, alebo môžete konať rovnako ako oni. A 

práve to robil Neleg - reagoval na otázky a odpovede, čo dostal. Kritizoval 

Nangžer Löpa, ktorý sa nahneval a povedal: "Zajtra budeme viesť debatu pred 

kráľom. Ak vyhráš, staneš sa mojím majstrom, ak vyhrám ja, potrestám ťa." No 

vtom náhle Nangžer Löpo rozoznal chlapca ako vtelenie Tapihricu a upadol do 

bezvedomia. Keď sa znova prebral, uznal svoje nedobré chovanie k nemu. Medzitým 

sa zvieratá voľne túlali a požrali ich vlci. Prišiel Mo Jungdung a začal dieťa 

hrešiť, no Nangžer Löpo mu povedal: "Nemal by si sa hnevať, lebo je to veľký 

majster a pre nás veľmi dôležitý." Obaja boli rozrušení, omlúvali sa za spôsob, 

ako s chlapcom hovorili a nato omdleli. Keď prišli k sebe, Tapihrica už vystúpil 

na oblohu a sedel usmiaty v priestore, obklopený dúhovými kruhmi. Potom sa títo 

dvaja žiaci posadili a Tapihrica začal odovzdávať svoju poslednú náuku. Hoci bol 

Nangžer Löpo veľmi učený, pravému poznaniu mu stále bránila jeho veľká pýcha, a 

až táto krátka, no podstatná náuka mu pomohla sa oslobodiť. 

 

Najprv Tapihrica poskytol poučenie o "Štyroch dobrách": 

 

  1. Náhľad: všeprestúpením nechajte nepodmienenú sebauvedomenosť vojsť do 

     samooslobodenej vízie neuchopenej mysľou - táto cesta je dobrá 

  2. Meditácia: nech skúsenosť bez podstaty (prázdnu) nepodmienene vníma na nič 

     sa nevzťahujúca (bez objektu) a sama osebe jasná meditácia - táto cesta je 

     dobrá 

  3. Konanie: bez dualistickej voľby nech vízia skúsenosti bezprostredne koná 

     pohotové činy, čo sú bez pripútanosti  - táto cesta je dobrá 

  4. Plod: nech sa obmedzenia nádeje a strachu samooslobodia do neuchopiteľnej 

     samopovstávajúcej realizácie - táto cesta je dobrá 

 

  Po odovzdaní tejto náuky sa Tapihrica na chvíľu odmlčal, a potom pokračoval 

náukou o "Štyroch uplatneniach praxe": 
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  1. nedokážete praktizovať prirodzenosť zjavov - uplatňujte stav 

     nepraktizovania prirodzenosti zjavov 

  2. nedokážete pochopiť dharmakáju z príčiny a následku mysľou (logikou) - 

     uplatňujte myseľ, ktorá je za príčinou i druhotnými príčinami 

  3. nedokážete nájsť esenciálne poznanie - uplatňujte [samotné] to, ktoré 

     nedokážete nájsť 

  4. nedokážete dosiahnuť premenu úsilím - uplatňujte stav nemennosti 

 

  Po chvíli v tichej kontemplácii Tapihrica učil "Päť uplatnení praxe": 

  

  1. pretože prirodzený stav je bez predojatosti, všetko povstávanie je 

     nepodmienené - uplatňujte prax, ktorá je nepodmienená a bez 

     predpojatosti 

  2. pretože [v prirozenom stave] niet žiadostivosti a pripútanosti k objektom, 

     je možné samooslobodzovanie bez oslobodzovania od objektov - uplatňujte 

     prax, čo presahuje pripútanosť a oslobodzovanie 

  3. pretože myseľ je bez zrodu i smrti, je možné zotrvávanie v nezrodenej 

     prirodzenosti - uplatňujte prax, čo presahuje zapĺňanie a uprázdňovanie 

  4. pretože [v prirodzenom stave] niet slov a vyjadrovania, je možné 

     zotrvávanie v priestore ticha - uplatňujte prax, čo presahuje rozvíjanie 

     a úpadok 

  5. od počiatku niet oddelenosti od prirodzeného stavu, ani žiadneho vzťahu 

     k vonkajšej vízii - uplatňujte preto prax, ktorá presahuje izolovanie 

     a vzťahovanie 

 

  Tapihrica povedal: "Pozorujte sa. Máte v sebe toto poznanie, alebo nie? Zostal 

ticho v kontemplácii, potom po chvíli opäť prehovoril a učil "Štyri cvičenia 

prirodzenosti": 

 

  1. uplatňujte kontempláciu neobmedzenú časom - zotrvávajte 

     v prirodzenosti, čo je mimo čas 

  2. uplatňujte koncentráciu bez rozptýlenia - zotrvávajte bez rozptýlenia 

     v prirodzenosti priestoru veľkej blaženosti 

  3. uplatňujte kontempláciu bez prerušenia - zotrvajte v sebouzrodenom 

     prirodzenom stave, čo je bez prerušenia 

  4. uplatňujte stav presahujuci zrodenie i smrť v esenciálnej prirodzenosti - 

     zotrvávajte v nezrodenej jedinej prirodzenosti 

 

  Tapihrica zostal nejaký čas v tichej kontemplácii a opäť požiadal: "Pozorujte 

sa, aby ste videli, či máte v sebe toto poznanie." Potom po chvíli učil "Tri 

istoty": 
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  1. pochopením, že nejestvuje nezávislá existencia získate istotu jediného 

     pochopenia 

  2. pochopením neduálnosti získate istotu jedinej chuti 

  3. pochopením nezameranosti získate istotu bezhraničnosti 

 

  Dodal: "Ak získate tieto tri istoty, budete jogínmi." Pokračoval: "Tieto náuky 

búdú desiť ľudí s obmedzeným náhľadom. Obyčajná racionálna myseľ ich nedokáže 

pochopiť. Ukryte tieto náuky na tajnom mieste svojej mysle." Zakončil: "Ak si ma 

budete stále pripomínať, stretnete ma - ak na mňa zabudnete, už ma nikdy 

nestretnete." 

   

Nangžer Löpo a Mo Jungdung začali zapisovať tieto náuky posledne poskytnuté 

Tapihricom a v tradícii bön sa stali slávnymi a uznávanými, lebo boli prví, čo 

zanechali náuky zaznamenané písomne. Taký je pôvod náuk Žangžung ňägjü, 

odovzdávaných do dnešných dní. 

 

5. Ako a prečo vykonávať prax 

 

  Hlavným cieľom a konečným výsledkom/plodom praxe je realizácia. 

  Druhotné výsledky praxe predstavujú odstránenie všetkých prekážok 

  z našich myslí, aby sme viedli lepší, pokojnejší a spokojnejší 

  život a mali príležitosť praktizovať. 

 

Myslím, že by sme mali byť šťastní, že sme sa stretli s duchovnými náukami a 

mohli ich i s vysvetleniami získať tak nesprostredkovane. Je dobré oceniť ich 

hodnotu i svoju príležitosť a sklon ich praktizovať. No len uznať klad náuk 

nestačí, je treba mať aj predsavzatie ich praktizovať, a to predsavzatie 

uskutočniť. Keď začneme nasledovať a praktizovať náuky, mali by sa stať 

najhlavnejšou vecou nášho života, tým najcennejším, čo máme. 

 
Rozhodnutie nasledovať duchovnú cestu 
 

Kým sa rozhodneme nasledovať cestu duchovnej náuky pochádzajúcej z ktorejkoľvek 

kultúry či vyznania, je nevyhnutné preskúmať svoju motiváciu. Hlavným dôvodom 

záujmu nasledovať náuku nie je to, že nemáme čo iné robiť, alebo že sa 

potrebujeme niečím zamestnať, ale že chceme vo svojom živote čosi iné, než 

vidíme okolo seba. Keď zistíme, ako žijú "normálni" ľudia (ktorí na svojej 

existencii nenachádzajú nič výnimočné), a keď vidíme, že aktivity, ktorými sme 

zvyknutí vypĺňať svoje životy neriešia problém utrpenia, čo so sebou nesie 

existencia v cykle sansáry, uvedomíme si, že zo svojho každodenného života 
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musíme spraviť čosi iné. Väčšina ľudí sa týmto veciam nesnaží porozumieť, a čo 

presahuje ich chápanie, pre nich nejestvuje. Vôbec ich nezaujíma, čo sa my, 

duchovne praktizujúci, pokúšame odhaliť. Neveria ničomu, čo nemôžu vidieť na 

vlastné oči. Takejto extrémnej slepoty sa musíme vyvarovať, lebo naše duchovné 

bádanie by sa nemalo stať ani akousi duchovnou fantáziou, ani spôsobom, ako sa 

vyhnúť každodennej realite. 

   

Aby sme mohli praktizovať, je dôležité najprv pochopiť smrť a znovuzrodenie, 

lebo s náukou prichádzame najprv do styku práve uvedomením si kolobehu utrpenia. 

Pozorovaním si uvedomíme, že naša ľudská existencia, náš vzácny ľudský zrod nám 

dáva veľkú príležitosť, lebo stykom s náukami sa môžeme naučiť, ako využiť svoju 

inteligenciu na skúmanie myšlienok a pozorovanie, ako vyvolávajú našu 

pripútanosť, a môžeme objaviť, ako ukončiť svoje uchopovanie a z toho plynúci 

kolobeh utrpenia. 

  

 Mimochodom, duchovné náuky nie sú len pre ľudí, aj zvieratá môžu praktizovať a 

dosiahnuť realizáciu. Skutočne jestvujú príbehy o majstroch, ktorí dokázali 

komunikovať so zvieratami a odovzdať im náuky. Napríklad príbeh o jednom takom 

majstrovi zo začiatku storočia, ktorý sa dorozumieval so snežnými ľuďmi, kozami 

a holubmi. Jedného dňa k stanu, v ktorom ten majster odovzdával náuku, priletel 

holub. Majster prerušil vyučovanie a vyšiel von, sadol si pred holuba a bez slov 

sa s ním dorozumieval. Vták bol veľmi slabý a nedokázal sedieť v správnej 

polohe, tak majster vzal misku s ryžou a vtáka do nej usadil. Ten mohol zaujať 

meditačnú pozíciu a po prijatí náuk po chvíli umrel a dosiahol oslobodenie. 

   

Človek či zviera, ak chceme ukončiť kolobeh sansáry, musíme odhaliť zdroj 

utrpenia. Tým je premýšľavá myseľ, ktorá spôsobuje túžby a pripútanosť. Jediný 

spôsob ako prekonať jed piatich vášní a ich prejavov je dostať myseľ pod 

kontrolu. To možno uskutočniť praktizovaním náuk, ktoré nás vyzývajú pozorovať 

sa, aby sme pochopili a prostredníctvom praxe prekonali svoju uchopujúcu myseľ. 

Takto nás náuky vedú k poznaniu pozadia povahy mysle a integrácii jej čistého, 

prirodzeného stavu s naším každodenným životom. 

   

No mnohí kritici dzogčhenu sa pýtajú, načo vôbec treba praktizovať, keď podľa 

dzogčhenu je prvotný stav už stavom osvieteným. Ak je našou skutočnou 

prirodzenosťou buddhovstvo, načo sa starať o osvietenie? Tej kritike sa nedá 

vyhnúť, lebo podľa dzogčhenu je buddhovstvo naozaj naším prirodzeným stavom, 

ktorý však nevytvárame, ale len objavujeme meditáciou. Keby sme súhlasili s 

kritikmi, znamemalo by to, že praktizovať netreba. Je dôležité sa nad tým 

zamyslieť. Treba odpovedať, že hoci je prirodzený stav mysle prvotne čistý, sú 

dva spôsoby, ako byť čistý. Znečistenia či zatemnenia nie sú v prirodzenosti 
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mysle (semňi - sems nyid), ale v pohyblivej mysli (sem - sems) (neukotvenej v 

prítomnom okamihu), takže sa dajú očistiť. Je to ako v tibetskom príbehu o 

starej žobráčke, ktorá noc čo noc spávala so zlatom pod hlavou, no keďže si cenu 

zlata neuvedomovala, myslela si, že je chudobná. Rovnako je pre nás prvotná 

čistota mysle bez úžitku, ak si jej nie sme vedomí a neintegrujeme ju so svojou 

pohyblivou mysľou. Ak si vlastnú čistotu uvedomujeme, no integrujeme sa s ňou 

len občas, celkom realizovaní nie sme. Konečnou realizáciou je až úplná 

integrácia po celý čas. No mnohí o integrácii radšej premýšľajú a rozprávajú, 

než ju uskutočňujú. 

  

 Dzogčhenoví praktizujúci často hovoria: "O dzogčnene sa nedá premýšľať či 

rozprávať, lebo je nevýslovný." No nie je to tak - skúsenosť dzogčhenu presahuje 

myšlienky a slová, no my praktizujúci nie sme bez pochýb a otázok, ktoré 

potrebujeme vyjasniť. Nemôžeme jednoducho povedať: "Praktizujem dzogčhen, teda 

nechcem mať pochybnosti." Len tým sa ich nezbavíme. Je dôležité o týchto veciach 

premýšľať, ináč zostaneme na pochybách a čistý stav nedosiahneme. Ak napríklad v 

dzogčhene povieme, že náš prirodzený stav je spontánne dokonalý, myslíme tým, že 

v sebe už potenciál realizácie máme, a že to nie je čosi, čo treba získať 

zvonku. No i keď je nám vlastný, musíme ho rozvinúť. Tradičné prirovnanie 

hovorí, že potenciál masla je už v mlieku prítomný, no aby sme maslo získali, 

treba mlieko mútiť. 

 

Výber cesty 
 

Keď sa rozhodneme nasledovať nejakú duchovnú cestu, zvyčajne si vyberieme náuky, 

o ktorých si myslíme, že pre nás budú užitočné, ale často tento výber robíme 

nekomplexne, podľa momentálnych pocitov, alebo ktorú cestu považujeme za 

intelektuálne podnetnú - vôbec máme obmedzenú predstavu o tom, že čo sa nám zdá 

dôležité, závisí na okolnostiach pri rozhodnutí praktizovať. Keď sa naše 

rozpoloženie, predstavy či okolnosti zmenia, prax zmeníme. Takto praxe neustále 

meníme, až sme nimi napokon znechutení, lebo sa nič nedeje a zdá sa, že nič 

nezaberá. Je preto dôležité nehľadať a nehľadieť na náuky takýmto spôsobom, ale 

namiesto voľby praxe podľa okolností sa snažiť uvedomiť si dlhodobé prínosy 

rôznych praxí. Tibeťania napríklad vykonávajú mnohé praxe pre zdravie a dlhý 

život, a i keď môžu byť niekedy veľmi dôležité, nie sú to hlavné praxe, zvlášť 

nie v dzogčhene. Dôležitejšie je pochopiť základný cieľ a zmysel náuk a následne 

ich uplatňovať. 

   

Kým začneme prijaté meditačné pokyny uvádzať do praxe, je dôležité a 

nevyhnutné prijímané náuky správne vypočuť. Jedným z hlavných problémov 

začiatočníkov je, že prijímajú mnohé rozličné náuky, ako keď sa nahádže hromada 
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dopisov do poštového vreca. Potom sa stane, že potrebný list, určitá náuka, 

ktorú v istom momente potrebujú, môže byť naspodu vreca. Preto je dôležité 

presne vedieť, kam príslušnú časť prijímaných náuk uložiť - vedieť, akú úroveň 

praxe sme dosiahli, aké je naše poznanie, a ktoré praxe treba použiť. Nemôžeme a 

nemali by sme začať nekriticky skúšať praktizovať všetko. Je dôležité nachádzať 

spojitosť počutého s vlastnou osobnou skúsenosťou - nejestvuje nič, ani to 

najhlbšie vysvetlenie troch káj (dharmakája, sambhógakája, nirmánakája), čo by 

sme nemohli vztiahnuť na seba. Musíme chápať, že výrazy použité v náukách sa 

vzťahujú na našu prax a súvisia s našou vlastnou skúsenosťou. 

  

 Keď sa rozhodneme nasledovať majstra, je dôležité ho rešpektovať. Kým majster 

poskytne žiakom náuky, často od nich najprv vyžaduje, aby preňho pracovali, 

varili, upratovali, a vykonávali iné veci ako akúsi očistu. Po obdržani náuk od 

majstra by sme ich potom mali praktizovať, pokým nerealizujeme ich cieľ. 

 

Nejasnosti ohľadne praxe 
 

Spomenuli sme, že praktizujúci niekedy menia praxe a učiteľov. Ak nám chýba 

priama skúsenosť a chápanie fundamentálnej bázy v nás ako základu našej praxe, 

potom naše pochopenie bude len čosi vykonštruované našou pohyblivou mysľou, a 

meníme potom len formu praxe. Tú môžeme meniť rôzne, ale pokiaľ ide o skutočný 

zmysel praxe, nie je čo meniť. Keď si to uvedomíme, žiadne zmeny, čo urobíme, 

nebudú mať negatívny vplyv ani na náš život, ani na vykonávané praxe. V opačnom 

prípade by zmeny praxe len prispievali k zmätku v našom živote. 

   

Obvykle v našom živote panujú nejasnosti ohľadne práce a vzťahov s ostatnými. 

No pokiaľ ide o náuky, neistota často vedie k prílišnému spoliehaniu sa na 

majstra - nepokúšame sa veci vidieť sami, ale celú zodpovednosť prenášame na 

niekoho iného. Dokonca vo veciach každodenného života sa učiteľa pýtame, čo máme 

robiť a kam máme ísť! Stávame sa príliš závislými, a keď nám život nevychádza 

podľa predstáv, meníme praxe i učiteľov. To sa neustále opakuje a nikdy sa 

neudeje nič podstatné, až napokon máme pocit, že sme praxou len márnili čas. V 

istom zmysle je to pravda, lebo sme sa pokúšali robiť čosi pozitívne a napokon 

sme nedosiahli nič, no to len preto, lebo sme k praxi pristupovali nesprávne, 

bez prvotného vybudovania základu. Nemalo by to tak byť, lebo vykonávaním praxe 

sa pokúšame získať nejaký osoh a vniesť do svojej mysle pokoj. Hlavným cieľom a 

konečným výsledkom praxe je realizácia. Druhotným výsledkom praxe je odstránenie 

všetkých prekážok z mysle, takže vedieme lepší, pokojnejší a spokojnejší život 

umožňujúci venovať sa praxi. Ináč je konečná realizácia veľmi vzdialená. Kým 

nevieme, ako uplatniť praxe v každodennom živote, pomôžu nám len veľmi málo. 
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Potom čo prenikneme do náuky a staneme sa praktizujúcimi, je preto dôležité 

naučiť sa uplatňovať prax priamočiaro, bez akejkoľvek neistoty v sebe ohľadne 

fundamentálnej bázy jednotlivca. Namiesto teoretického poznania, čo o báze 

hovoria náuky, musíme sami seba poznať prostredníctvom priamej skúsenosti svojej 

vlastnej mysle a vlastného prirodzeného stavu. 

  

 Podľa náuk dzogčhenu predstavuje fundamentálna báza jednotlivca, chápaná 

vhľadom získaným praxou, nedeliteľnosť jasnosti a prázdnoty v prvotnom, 

prirodzenom stave. Do tohto poznania sme uvedení prostredníctvom prežitkov 

praxe, potvrdenej náukami a vysvetleniami majstra, a my sa ho snažíme ďalej 

rozvinúť meditačnou praxou. Meditácia sa praktizuje vo všetkých duchovných 

cestách, a cestu dzogčhenu tvorí v prvých štádiách cesty cielená koncentrácia 

pre vybudovanie pevného základu v meditácii, a kontemplácia bez zamerania a bez 

konceptov v štádiách neskorších, t.j. praxe thegčhö a thögal, ktoré už tento 

základ predpokladajú. 

 

Správne poradie praxí 
 

Všeobecne sa ako príprava na prijatie náuk vykonávajú "prípravné praxe", ngöndo 

(ngondro). Je dôležité nebrať ich ako formálne a opakovať ich stotisíckrát, ináč 

sa nedoberieme skutočného zmyslu ngöndo a nedosiahneme ich skutočný cieľ. 

Vykonávanie ngöndo je dôležité, lebo tieto praxe doznania, očisty, šľachetnosti, 

meditácie o smrti a nestálosti, gurujogy, ..., slúžia ako príprava 

praktizujúceho. Naprávajú jeho bytosť odstránením silného ega sformovaného 

piatimi vášňami. Sú nutné, lebo len vtedy sme pripravení prijať náuky čisto, ako 

prázdna nádoba prijíma "mlieko leva", drahocenný nektár náuk. Ináč sme ako 

prasknutá či špinavá čaša, čo ho môže zmeniť v jed. 

   

Pre nasledovanie náuky musíme ako praktizujúci mať isté základné predpoklady. 

Ďalej je dôležité mať dobrého majstra a dostať jasné pokyny, chovať k majstrovi 

a náukám veľký rešpekt, rozvíjať schopnosť praktizovať, a v praxi i sami osebe 

musíme byť stáli - nie ako vietor. 

   

Kým nenadobudneme v praxi istotu, potrebujeme mnohé: príležitosť praktizovať, 

správnu pózu, pohodlný sed a sebakontrolu pri praxi. No spočiatku je veľmi 

dôležité to nepreháňať, nepokúšať sa hneď o maratónske sedenia, ale skôr držať 

viac krátkych sedení, a keď si na zotrvanie v meditačnom sede zvykneme, 

predlžujeme ich. Nesmieme si ani myslieť, že hneď potrebujeme špeciálne tajné 

praxe, miesto toho sa uspokojíme s praxami, ktoré sme dostali, ktoré sú 

vhodnejšie pre náš stav mysle ako začiatočníkov. Musíme sledovať, či to, čo sme 

sa učili nám je jasné. Ak nie, musíme praktizovať, aby sme si základné body 
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ujasnili, lebo až keď vybudujeme dobrý základ, dokážeme stabilizovať bázu a 

prijať ďaľšie náuky, ináč ich vyhľadávanie nemá zmysel. Ak nedokážeme uskutočniť 

základné, tie najjednoduchšie náuky, ako môžeme očakávať, že budeme schopní 

praktizovať tie vyššie? Živiac takto svoje očakávania, len by sme upadali. 

 

Nemali by sme sa ani sami seba (či majstra) pýtať: "Kedy už budem realizovaný?". 

Vo vzťahu k meditácii hlavne treba mať na pamäti neoddávať sa duchovným 

fantáziám, a že hlavným zámerom praxe je nadobudnúť, udržiavať a rozvíjať 

kontinuitu prítomnosti uvedomenosti. 

 

 
 
Začatie praxe dzogčhenu 
 

V počiatkoch praxe, aby sme ovládli obyčajnú myseľ, musíme ju do praxe zapojiť. 

Ak napríklad máme nejaký problém, môžeme zájsť do kina, aby sme sa od neho 

odpútali. Podobne, keď s praxou začíname, pokúšame sa svoju problémy-vytvárajúcu 

myseľ upokojiť, aby sme dokázali pozorovať povahu myslenia. Pozorovanie vzniku, 

trvania a rozpustenia myšlienok v prázdnom stave mysle je základnou praxou 

dzogčhenu, aby sme odhalili, že bežiace myšlienky majú rovnakú povahu ako 

bezmyšlienkový stav mysle. Keďže nie sme na meditáciu zvyknutí, zdá sa to veľmi 

ťažké a každý najmenší zvuk či pohyb vonku či vnútri mysle samej sa stáva vážnym 

vyrušením brániacim pokračovať v praxi. Aby sme tento problém prekonali, 

sústredením pozornosti zapojíme myseľ do praxe, aby sa nedala tak ľahko 

rozptýliť, a aby pohyb mysle spôsobený myslením či zmyslovým vnímaním nemal moc 

naše sústredenie narušiť. Toto prvé štádium ovládnutia mysle je praxou 

koncentrácie, popísanou v systému bönu Ati. Má tri štádiá. 

 

Zapojenie mysle do praxe koncentrácie 
 

Prvé štádium koncentrácie zahrnuje upriamenie pozornosti a vyžaduje určité 

úsilie, lebo len začíname krotiť myseľ a ešte sme nedosiahli stav kľudu. Keď sme 

myseľ zvládli, prax sa pre nás stáva prirodzenou - už nevyžaduje úsilie z našej 

strany, tak ako sa niečo naučiť je sprvoti ťažké, no praxou sa stáva ľahším. 

 

Tretie a konečné štádium nastáva, keď už máme správnu skúsenosť a dosiahli sme 

stav relaxácie, "rozpusteného žinä", v ktorom sme schopní zotrvať v stave 

sústredenej pozornosti bez potreby vynaloženia akéhokoľvek úsilia na odvrátenie 

rozptýlenia. Je však dôležité nemýliť si tento uvoľnený stav s úplnou relaxáciou 

praxe kontemplácie, keď bez úsilia zotrvávame v neduálnom stave 'prítomnosti'. 

Keď sme už dosiahli upokojenie myšlienok a uplatnili meditáciu vhľadu na 
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pozorovanie mysle, majster našu takto získanú skúsenosť prirodzenej mysle 

potvrdí. 

 

  Pozn. 'prítomnosť' - spočívanie v neoddeliteľnosti jasnosti a prázdnoty 

         prirodzeného stavu mysle (v uvodzovkách kvôli odlíšeniu od bežného 

         zmyslu slova) 

 

Uvedenie v dzogčhene 
 

V dzogčhene má uvedenie do prirodzeného stavu mysle veľký význam, lebo je 

uvedením do fundamentálnej bázy jednotlivca. Práve na nej (t.j. náhľade 

dzogčhenu) musíme založiť svoju prax a zodpovedajúce správanie v každodennom 

živote. 

  Po prijatí uvedenia je dôležité mať vlastnú skúsenosť, ináč je možné si o tom 

vytvoriť mnohé ilúzie. Niektorí si myslia, že "priame uvedenie" znamená sedieť a 

majstrom a mať nejaké pocity či prežívať nejakú zvláštnu náladu. Mýlia si to s 

pochopením - lenže takýto druh "priameho uvedenia" nevydrží dlho. Je tiež 

dôležité rozpoznať, ktoré vysvetlenia sa týkajú našej priamej skúsenosti. V 

náukách vlastne nie je nič, čo by sme nemohli nájsť v sebe, vo vlastnej 

skúsenosti. Problém, ktorý často vídam u praktizujúcich je, že nevstúpia do 

priamej skúsenosti skutočného prvotného stavu, ale žijú v koncepte, takže nemajú 

nič reálne, na čom by svoju prax založili a čo by mohli rozvíjať. Bez priamej 

skúsenosti sa náuky stávajú intelektuálnou prednáškou alebo len zbierkou čohosi 

nového na naučenie a nebudú dávať žiadny skutočný zmysel, ani v našom živote 

nespôsobia žiadne zmeny. Bez základne žinä je ťažké vstúpiť do skúsenosti 

prázdnoty a jasnosti a ich neoddeliteľnosti, takže len stále vyhľadávame, čo 

nové by sme sa o dogčhene naučili a nejaké nové praxe na vykonávanie. No len čo 

máme skúsenosť, uspokojíme sa s ňou a potrebujeme len rôzne vhodné metódy, ako 

ju rozvíjať. Dosiahnutie tejto skúsenosti a poznania je vlastne konečným cieľom, 

a čo zostáva, je len ticho sedieť - no to mnohým nestačí. 

 

Zaobchádzanie s chybami a prekážkami 
 

Keď s praxou začíname, je dôležité rozlíšiť chyby zásadné od menej významných. 

Ak napríklad nevieme, ako správne predniesť mantru, alebo si nie sme istí v 

detailoch či farbách vizualizácie, tak to zásadné chyby nie sú. Dôležitejší než 

detaily zvuku či vízie je princíp a zámer. Nepochopenie čisteho stavu mysle však 

už zásadnou chybou je. Ako sa dá taká zásadná chyba urobiť? Zlým pochopením od 

samého počiatku, alebo správnym chápaním na začiatku, no snahou prax urýchliť, s 

následkom, že ju rozvinieme chybne. 
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Je zásadne dôležité rozoznať čistý stav mysle neomylne, lebo je esenciou 

sútier, tantier, mahamudry i dzogčhenu. V tej súvislosti je dôležité naučiť sa 

rozlišovať medzi čistým a nie-čistým stavom 'prítomnosti'. Keď chápeme rozdiel 

medzi nimi a uplatníme to pochopenie v praxi, vízie a známky duchovného pokroku 

sa ukážu ľahšie. Tieto známky pokroku nám dovolia pokračovať v praxi bez úsilia 

a zotrvať v stave kontemplácie, len čo sme ho raz objavili. Bez chápania čistej 

'prítomnosti' bude veľmi ťažké uspieť v rýchlom rozvíjaní praxe. Napríklad 

praktizujúci, čo jedenásť rokov praktizoval bez akéhokoľvek pokroku, zašiel za 

majstrom, ktorý mu vysvetlil, ako správne rozlišovať prax vykonávanú v čistom 

stave od praxe konanej v stave nie-čistom. Po tomto objasnení praktizujúci 

dosiahol realizáciu za dva roky. 

   

Je nutné mať aj chápanie intelektuálne, no to samo osebe nestačí. Všetko 

musíme dokonale prežiť a pochopiť, a potom uviesť do praxe. Samotné 

intelektuálne chápanie sa môže ukázať viac ako prekážka než pomoc, pokiaľ nie je 

sprevádzané priamou skúsenosťou získanou praxou. Len čo pochopíme všetky tieto 

aspekty, budeme môcť napredovať rýchlo. 

   

Úsilie a oddanosť praxi sú nevyhnutné. Prekážky, ktoré sa objavia v praxi 

žinä, ako lenivosť či mentálny nepokoj, by nás nemali od nej odvádzať a nemal by 

nás rušiť žiadny druh každodennej aktivity. Stav čistej, neduálnej mysle, 

objavený a rozvinutý kontempláciou, musíme integrovať do každej situácie a 

každého okamihu bežného každodenného života. 

 

Rozvíjanie praxe 
 

V "Uvedení do najhlbšej podstaty" v Žangžung ňängjü je vysvetlenie troch 

základných štádií praxe tögalu (viď kapitola 15), ktorými praktizujúci musí 

prejsť po skončení prípravných praxí. Na nich sa dá dobre ukázať, ako by sme vo 

všeobecnosti mali prax rozvíjať. Prvé štádium spočíva v ovládnutí mysle, druhé 

spočíva v zotrvaní v stave poznania v pozadí ležiacej esencie mysle, 

dosiahnutého prekonaním mysle obyčajnej, a tretie spočíva vo vyjasnení a rozvoji 

vnútornej uvedomenosti esencie mysle zotrvaním v kontemplácii. 

  

Kým však dosiahneme schopnosť zotrvať v stave kontemplácie a integrovať ju s 

celým svojím životom, musíme najprv rozvinúť silu meditácie. Keď s meditáciou 

začíname, je najlepšíe striedať krátke sedenia praxe s chvíľami odpočinku, a ako 

si navykáme relaxovať v pokojnom stave mysle, trvanie sedení postupne 

predlžovať. 

   

Jestvujú presné pokyny, ktoré začiatočníkovi radia, aké druhotné činitele sú 
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prospešné pri nastupení cesty meditácie. Pokiaľ ide o miesto, malo by byť 

kľudné, s pozitívnou energiou a bez prekážok vyvolaných duchmi. Ideálne sú 

ostrovy, jaskyne, hory, a vôbec každé miesto, kde je čistý vzduch a nie je 

priveľa hluku. Najdôležitejšie však je vyvinúť si schopnosť praktizovať v 

normálnom dennom živote, a nežiť v meditačnej "jaskyni fantázií", odtrhnutej od 

každodennej reality. Nemali by sme sedieť blízko ohňa, na prudkom slnku, alebo 

kde je veľmi veterno. Najvhodnejšia doba pre prax je, keď je svieži vzduch, 

najlepšie skoro ráno, okolo šiestej-siedmej, a potom navečer. Nemali by sme 

praktizovať napoludnie alebo okolo polnoci, keď sme viac unavení. Ak chceme 

praktizovať pred spaním a cítime sa ospalo, je dobré skúsiť sa prebrať trochou 

pohybu a hlbokým dýchaním. Ak to nepomáha, je najlepšie ísť spať - je zbytočné 

pokračovať, poriadne by sme ani nepraktizovali, ani nespali. Nie je vhodné 

praktizovať s priveľa ľuďmi, radšej s jedným-dvoma duchovnými priateľmi, ktorí 

nás dokážu povzbudiť a pomôcť rozvinúť prax. Nemali by sme priveľa rozprávať a 

oddávať sa tláchaniu. Jesť by sme mali striedmo, aby elementy boli v rovnováhe, 

vyhýbať sa alkoholu a jedlám, čo otupujú zmysly a myseľ. Tiež by sme sa mali 

vyhýbať namáhavej práci a prudkým pohybom, napríklad tancu či skákaniu. 

   

Čo sa týka mysle, keď začíname, je najlepšie nerobiť plány či dohady, ale skôr 

od počiatku myseľ relaxovať. Nebuďme ako ľudkovia z tibetského príslovia, ktoré 

hovori: "Keď nám žičí šťastie, radujeme sa, spievame, smejeme sa a zabávame, keď 

však máme ťažkosti, spomenieme si na náuku a majstra." Najlepšie je čo najviac 

praktizovať ked je myseľ jasná a nezaťažená problémami, keď sme v dobrej 

kondícii mentálne i fyzicky, lebo vtedy môžeme mať skúsenosti a príznaky 

pokroku. Začať praktizovať je najlepšie zamlada, keď sú kanály ešte pružné a 

prána ešte čerstvá a čistá a my sme si ešte neosvojili ustálené mentálne návyky. 

Keď začneme mladí, určite získame poznanie prvotného stavu a jeho druhov prejavu 

skôr, než ho budeme potrebovať v okamihu smrti. 

   

Hoci je najlepšie začať praktizovať zamlada, v dzogčhenových náukách je veľa 

príbehov o ľuďoch, ako Pang Mipham Gönpo, ktorí začali veľmi neskoro, no 

dokázali ich uplatnením dosiahnuť osvietenie. 

 

Prekážky v praxi 
 

Je niekoľko rušivých vplyvov, ktoré sa môžu stať prekážkami v praxi. Delia sa na 

vonkajšie, vnútorné a skryté. Vonkajšie prekážky predstavujú ľudia, napríklad 

priatelia či príbuzní, lebo rozptyľovaním a vyrušovaním môžu ovplyvňovať 

atmosféru praxe, zlí duchovia, ktorí môžu narušiť našu duševnú rovnováhu, a tiež 

rušenie spôsobené lipnutím na objektoch a majetku. Vnútornými prekážkami sú 

choroby, nechuť čokoľvek robiť, alebo bezradnosť, čo robiť. Skryté prekážky 
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narušujú našu vnútornú prax - napríklad duševné problémy brániace správnemu 

rozvoju praxe. Skryté sa nevolajú preto, že sú tajomné, ale že náležia k nášmu 

najvnútornejšiemu bytiu a nehovoríme o nich. Ako sa s týmito prekážkami 

vysporiadať hovorí Žangžung ňängjü v kapitole "Odstraňovanie prekážok". 

   

Prekážky bývajú delené aj do troch iných hlavných kategórií: prekážky 

objavujúce sa pri náhľade, pri meditácii a pri konaní. Ak napríklad priveľa 

rozprávame o náhľade, môže sa stať predmetom filozofických špekulácií a 

intelektuálnej konceptualizácie, čo nám môže zabrániť vstúpiť do priamej 

skúsenosti. Ak si vytvoríme názory pri nedostatočnom poznaní, nebudeme zase 

schopní uplatniť priame poznanie, lebo naše nepresné koncepty budú vyvolávať 

neustále pochybnosti. Schopnosť rozprávať o praxi, ale neschopnosť uplatniť ju v 

živote, je vnútornou prekážkou náhľadu. Spôsobuje, že neustále prax odkladáme a 

nikdy neprekročíme úroveň konceptuálneho chápania. 

   

Prekážky pri meditácii sa týkajú skúseností, čo sa môžu objaviť a rušiť nás 

počas meditačnej praxe, čím nám bránia zotrvať v kontemplácii. Môžeme mať 

napríklad pocit veľkej radosti, no ak sme ním unesení a nedokážeme ho integrovať 

s meditáciou, stane sa táto radosť prekážkou, lebo na nej lipneme. Samozrejme 

nie je nič zlé na relaxovaní a potešení z príjemných pocitov, len nesmieme 

zabúdať, že to účelom meditácie nie je. Inou prekážkou pri meditácii je len 

bezmyšlienkovité sedenie. To je stav relaxácie, nie meditácia. Vlastne je to 

druh nevedomosti a nemal by sa zamieňať za stav 'prítomnosti', čo je stav 

spojenia prázdnoty a jasnosti, t.j. relaxácia s uvedomenosťou. Je dôležité 

chápať, čo sa v dzogčhene myslí pod 'prítomnosťou' vo vzťahu k praxi 

kontemplácie. Keď navyše počas kontemplácie vyvstane myšlienka "Toto je ozajstná 

prax, toto je pravá kontemplácia!", je to len ďaľší koncept a druh skrytej 

prekážky pri meditácii. Keď podobne po okamihu priameho poznania prázdnoty 

prostredníctvom 'prítomnosti' počas pozorovania myšlienok vzíde myšlienka "Ách, 

toto je prázdnota!", je to tiež ďaľší koncept a už nie chápanie prostredníctvom 

'prítomnosti'. Opäť skrsla myšlienka. Musíme pozorne rozlišovať medzi priamym 

chápaním prázdnoty bez konceptov, čo je v dzogčhene zásadné, a druhom 

konceptuálneho chápania prázdnoty dosahovaného myslením v sútrach, kde 

'prítomnosti' chýba jasnosť. 

   

Pri druhu prekážok, na ktoré pravdepodobne narazíme, a určení najvhodnejších 

prostriedkov na ich prekonanie, hrá dôležitú rolu aj typ elementu 

praktizujúceho. U tých, u ktorých prevláda element zeme či vody (typ osobnosti, 

nie astrologické elementy) bude trvať dlhšie, kým sa objavia známky pokroku, no 

potom sa bude prax rozvíjať rýchlejšie. Keďže sú tieto elementy stálejšie, 

naznačujú známky pokroku väčšiu stálosť praxe. Na druhej strane u tých, čo sú 
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viac typu vzduch či oheň sa objavia známky pokroku skôr, no rozvíjať sa budú 

pomalšie a ťažšie. Pre nich bude kontemplácia sprvu ľahšia, no potom môžu nastať 

problémy a rozvíjať prax bude ťažšie. Vo všeobecnosti tento typ elementu prijíma 

množstvo náuk, no nepraktizuje ich - bolo by lepšie viac cvičiť sústredenie. 

   

Je potrebné všetky tieto prekážky prekonať, lebo rušivé myšlienky nám môžu 

zabrániť vykonávať určité praxe. Je dôležité mať na pamäti všetky prekážky, čo 

sa môžu vyskytnúť, i kroky na ich odstránenie. V prípade choroby sa napríklad 

môžeme pokúsiť vyvážiť vnútorné elementy liekmi či inými prostriedkami. V 

prípade skrytých prekážok je dôležité vstúpiť do stavu neoddeliteľnosti 

prázdnoty a jasnosti a bez rozptyľovania v ňom zotrvať. Vonkajšie prekážky sa 

prekonávajú najľahšie, vnútorné o čosi ťažšie, a skryté sa prekonávajú 

najťažšie. V každom prípade musíme napokon pochopiť, že problémy vytvárajú 

myšlienky, a že sú prejavom našich vnútorných pomerov. Myšlienky treba vrátiť do 

ich pôvodného zdroja. Len čo objavíme ich zdroj prostredníctvom priamej 

skúsenosti, zistíme, že v prvotnom stave naozaj niet myšlienok a z nich 

vyplývajúcich problémov, že problémy v skutočnosti nejestvujú a sú výtvorom 

našej vlastnej pohyblivej mysle, a že dôležitejšie než akékoľvek problémy je 

chápanie ich nereálnej povahy. 

   

Zvášť nebezpečná prekážka sa môže vyskytnúť, ak v priebehu života prijímame 

množstvo náuk. Vznikne vtedy, keď začneme považovať náuky za už nedôležité. 

Počúvame ich tak často, že nás začnú nudiť. Keď sme ich počuli po prvý raz, 

vzbudzovali vieru a rešpekt, no po ich viacnásobnom prijatí bez použitia v praxi 

sa im postupne vzďaľujeme, až sa ich napokon vzdáme. Tejto prekážke sa môžeme 

vyhnúť tým, že prijatú náuku praktizujeme až do jej uskutočnenia. Takto sa v 

stave meditácie ustálime a nebude viac možné, aby nás myšlienky premohli či 

rušili. Potom sa určite objavia známky pokroku, ktoré sú užitočnou indikáciou, 

že prax vykonávame správne. Je však dôležité o nich nevytvárať očakávania či 

dohady ani pred, ani pri ich výskyte, lebo sa samy môžu stať viac prekážkou než 

prínosom. Ak sa stanú predmetom lipnutia, budú horšou prekážkou než tie, s 

ktorými sa stretávame na začiatku praxe. Známky pokroku sa naviac nemusia vôbec 

objaviť, čo môžeme považovať za znak, že nenapredujeme. No nemali by sme sa tým 

trápiť a prestať, ale vytrvať v praxi bez prepínania a očakávaní. 

 

Konečný cieľ praxe 

 

Je dôležité, aby prax do nášho života vniesla pocit zmysluplnosti, ináč len 

budeme pokračovať v nevýznamných a zavádzajúcich aktivitách, napríklad byť 

bohatší či inteligentnejší než iní, alebo stále vyhľadávať nové lásky. Väčšina z 

nás takto trávi toľko času, že by sme z toho už mali byť unavení, lenže uniknúť 
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tomu všetkému je ťažké. Prijatím náuk a ich praktizovaním môžeme svojmu životu 

dať zmysel. Ak chápeme a máme priamu skúsenosť nášho pravého stavu, môže sa nám 

na konci života podariť nepostretnúť smrť. Vyvrcholením cesty dzogčhenu je 

"dúhové telo", keď schopný praktizujúci zomrie bez zanechania telesných 

ostatkov. No aj keď zakúsime smrť a prejavíme známky fyzickej smrti, naša prax 

zaživa nám pomôže sa na to pripraviť. Zomrieme spokojne a s dôverou, lebo máme 

určitú predstavu, čo sa bude diať počas smrti a po nej v prechodnom stave barda, 

a budeme pripravení týmto skúsenostiam čeliť. 

  

 Ak považujeme dzogčhen za psychologickú pomoc pre pochopenie a vyriešenie 

problémov tohto života, je to fajn, no nie je to hlavný cieľ, a my pri tom 

nesmieme zastať. Všetka prax vykonávaná počas života je užitočná nielen pre 

tento život, ale pre dlhšie obdobie, aj pre náš budúci život. Konečným cieľom 

praxe je dosiahnuť trvalé zotrvávanie v neustále žiarivom prvotnom stave, ktorý 

samotný je oslobodením. 

 

6. Žinä 
 

Pokojné zotrvávanie v kľude 
 

  Som veľkolepý samovzišlý, v prirodzenosti zostávajúci, 

  od počiatku známy ako prapôvod všetkého. 

  Vy, čo ma namáhavo hľadáte a túžite po mne, 

  vyčerpávate sa - ani po mnohých eónoch ma nenájdete. 

  Táto moja povaha je medzi všetkým jedinečná, 

  neporovnateľná s tým, čo mnou nie je, či sa mnou pokúša byť. 

 

Prax koncentrácie 
 

Praxe koncentrácie, ako žinä, sa dajú nájsť v mnohých tradíciách, napríklad v 

sútrovom a tantrickom buddhizme, i v mnohých formách hinduizmu. V nich všetkých 

sa považuje za nutnú a základnú prax. V dzogčhene sa žinä považuje za prípravu 

pre najpodstatnejšiu prax kontemplácie. Bez predošlého praktizovania žinä je 

vlastne veľmi ťažké dostať sa v dzogčhenovej kontemplácii nejak ďaleko. 

   

V dzogčhene má prax koncentrácie tri štádiá. Prvým je "vynútená" koncentrácia 

vyžadujúca úsilie, niekedy zvaná "utváranie osobnosti". Vytrvalo praktizujeme, 

aby sme koncentráciu zlepšili, lebo na ňu nie sme zvyknutí. Je to etapa, keď je 

kľud vytváraný mysľou. V druhom štádiu túto úsilím vynútenú koncentráciu  

rozvíjame, kým sa nepremení na stav prirodzeného kľudu. V treťom štádiu 

koncetráciu zvoľňujeme, kým sa nezmení na stav stáleho kľudu. 
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Venovať sa praxi koncentrácie je veľmi dôležité, lebo bez nej je veľmi tažké 

dosiahnuť poznanie pravého stavu, a keď ho aj dosiahneme, je veľmi ťažké ho 

udržať na dlhšie, ak sme si nevyvinuli dostatočnú silu koncentrácie. Táto 

schopnosť je veľmi dôležitá u všetkých duchovných ciest, nielen u dzogčhenu, ale 

aj vo všednom každodennom živote. 

   

V dzogčhene je koncentrácia jednou zo základných prípravných praxí. Ňou sa 

upokojíme a získame kontrolu nad pohyblivou mysľou, a čo je najdôležitejšie, jej 

prostredníctvom môžeme byť majstrom uvedení do "prirodzeného stavu mysle", a 

skúseným praktizujúcim pomáha tento stav stabilizovať. V tradícii bön sa po 

ukončení prípravných praxí a prijatí iniciácie Žangžung Meri venuje praktizujúci 

praxi žinä pod vedením skúseného majstra, ktorý ho uvedie do poznania vlastného 

prirodzeného stavu mysle. Ďalej popísaná prax žinä pochádza zo systému Ati 

dzogčhenu bönu. 

 

Prax žinä Ati 
 

Prax žinä systému Ati pozostáva z dvoch techník koncentračnej praxe. Spomínajú 

sa ako "sústredenie na objekt" a "sústredenie bez objektu". Pri sústredení na 

objekt sa na sústredenie pozornosti a ovládnutie mysle úsilím používa viditeľná 

opora, napríklad obrázok. Po zvládnutí, keď je prax uvoľnenejšia, sme uvedení do 

praxe pozorovania mysle vedúcej k vhľadu do prirodzeného stavu. Potom za pomoci 

vedenia a pokynov majstra prikročíme k sústredeniu bez objektu. To predstavuje 

meditáciu o našej nepodmienenej podstate a spočíva v cvičení sa v udržaní mysle 

v stave kontemplačnej vyrovnanosti. 

   

Náuky sa všeobecne odovzdávajú v určitom poradí - najprv prípravné praxe, 

potom sústreďovanie, uvedenie do prirodzeného stavu, a napokon kontemplácia. 

Doporučuje sa praktizovať ich v tomto poradí, lebo je to tak vhodné, užitočné a 

naozaj nutné. Ináč by to bolo, ako chcieť ísť po prvom ročníku školy hneď do 

tretieho -  bez druhého ročníka nielenže nedokážeme zvládnuť tretí, ale ani 

štvrtý a piaty. Je isté poradie, ktoré treba rešpektovať. Neznamená to, že by 

neboli ľudia s väčšou schopnosťou rozvinúť prax sústredením bez objektu, u 

ktorých sa neobjavujú známky pokroku pri sústredení s objektom. Rozhodne to však 

neplatí pre všetkých, preto je lepšie nasledovať tradičný postup a pokyny. 

  

Objekt sústredenia v praxi koncentrácie slúži ako mentálna "opora" na 

sústredenie pozornosti, a aby sa eliminovali všetky myšlienky rozptyľujúce 

myseľ. V prípade systému Ati je ním tibetské písmeno A, posledné písmeno 

tibetskej abecedy a základ všetkých ostatných písmen. Hoci je 'A' symbolicky 
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veľmi bohaté (symbolizuje čistý stav mysle), v tejto praxi slúži len na 

upriamenie pozornosti. Dá sa však použiť ľubovoľný objekt, napríklad obrázok či 

svastika. 

   

Pre použitie fyzickej opory pre prax sústredenia je dobrý dôvod - je to ľahšie 

než sa pokúšať vytvoriť objekt sústredenia mentálne vizualizáciou, čo sa nie 

vždý darí a je o čosi ťažšie. 

   

Pripravte si z indigovo modrého papiera štvorec o strane 2,5 cm s nakresleným 

tibetským písmenom 'A' (latinské poslúži rovnako dobre) uprostred piatich 

farebných sústredných kruhov. Stred by mal zostať indigovo modrý, nasledovaný 

zeleným, červeným, žltým a bielym kruhom. Papierový štvorec upevnite pred seba 

na paličku do vzdialenosti asi 30 až 45 cm. 

   

Prax by sme mali začať krátkymi úsekmi meditácie nasledovanými krátkymi 

prestávkami, počas ktorých by sme sa nemali rozptyľovať, ale napríklad 

praktizovať vizualizáciu božstiev či vyvíjať súcit. Ako si postupne zvykáme 

zotrvávať v stave koncentrácie, môžeme úseky meditácie predlžovať. 

   

Pokyny Ati vysvetľujú, že najlepší čas pre prax je ráno, keď je myseľ po 

prebudení jasnejšia, lebo počas noci nevytvárala konceptuálne myšlienky, a 

procesu myslenia chvíľu trvá, kým obnoví svoju normálnu aktivitu. Pokyny ďalej 

objasňujú pravidlá pre pozíciu tela, dýchanie, pohľad, myseľ a pozornosť. Sedieť 

by sme mali so skríženými nohami s pravým chodidlom spočívajúcim na ľavej nohe, 

palec ruky sa dotýka koreňa prsteníka ("prsta duchov" - ním duchovia vstupujú do 

tela média), ramená a chrbát vystreté, brucho vtiahnuté, brada mierne sklonená 

ku krku. Dýchanie čo najprirodzenejšie, lebo príliš rýchle dýchanie rozptyľuje 

pozornosť. Pozerať by sme mali priamo pred seba na písmeno 'A', oči ani príliš 

otvorené, lebo by myseľ by 'A' chápala ako vonkajší objekt, ani priveľmi 

zatvorené, lebo môžeme začať driemať a upadnúť do ospalej letargie. Nesmieme 

žmurkať, t.j. potláčať vylučovanie "troch tekutín" - slín z úst, hlienu z nosa a 

sĺz z očí. Treba ich nechať voľne tiecť, lebo sa potrebujeme sústrediť, a 

nedovoliť, aby nás tieto reflexy rušili. Ohľadne pozornosti Ati vysvetľuje, že 

by sme sa mali sústrediť, ako keď navliekame niť do ihly. A čo sa týka mysle, 

nemali by sme myslieť na minulosť ani na budúcnosť, ani sa nepokúšať meniť 

momentálnu situáciu. Musíme len zachovávať uvedomovanie si 'A', no nemyslieť 

naň, len sa čo najintenzívnejšie sústrediť. Uvedomovanie 'A' nesmieme stratiť 

ani na okamih. 

   

Je dôležité rozlišovať medzi prostým zachovávaním uvedomovania si 'A', t.j. 

upriamením pozornosti nepretržite na 'A' bez jej rozptýlenia, a aktívnym 
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premýšľaním o 'A', čo je len vyvolanie ďaľšieho myslenia. Vlastne sú dve fázy 

hľadenia na 'A'. V počiatočnej sa sústreďujeme, t.j. využívame 'A' na kontrolu 

myšlienok a mysle, a v druhej sme pohrúžení v kontemplácii a len vedomí si 

existencie 'A' bez akéhokoľvek ďaľšieho sústreďovania naň pozornosti. 

   

Presným dodržiavaním týchto pravidiel harmonizujeme a zapájame vnútorné 

elementy, naša prax začína fungovať a myseľ sa dostávať pod kontrolu. Myseľ 

nasleduje oči - keď človek pozerá, myseľ prechádza očami. Keď hľadíme na 'A', 

ale naša myseľ sa túla kdesi inde, to koncentrácia na 'A' nie je. 

 

 
 
Vysporiadanie sa s problémami 
 

Správne sa sústrediť môže byť spočiatku ťažké. Vynakladané úsilie môže vyvolať 

problémy. Štípu nás oči, telo sa domáha pohybu a nám sa takáto prax môže 

prestávať páčiť. Ako sme videli, závisí to tiež od nášho typu elementu i nášho 

všeobecného spôsobu bytia, a spočiatku musíme vyvinúť úsilie, aby sme to 

zvládli. Niektorí sú napríklad nervóznejší než iní a stále s niekým potrebujú 

hovoriť - pre takých je dobré začať praxou sústredenia na 'A', aby tento rys 

osobnosti pozmenili. 

   

Ak počas praxe premýšľame o tom, čo robíme, alebo by sme mali robiť, je to 

rozptyľovanie myslením, nie koncentrácia. Rovnako, ak strážime uvoľnenosť 

pozície. Ak sme skutočne sústredení, nevšímame si pohodlie či nepohodlie tela, 

ba ani výtok "troch tekutín". 

   

Ak nezískame vhľad prostredníctvom sústredenia na 'A' sami, mali by sme to 

skúsiť s pokročilými praktizujúcimi, alebo praktizovať s použitím nejakého 

nevýrazného zvuku, hoci slabiky HUM. Napríklad sedieť s ďaľšími praktizujúcimi a 

sto až tisíckrát predniesť slabiku HUM a snažiť sa čo najviac sútrediť na jej 

zvuk. Prax so zvukom je veľmi užitočná aj pre slepých, a tiež pre starších, 

ktorí nie sú veľmi aktívni fyzicky, ani mentálne. Ak ani tak neuspejeme, mali by 

sme začať odznova - ísť na púť na posvätné miesta, alebo prijať iniciáciu a 

zopakovať prípravné praxe, a až potom sa vrátiť k praxi sústredenia. Takto časom 

vhľad určite získame. 

 
Známky duchovného pokroku 
 

Podľa systému Ati sú známky duchovného pokroku zoskupené podľa rôznych druhov 

vnútorných a vonkajších znakov, ktoré naznačujú, že sme získali nad mysľou istú 
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mieru kontroly. Je dôležité, aby sa ukázali, no dôležité je aj neusilovať o ne. 

Poznanie týchto známok vopred vlastne predstavuje riziko, že ich môžeme vedome 

vyvolať. 

   

Môže sa objaviť jedna, niekoľko, alebo všetky naraz. Ak sa neobjaví žiadna, 

musíme svoju prax zintenzívniť použitím zvuku, kým sa nezačnú objavovať. Je osem 

vnútorných známok pokroku, každá s názorným príkladom. 

  

 Prvú symbolizuje korytnačka, ktorú keď dáme do nádrže s vodou, stiahne sa do 

panciera. Praktizujúci skoro cíti, akoby sa jeho myseľ nemohla hnúť. Je to znak, 

že sa myseľ obrátila dovnútra. 

  Symbolom druhej známky pokroku je malý vtáčik začínajúci sa chvieť v studenom 

vetre. Naša myseľ sa začína chvieť, lebo sa stáva veľmi jemnou a jasnou. 

  

 Symbolom tretej je nepravideľná stopa akou sa pohybujú kraby hodené na stôl, 

alebo náhodnosť rozloženia bobúľ hrozna hodených na stôl. To je znak, že myseľ 

nie je potláčaná alebo zaujatá posudzovaním, ale bez úsilia nadobudla prirodzený 

stav. Znamená to, že po meditačnom sedení sme v prirodzenom a relaxovanom stave 

bez akéhokoľvek násilného či vynúteného poriadku v myšlienkach - je to voľne 

relaxovaný stav, opak prvého znaku obrátenia dovnútra. 

   

Symbol štvrtej známky pokroku pochádza zo starých čias, keď ešte neboli 

zápalky a tibeťania zapaľovali oheň vykresaním iskry do práchna. Niekedy sa 

iskra podarí, niekedy nie. Značí to, že niekedy sme v meditácii kľudní, inokedy 

nie, a tiež, že niekedy vhľad máme, inokedy nie. Keď máme obe skúsenosti, 

dokážeme poznať, čo je skutočné chápanie a kedy sme v stave kľudu. 

  Piatu známku pokroku symbolizuje voda tečúca veľmi úzkou trubičkou alebo 

kohútikom. Znamená to, že stav mysle sa stal stabilným, veľmi jemným a 

vyrovnaným, a neustále jemne prúdi. 

   

Šiestu známku pokroku symbolizuje včela, ktorá sa nechce priveľmi vzdialiť od 

kvetu plného nektáru. Znamená to, že sa počas praxe koncentrácie cítime veľmi 

dobre, na tomto pocite spokojnosti lipneme a nechce sa nám prestať. No nie je to 

negatívny druh lipnutia, ale túžba pokračovať v praxi, túžba neprestať. Značí 

to, že prax funguje, lebo sa cítime príjemne a dokážeme v nej pokračovať dlho. 

  Siedmu známku pokroku symbolizuje ryba, ktorá pláva alebo skákače v mori 

ľubovoľným smerom a nestará sa o možné prekážky či nehody. Je to ako náhly pocit 

slobody, pocit, že nech sa myseľ uberá kamkoľvek, nech vzíde v mysli akákoľvek 

myšlienka, nedôjde k vyrušeniu či rozptýleniu. 

  

 Ôsmu známku pokroku symbolizuje vietor fúkajúci na jeseň listím stromov bez 
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toho, aby na niečom uviazol. Značí to, že nech vzídu akékoľvek myšlienky, myseľ 

neustále plynie bez vytvárania lipnutia. 

   

Okrem vnútorných sú aj vonkajšie známky pokroku. Prvou z nich, podobne ako u 

šiestej vnútornej, je nechuť sa pohnúť, no tu ide viac o pohyb fyzický než 

mentálny - namiesto mysle tu bez pohybu chce zostať telo. Keď som sa učil túto 

prax sústredenia, bol som s dvoma ďaľšími - mníchom a jeho šesťdesiatpäťročnou 

matkou. Keď sme skončili sedenie praxe, majster polhodinu pospevoval, načo sa 

stará pani nemohla pohnúť - bola to u nej prvá známka pokroku. 

   

Ďaľšími známkami pokroku je chuť smiať sa bez zjavnej príčiny, plakať alebo 

skákať, pleť tváre mení farbu, telo sa začne triasť, alebo nechuť pokračovať v 

sedení. Vlastne sú podoby týchto známok pokroku neobmedzené. Môže to vyzerať, že 

sme sa trochu zbláznili, no nie je na tom nič zlého. To len prechádzame 

vnútronými premenami a naša vnútorná energia sa harmonizuje. Všetko sú to 

príznaky, že sme myseľ ovládli. 

   

Žangžung Ňängjü na troch príkladoch uvádza ďaľší rad známok pokroku. V texte 

sa vraví, že trvá aspoň desať až štrnásť dní praxe, aby sa objavili tieto znaky 

dosiahnutia kľudného stavu mysle. Prvý príklad sa týka nadpriemerného 

praktizujúceho, ktorého myseľ je bez lipnutia, a je o vložení korytnačky do 

nádoby - nemá sa čím zamestnať, a preto je v stave bez myšlienok. Je to príznak 

vstúpenia do seba. Druhý príklad sa týka skúsenosti priemerného praktizujúceho a 

je o vedení vody trubicou - je to príznak, že tok mysle je hladký a priamy, 

nekolísavý či rušený myšlienkami. Tretí príklad sa týka podpriemerného 

praktizujúceho, a je o včele, ktorá v kvete zostáva čo najdlhšie, aby sala 

nektár. Je to príznak, že myseľ je relaxovaná a radostná, bez pohybu myšlienok, 

no predsa chápajúca - chce zostať v stave kľudu. 

   

Všetky tieto známky pokroku znamenajú, že môžeme praktizovať bez úsilia, čo je 

dôležité, lebo nás motivujú zotrvať bez vypätia v dlhších sedeniach. 

 

Uvedenie do prirodzeného stavu 
 

Keď sa začnú objavovať vnútorné a vonkajšie známky pokroku, majster nás uvedie 

do prirodzeného stavu vysvetlením podstaty už prežitých skúseností a poznania, 

ktoré sme už sami získali. Tým sa naša prax stane pokojnejšou a uvoľnenejšou, 

menej praxou koncentrácie a sútredenia pozornosti, a viac praxou kontemplácie. 

   

V tomto štádiu, keď sme už zašli pod povrch pohyblivej mysle, sa nás majster 

pýta na naše skúsenosti prirodzeného stavu mysle. Otázky sú ohľadne povahy mysle 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


- či má nejakú podobu, farbu alebo konkrétne sídlo, a potom o pôvode a povahe 

myšlienok - odkiaľ sa vynárajú, kde prebývajú, kam sa strácajú, a kto ich 

pozoruje. Môže sa spýtať "Kto si?" alebo "Aká je tvoja myseľ? Má farbu či 

podobu?" alebo "Odkiaľ pochádzajú tvoje myšlienky?" - bez toho, aby vôbec čakal 

odpoveď. Až keď sme získali pochopenie praxou vhľadu do mysle a vlastnou 

bezprostrednou skúsenosťou, ukáže nám majster prirodzenosť mysle priamym 

poukázaním na naše vlastné skúsenostné poznanie, vysvetlením künži a rigpy a ich 

neoddeliteľnosti v prvotnom stave. Naše chápanie tak bude jasné a skutočné, lebo 

čo majster vysvetľuje a objasňuje je poznanie, ktoré sme získali sami svojou 

vlastnou priamou skúsenosťou. Majster nevnáša svoj vlastný koncept, čosi, čo sme 

nezakúsili sami, lebo to by privodilo len chápanie intelektuálne. Predstavuje 

nám, čo sme už v sebe našli sami. 

  Je nevyhnutné mať vlastnú priamu skúsenosť, a najistejšie k nej vedie prax 

žinä. Ináč je veľmi ľahké mať intelektuálne predstavy o povahe prvotného stavu, 

o "prázdnote", "jasnosti", "svetle", "blaženosti", atď. Keď sa prostredníctvom 

praxe žinä ukáže prvotný stav, dokonale ho pochopíme a dokážeme vojsť a zotrvať 

v stave kontemplácie. To je prax thegčhö (kapitola 15), jedna z dvoch hlavných 

praxí dzogčhenu. 

   

Keď sme získali kontrolu nad tokom myšlienok v mysli prostredníctvom 

sústredenia na objekt, majster nás oboznámi a vedie praxou sústredenia bez 

objektu. Uplatnením vhľadu pochopíme pohyb úrovne mysle produkujúcej myšlienky a 

dôjdeme tak k poznaniu prirodzeného stavu mysle v pozadí. To prebehne v dvoch 

fázach. 

   

V prvej sa cvičíme v dodržiavaní štyroch základných princípov týkajúcich sa 

polohy tela, pohľadu, ovládnutia mysle a "záväzku". Záväzok (v sanskrte samaja, 

v tibetčine damcig (dam tshig)) sa všeobecne týka sľubov (braných na seba pri 

prijímaní tantrických iniciácií) a pokynov. Tu sa tým však myslía len zásady pre 

polohu tela, atď., ktorými sa treba riadiť pri tejto konkrétnej praxi. V druhej 

fáze sa cvičí rozvíjanie praxe. 

   

Na rozdiel od praxe sústredenia na objekt sú pokyny týkajúce sa polohy tela a 

pohľadu pri praxi sústredenia bez objektu trochu odlišné, lebo keď už máme 

kontrolu nad mysľou a chápeme prirodzený stav, môžeme sa viac uvoľniť. Netreba 

viac na kontrolu myšlienok vyvíjať úsilie, lebo už prestali byť prekážkou. 

Sedenia praxe môžu spočiatku byť kratšie a voľnejšie - podobne ako u praxe 

sústredenia na objekt je vo všeobecnosti dobré začať s krátkymi sedeniami a tie 

postupne predlžovať a prestávky skracovať. Pred sedením je lepšie nevykonávať 

fyzické činnosti, ktoré sú príliš namáhavé, lebo myseľ bude nestálejšia a 

vznikne viac myšlienok. Snažiť sa vyhnúť tancu, skákaniu, prudkým pohybom, ale 
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aj zbytočnému hovoru a tláchaniu. Pokiaľ ide o myseľ, keď začíname, je lepšie 

nič neplánovať a o ničom nepremýšľať, ale hneď od začiatku nechať myseľ 

uvoľnenú. 

   

Ak máme s kontempláciou spočiatku ťažkosti a napredujeme až neskôr, je to v 

poriadku. Po prijatí náuky ju len musíme náležite a dostatočne praktizovať, kým 

sa nedostaví plod praxe, a keď neskôr prijmene ďaľšiu náuku, musíme ju 

praktizovať rovnako dôkladne. Ak napríklad dostaneme pokyny k praxi sústredenia, 

ale nepraktizujeme ich dostatočne a správne, lebo túžime prijať vyššie náuky o 

kontemplácii, potom ju pri kontemplačnej praxi nedokážeme náležite rozvinúť, 

lebo sme nedokončili fázu prípravy. 

   

Správnym a dôkladným uplatnením sústredenia môžeme pokročiť od prvého štádia 

vynútenej koncentrácie s potrebným úsilím, cez štádium prirodzenej koncentrácie, 

kde je prax uvoľnenejšia a nevyžaduje také úsilie, ku konečnému štádiu 

koncentrácie trvalej. 

  

 Keď majstrove uvedenie ujasní naše poznanie prirodzeného stavu, neustávajúce 

myšlienky už nepredstavujú prekážku a prebieha ich samooslobodzovanie. Myšlienky 

kvôli svojej povahe vlastne nepredstavujú prekážku či problém - sú prejavom 

prirodzeného stavu. Vzchádzajú z neho, pretrvávajú v ňom, a doň sa i navracajú. 

Ak myšlienkam nedovolíme, aby nás rozptyľovali tým, že ich sledujeme, alebo sa 

ich pokúšame potlačiť, nevytvárame k nim pripútanosť či averziu, a ony sa 

samooslobodia v prirodzenom stave. 

   

Sú dva druhy chápania: pomocou myslenia, čo je myslenie konceptuálne, pojmové, 

intelektuálne, a bez myslenia, čo predstavuje poznanie priame. Myšlienky sa 

nedajú oslobodiť inými myšlienkami - tie "dobré" nemôžu oslobodiť tie "zlé", 

rovnako ako krv z rúk nemožno zmyť krvou. Myšlienky "dobré" i "zlé" predstavujú 

prekážky pre priame poznanie prirodzeného stavu, ktorý myslenie presahuje a dá 

sa pochopiť len pochopením priamym, nesprostredkovaným myslením - je to prázdna 

podstata mysle chápajúca samu seba. 

   

Aj keď sme už získali toto priame pochopenie prostredníctvom 'prítomnosti', 

keď vzíde myšlienka "Ách, to je prázdnota, teraz chápem", už to nie je chápanie 

priame, lebo sme tou myšlienkou vyrušení, čo chápanie priame degraduje na 

chápanie konceptuálne. Tá 'prítomnosť' chápajúca prázdnotu predstavuje imanentnú 

sebauvedomenosť. Volá sa tak, lebo je to prázdny stav chápajúci sám seba 

prostredníctvom vlastnej jasnosti - prázdnota predstavuje jasnosť a jasnosť 

predstavuje prázdnotu. 
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Prax koncentrácie ešte nie je kontempláciou, no rozvinutím koncentrácie možno 

spoznať prirodzený stav a získať schopnosť zotrvať v stave 'prítomnosti' - to je 

úvod do praxe kontemplácie. 

 

7. Ňamžag - kontemplácia 
 

  Keď je všetko realizované ako buddha, 

  meditácia a náhľad viac nie sú oddelené. 

  Práve táto meditácia je vrcholným náhľadom. 

 

  Buddha sa nedá ani nájsť pri meditácii, 

  ani stratiť pri nemeditovaní. 

  Trvale zostávaj v nerozptýlení. 

 

Význam kontemplácie v dzogčhene 
 

V dzogčhene má ňamžag, kontemplácia, presný a špecifický význam. Označuje 

zotrvávanie v stave neoddeliteľnosti jasnosti a prázdnoty. V symbolickom jazyku 

dzogčhenu to predstavuje "zjednotenie matky a syna". Kontemplácia je 

najvýznamnejšou praxou dzogčhenu. 

   

Praxe meditácie o prázdnote cesty sútier a praxe cesty tantier, ako recitácia 

mantier a vizualizácia božstiev pre dosiahnutie zjednotenia prázdnoty a 

blaženosti, sú v dzogčhene všetko praxe druhotné, ktoré sa majú použiť, keď je 

to potrebné. My, ako dzogčhenoví praktizujúci, musíme rozvinúť kontempláciu 

neoddeliteľnosti prázdnoty a jasnosti v prirodzenom stave mysle. Pretože tie už 

neoddeliteľné sú, nepokúšane sa ich v dzogčhene zjednotiť, ako to robia 

tantrici, ale len rozoznávame ich nedeliteľnosť. Druhotné praxe sú len vhodné 

prostriedky pre tento rozvoj. 

 

Koncentrácia a kontemplácia 
 

Je dôležité chápať rozdiel medzi koncentráciou a kontempláciou. Po ovládnutí 

mysle jej zapojením do sústredenia na objekt a dosiahnutí uvoľnenej koncentrácie 

prostredníctvom sústredenia bez objektu, sme pripravení na uvedenie do stavu 

kontemplácie a na pokyny, ako zotrvať v prirodzenom stave. V praxi koncentrácie 

stále zostáva dualizmus medzi subjektom, ktorý sa koncentruje (sústredenie na 

objekt) a objektom koncentrácie (na ktorý sa sústreďuje), a pretrváva aj 

dualizmus medzi vnútrom (vedomím vnútri mysle-tela meditujúceho) a vonkajškom 

(objektom meditácie). No v kontemplácii žiadny subjekt či objekt nejestvuje - 

prirovnáva sa to k "liatiu vody do vody". Niet tu viac relatívnej existencie, 
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vnímanie je jogínske, priame. No podľa dzogčhenu je táto úroveň skúsenosti 

praktizujúcemu bezprostredne dostupná bez čakania na dokončenie 'cesty videnia'. 

Stačí len zotrvávať v stave kontemplácie, kde niet vnútorného a vonkajšieho, kde 

panuje poznanie, že celá "vonkajšia" realita je projekciou "vnútorného" stavu. 

 

Myseľ a kontemplácia 
 

V dzogčhene je dôležité chápať, aký typ mysle zotrváva v stave kontemplácie. 

Tradícia sútier (čittamátra) delí typy mysle na "priamo" a "nepriamo" vnímajúce. 

Priame vnímanie, definované ako nekonceptuálne, môže byť štyroch typov: 

zmyslové, mentálne, sebapoznávajúce, a jogínske. Podľa dzogčhenu je typ mysle 

účastný v kontemplácii priamo vnímajúci, no nespadá do žiadnej zo štyroch 

kategórií systému sútier. Hoci vedomie vnímajúce prirodzený stav sa v dzogčhene 

volá "sebapoznávajúce", nezodpovedá sebapoznávajúcemu priamo vnímajúcemu vedomiu 

systému čittamátry. V dzogčhene je "seba" spojené s prázdnotou, nestvorenou 

bázou všetkého, označovanou tiež ako "künži", a čo sa prekladá ako "poznávajúce" 

(rig), presnejšie značí uvedomovanie si tejto bázy spolu s prázdnotou, i jej 

neduálneho prejavu, energie. "Sebapoznávanie" teda v dzogčhene znamená 

uvedomovať si vo vlastnej bytosti jediný celok bázy všetkého, ako protiklad k 

uvedomovaniu si každého aspektu vedomia zvlášť. "Sebapoznávanie" v čittamátre sa 

naopak nevzťahuje k prázdnote, ale je schopnosťou každého druhu vedomia, t.j. 

každý druh vedomia má vlastné "sebapoznávanie", teda ten aspekt svojej povahy, 

ktorý si je vedomý sám seba. Napríklad, príslušné bezprostredné zrakové vedomie 

uvedomujúce si jablko má vlastné sebapoznávanie, totiž ten aspekt uvedomovania 

si jablka, ktorý si je vedomý aj sám seba. V dzogčhene takéto poznávanie celkom 

presahuje konceptuálnu myseľ, ktorá nie je schopná poznávať priamo a zotrvávať v 

kontemplácii bez rozlišovania medzi poznávajúcim a poznávaným, subjektom a 

objektom. Taká myseľ, ktorá navyše poznáva prirodzený prvotný stav, je jemná 

vnútorná myseľ, známa tiež ako "jasné svetlo", pričom (terminológiou praxe jogy 

sna) "jasný" odkazuje na prázdnotu a "svetlo" na jasnosť prvotnej mysle. 

 

Myseľ a prirodzenosť mysle 
 

Dôležité je tiež rozlišovať medzi prirodzenosťou mysle (prirodzenou mysľou), 

čiže "mysľou samou osebe" (sems nyid - semňi, v dzogčhene bönu synonymum pre 

künži, "prazáklad všetkého") a obyčajnou mysľou (sems - sem). V Žangžung Ňängjü 

jestvujú štyri páry znakov, ktoré odlišujú prirodzenosť mysle od mysle 

obyčajnej. 

 

Štyri znaky prirodzenosti mysle sú: 
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 1. neprítomnosť myšlienok 

 2. predstavuje základ pohyblivej mysle 

 3. je neutrálna, bez uprednostňovania cnosti či necnosti 

 4. má neobmedzený potenciál prejavu 

 

Štyri znaky obyčajnej mysle: 
 

 1. videnie a pamäť 

 2. keď myslí, môže sa objaviť akákoľvek myšlienka 

 3. keď je pozorovaná bez myslenia, oslobodzuje sa do künži 

 4. keď jej je dovolené zotrvať v nemennom prirodzenom stave, 

    nastane neoddeliteľné spojenie 'matky' a 'syna' 

    (viď kapitola 10. a 11.) 

    

  Podľa sútrickej Čittamátry sa myseľ analyzuje, akoby mala tri kvality: 'sem' 

(sems), 'ji' (yid) a 'lo' (blo). 'Lo' predstavuje "mocný subjektívny sklon", 

'sem' "mentálny postoj" a 'ji' racionálnu myseľ. Lenže podľa Žangžung Ňängjü sú 

'sem' (diskurzívna myseľ), 'lo' (intelekt) a 'ji' (konceptuálna myseľ) v 

podstate totožné. 

  

Metódy kontemplácie 
 

Žangžung Ňängjü menuje deväť metód na získanie skúsenosti kontemplácie: 
 

 1. odstránenie rozptýlenia trojakým ovládaním činov: tela, reči a mysle 

 2. ocitnutie sa v prirodzenom stave mysle trojakým oslobodením: tela do stavu 

    fyzického nekonania, reči do ticha, mysle do neprítomnosti myslenia 

 3. zotrvanie v prebudenej uvedomenosti (rig pa - rigpa) troma spôsobmi: 

    zotrvanie v mysli samej osebe, takej aká je, neovplyvňovaním pohyblivej 

    mysle; zotrvanie v esencii prirodzeného stavu; neobmedzené zotrvávanie 

    v prirodzenom stave 

 4. prerušenie pokračovania karmických stôp vo vzťahu k trom konaniam: 

    nenasledovať činy tela, slová, ani žiadosti mysle 

 5. predĺženie zotrvávania v prirodzenom stave s posilnením troch síl: sily 

    nerozptýlenej 'prítomnosti', ktorá predstavuje samotnú uvedomenosť, 

    sily nepodmieneného "ja", prirodzenej sily nepretržitej blaženosti 

 6. ochrana poznania získaného trojakým ukrývaním: tela pred vzruchmi 

    (ako sa lovná zver skrýva pred lovcami), slov vo veľkom tichu (ako ukrývanie 

    maslovej lampy v nádobe), pohyblivej mysle v prirodzenosti mysle pred 

    objektami šiestich zmyslov (ako sa korytnačka skrýva v oceáne) 

 7. tréning sily uvedomenosti trojakými prejavmi rôznych: činností 
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    tela vzišlých zo stavu nečinnosti tela, prepuknutí reči v tichu, hnutí 

    pohyblivej mysle v stave bez myslenia. Prostredníctvom nich uvidíme všetky 

    prejavy ako rovnaké, lebo ich zdrojom je neprítomnosť troch činností. 

 8. objavenie neduálneho stavu trojakým oslobodením: všetkého konania tela do 

    stavu nečinnosti tela, všetkej reči do ticha, všetkých myšlienok do stavu 

    mysle bez myslenia. Prostredníctvom nich pochopíme principiálnu v pozadí 

    ležiacu rovnosť obyčajnej mysle a prirodzenosti mysle. 

 9. získanie konečného výsledku trojakým neskalením: stavu nečinnosti tela 

    konaním, ticha rečou, stavu bez myslenia myšlienkami. Dosiahnutím 

    definitívneho neskalenia sa prejaví konečný výsledok. 

    

 
Myšlienky a kontemplácia 
 

Kľúčovým aspektom pri kontemplácii je náš vzťah k vznikajúcim myšlienkam. 

Pozorovaním ich povstávania, pretrvávania a rozpúšťania v prázdnote si 

uvedomujeme ich skutočnú, prázdnu povahu - predstavujú pohyb mysle a sú rovnakej 

povahy ako prirodzená myseľ, rovnako ako sú vlny rovnakej vodnej povahy ako 

more. Keď myšlienky povstanú počas kontemplácie, sme si vedomí, že povstali z 

prázdnoty, a že ich podstata je prázdnej povahy. Nenecháme sa nimi vyrušiť, len 

ich necháme prejsť, pričom zotrvávame vo vyrovnanosti kontemplácie.  

 

Takto saprirodzený stav prázdnoty stane jasnejším - zažijeme jednotu a zhodu jasnosti 

(rigpa) a prázdnoty (künži) priamo vo vlastnej skúsenosti, takže si vtedy 

dokážeme uvedomiť neoddeliteľnosť jasnosti a prázdnoty v prirodzenom stave. Pre 

nás je dôležité dosiahnutie toho stavu, v ktorom nás myšlienky viac nerozptyľujú 

a nevyrušujú. Nie je to stav bez obsahu, v ktorom niet myšlienok.  

 

Rozvinutie pokojného stavu bez myšlienok, keď sa nadmerne predlžuje prirodzená medzera 

medzi dvoma myšlienkami, sa vlastne nestane stavom 'prítomnosti', ale 

nevedomosti, ak vo vynútenej neprítomnosti myšlienok jestvuje len prázdnota bez 

jasnosti, relaxácia bez 'prítomnosti'. V stave skutočnej kontemplácie sme 

relaxovaní a myšlienky ani nevytvárame, ani neblokujeme, len bez rozptýlenia 

zostávame 'prítomní' vo chvíľach, keď v mysli myšlienky sú, i keď nie sú. 

 

Dzogčhenová kontemplácia predstavuje 'prítomnosť' v stave presahujúcom 

myšlienky, pretože vtedy je v kľude konceptuálna, myšlienky vytvárajúca myseľ, 

ktorá je zvyknutá udržiavať pozornosť mysle neustálym vytváraním myšlienok a 

vytláča tým praktizujúceho z relaxovaného stavu kontemplácie do stavu napätia - 

preto je aj ťažké zotrvať v ňom dlšie. 
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Tri druhy skúseností v kontemplácii 
 

V tejto 'prítomnosti' jestvujú tri druhy skúseností (nyams - ňam): skúsenosť 

blaženosti (bde ba'i nyams - dewä ňam) - pocit vnútornej radosti; skúsenosť 

prázdnoty (stong pa'i nyams - tongpä ňam) - pocit úplného rozplynutia v 

priestore, v ktorom nič neexistuje; skúsenosť jasnosti (gsal ba'i nyams - salwä 

ňam) - pocit extrémnej jasnozrivosti, v ktorej nastáva priame poznávanie 

prostredníctvom 'prítomnosti', bez meditácie či myslenia. Tieto tri 'ňam' si 

však nesmieme pliesť s rigpou či prvotným stavom. Sú to skúsenosti chápané 

rigpou, sebauvedomenosťou tohto stavu. 

  

 
'Prítomnosť' v dzogčhene 
 

'Prítomnosť' má v dzogčhene osobitý význam. Slovo prítomnosť sa može všeobecne 

týkať čohokoľvek - prítomné môže byť čokoľvek. V každodennom živote môžeme za 

prítomnosť považovať starostlivú pozornosť pri denných aktivitách alebo práci - 

keď napíname luk, aby sme vystrelili šíp, je prítomnosť v energii uvoľnenej 

lukom a nami do vystrelenia šípu na cieľ. Pokiaľ ide o duchovnú prax, sú rôzne 

typy prítomnosti: v energii, v sile/moci, v radosti i v jasnosti, no keď 

hovoríme o 'prítomnosti' v dzogčhene, konkrétne to značí byť spočívať v 

neoddeliteľnosti jasnosti a prázdnoty v prirodzenom stave mysle. 

   

Podobne je veľký rozdiel medzi obvyklým významom slova rozptýlenie, ktoré v 

bežnej reči značí jednoducho len stratu pozornosti, a významom, ktorý má v 

dzogčhene, kde znamená nespočívanie v prirodzenom stave. 

   

Ak sa napríklad v kuchyni porežeme, mohol by niekto povedať: "Ako môžeš byť 

taký nepozorný, veď praktizuješ dzogčhen!?" Lenže to podstatné nie je. Aj ako 

dzogčhenový praktizujúci je možné sa nechať rozptýliť pri varení, no nie je 

možné sa nechať vyrušiť z prirodzeného stavu. 

   

Predstavme si napríklad, že sme vyhrali kopu peňazí v lotérii. Boli by sme 

nadšení, a keby sme sa vrátili domov a našli rozbité okno, mohlo by nás to 

mrzieť, no súčasne by sme boli šťastní, lebo by sme si stále pamätali a "boli 

prítomní" tej výhre. Sused, čo nič nevyhral, by tiež mohol mať rozbité okno, 

takže problém by sme mali rovnaký, len by bol vnímaný rôzne. Aj keď sme 

'prítomní', trpíme rovnako ako ostatní ľudia, len ráz nášho súženia i výsledok 

je iný, lebo hoci máme problémy a trápenie, nemôžu nás vyrušiť z prítomnosti v 

prirodzenom stave - dokážeme byť 'prítomní' za každých okolností, tým že každú 

situáciu spojíme s praxou. 
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Podľa dzogčhenu je veľmi dôležitých päť zmyslových vedomí a vedomie mentálne. 

Preskúmajme znova 'prítomnosť' vo vzťahu k týmto šiestim vedomiam na príklade 

návštevy kina. Zmysly dokážu poznávať nekonceptuálne. Keď sme v kine, bez ohľadu 

na to, či je film dobrý alebo zlý, naše oči pozerajú film a uši počúvajú zvuk, 

zmysly vnímajú zmeny tvaru a zvuku a mentálny úsudok vnímanie neblokuje. Telo si 

sedí v pohodlnom sedadle, v lete beží klimatizácia, v zime kúrenie, nos cíti 

príjemnú voňavku, jazyk nejakú chutnú čokoládu. Všetky naše zmysly fungujú 

súčasne a nikdy sa navzájom nevyrušujú, ani ich vnímanie nevedie k nástupu 

myslenia. Jedenie čokolády neodvádza naše oči od pozerania filmu a uši od 

počúvania zvukového doprovodu. Zmyslové vedomia majú túto schopnosť, lebo 

vnímajú priamo, bez konceptov - sú nemysliace, takže dokážu fungovať bez 

vzájomného rušenia. Naše mentálne vedomie je v pohode, lebo neposudzuje. 

Mentálne funkcie vtedy vnímajú formy z filmu, ktoré sú objektami zmyslových 

vedomí a nie sú rušené intelektom vytvárajúcim myšlienky. Až keď film skončí, 

začneme vnímať ináč, lebo naše mentálne vedomie začne spriadať myšlienky - 

začíname premýšľať a film posudzovať. V kine síce používame všetky zmysly, no v 

stave 'prítomnosti' nie sme (sme pohrúžení do filmu). Keď praktizujeme, všetky 

naše zmyslové vedomia fungujú rovnako, len navyše jestvuje naša 'prítomnosť'. 

  

Uvedený príklad je primeraný, lebo pri praktizovaní pracujú naše zmyslové 

vedomia bez rozptýlenia a my sme súčasne prítomní v čistom stave mysle - máme 

sebauvedomenosť prázdnoty nie ako subjekt zakúšajúci objekt, ale ako skúsenosť 

sebauvedomenosti nerozptýlenej konceptuálnym myslením. Keď sme sa zjednotili so 

sebauvedomenosťou a zotrvali v tom stave polhodinu a viac, potom v závislosti od 

našich schopností ako praktizujúceho môžeme povedať, že sme skončili - je to 

analogické koncu filmu. No v kine vnímame formu zmyslového objektu, nie jeho 

prázdnotu - nevnímame prirodzenú kvalitu vnútri formy, ktorá je prázdna. Za 

hranicami mysle vnímajúcej formy je objekt prázdny a práve toto spojenie formy a 

prázdnoty poznávame privedením mysle za koncepty v kontemplácii. 

   

Pre nás ako dzogčhenových praktizujúcich je veľmi dôležité pracovať s 

'prítomnosťou', aby sme ju dobre rozvinuli a potom integrovali s konaním tela, 

reči a mysle a získali tak úplnú 'prítomnosť'. A čo je "úplná 'prítomnosť'"? Je 

to kontinuita 'prítomnosti'. Pochopíme ju prostredníctvom priamej skúsenosti na 

základe praxe a uvažovania o príkladoch. 

  

Jasnosť v kontemplácii 
 

V náuke bönu sa tiež rozlišuje medzi kontempláciou obyčajnou a s jasnosťou. 

Kontemplácia s janosťou sa dosiahne vykonaním očistnej praxe rozpúšťania thigle 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


(thig le), vizualizovanej formy rigpy predstavujúcej jasnosť mysle, do priestoru 

predstavujúceho prázdnotu mysle, teda spojením prázdnoty a jasnosti. Ak vtedy 

dokážeme byť prítomní v jasnosti, môžeme ju ďalej rozvinúť. 

  

 V kontemplácii nastáva priame, nekonceptuálne poznávanie prostredníctvom 

jasnosti. Tento druh bezprostredného chápania, ktoré nespolieha na beh myslenia, 

dokáže spoznať mnohé, čo obvykle presahuje chápanie obyčajnej mysle. Je bez 

konceptov, lebo vzchádza priamo z prázdnej prirodzenosti mysle, z prvotného 

stavu, ktorý myslenie presahuje. 

   

Prostredníctvom kontemplácie môžeme mať prechodne skúsenosť individuálnych 

podmienok prirodzeného prvotného stavu, ktorý je vždy jasný, žiarivý a dokonalý, 

ako slnko, čo na oblohe žiari vždy, len je niekedy dočasne zakryté mrakmi. To 

my, praktizujúci, prežívame momenty jasnosti, keď sme prítomní v prirodzenom 

stave, a momenty rozptýlenia, keď v ňom nie sme. 

   

Čo v kontemplácii skutočne vidíme svojimi očami, je naša vlastná múdrosť. Oči 

sú podľa dzogčhenu bönu bránami múdrosti. V mystickom jazyku Žangžung ňängjü sa 

spomína veľká hora s piatimi pustovníkmi a dvoma jaskyňami. Veľká hora 

predstavuje telo, päť pustovníkov predstavuje päť múdrostí a dve jaskyne - oči. 

 

8. Integrácia 
 

  V mysli Samantabhadru 

  skúsenosť zvaná "prítomný" či "neprítomný" je klamná. 

  Že jedno nevylučuje druhé, predstavuje krajnú dokonalosť, 

  jasnú bez úsilia, nepotvrdenú, ani vymyslenú. 

 

Dôležitosť integrácie 
 

V dzogčhene sa prikladá veľká dôležitosť integrácii stavu 'prítomnosti', 

rozvinutej pomocou žinä a umocnenej kontempláciou, so všetkými aktivitami tela, 

reči a mysle počas dňa. 

   

Dzogčhenová prax hľadenia na oblohu (nam mkhar gtad - namkha artä) nám 

umožňuje integrovať prázdny stav mysle s prázdnotou priestoru oblohy, a tým 

prekonať pripútanosť k egu a jemnému dualizmu vnútorného a vonkajšieho, a 

existencie a neexistencie. No prv než môžeme integrovať svoju kontempláciu s 

priestorom predstavujúcim skutočné, absolútne postavenie prirodzenej mysle, 

musíme sa dokázať integrovať so svojimi myšlienkami a žiadosťami, ktoré 

predstavujú situáciu našej relatívnej mysle. Podľa Žangžung ňängjü, ak sme už 
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ustálili svoju kontempláciu, je dôležité nielen zotrvávať v kľude, ale aj 

"pracovať s pohybom energie sekundárnych príčin". To sú energie z nášho 

súčasného života, energie vyvstávajúce počas procesu smrti, a energie 

vyvstávajúce po smrti v prechodnom stave (bar do - bardo). 

   

Sekundárne príčiny, s ktorými musíme pracovať v súčasnom živote spadajú do 

štyroch kategórií týkajúcich sa: 

  - našej existencie, pokiaľ ide o telo, reč a myseľ 

  - šiestich zmyslových vedomí (vedomí piatich zmyslov a mysle) 

  - myšlienok 

  - našich rôznych problémov a obmedzení 

 

Na zážitky pri a po smrti sa môžeme pripraviť praxou v tomto živote, a cestou, 

ako premeniť celý svoj život na prax je integrácia kontemplácie so všetkými 

aktivitami počas dňa. Na to je dôležité mať jasno, čo je stav kontemplácie a ako 

v ňom zotrvať. Pri praxi je dôležité snažiť sa zostať v stave 'prítomnosti' a 

prekonať jemné dualistické delenie na kontempláciu a každodenný život, 'thun' a 

'džethob', formálne sedenie praxe a dobu po praxi, a integrovať 'prítomnosť' a 

kontempláciu so životom počas dňa. 

   

Táto integrácia je v dzogčhene veľmi dôležitá. Ak porovnáme čas strávený 

formálnou praxou s množstvom času mimo prax, je ľahké pochopiť, že ak obmedzíme 

svoju prax na formálne meditačné sedenia bez jej integrácie so všetkými 

aktivitami počas dňa, zaberie veľmi veľa formálnych sedení, kým získame 

realizáciu. 

   

Integrácia kontemplácie s životom cez deň zmení celý život na prax a môže 

viesť k získaniu realizácie v rámci jedného jediného života. Integrácia značí 

zosúladenie 'prítomnosti' s pohybom energie, a spočiva v uplatnení rýdzej 

múdrosti kontemplácie na naše zmysly, telo, hlas, myseľ a činy v každom okamihu 

života tým, že zostávame 'prítomní' v prvotnom stave a napĺňame všetky aktivity 

tela, hlasu a mysle počas dňa uvedomenosťou. 

  

Integrácia 'prítomnosti' s konaním 
 

Cesta k tomu je podrobne vysvetlená v Ati systéme dzogčhenovej meditácie bönu, 

kde je žiak vyzvaný k integrácii najprv s činmi cnostnými, potom neutrálnymi, a 

nakoniec s necnostnými. Tým sa všetky aktivity stanú výrazom kontemplatívnej 

uvedomenosti a podporou duchovného rozvoja, a tým v pravom slova zmysle 

cnostnými. Všeobecne sa všetky činy, t.j. pohyby energie nášho tela, reči a 

mysle považujú za cnostné, neutrálne alebo necnostné. Cnostné sú tie, čo nás 
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nevyrušujú zo stavu 'prítomnosti' a hromadíme nimi zásluhy. Necnostné sú tie, čo 

sú motivované piatimi vášňami a hromadíme nimi prekážky duchovného rozvoja. 

 

Neutrálne sú tie, čo nespôsobujú karmické následky, a nehromadíme nimi teda ani 

zásluhy, ani prekážky. Činy cnostné môžeme ďalej deliť na cnostné absolútne a 

relatívne. V prípade tela znamená absolútna cnosť napríklad zotrvávanie v stave 

'prítomnosti', kým relatívna cnosť sa týka záslužných činností, ako poklony a 

obchádzanie stúp, činy, ktoré prinášajú úžitok konajúcemu i ostatným. 

  

 Sprvu sa pokúšame integrovať stav kontemplácie s aktivitami tela, čo je 

najľahšie, potom s aktivitami reči, a nakoniec s aktivitami mysle, čo je 

najťažšie. 

  Najlepšie je začať s jednoduchými fyzickými pohybmi, napríklad na konci 

sedenia meditačnej praxe, kým sme ešte v stave 'prítomnosti', môžeme skúsiť 

pohnúť rukou, alebo posunúť nejaký predmet, hoci šálku, a pozorovať, či dokážeme 

počas pohybu zostať v stave kontemplácie - musíme sa snažiť zachovať ten istý 

stav 'prítomnosti' pri pohybe ako za kľudu a relaxácie. Môžeme takto skúšať 

praktizovať asi týždeň, nacvičovať drobné, pomalé pohyby, pokým nebadáme, že nás 

už nerozptyľujú. Potom môžeme skúsiť, či dokážeme integrovať 'prítomnosť' s 

pohybmi väčšími - pri zachovaní 'prítomnosti' sa pokúsime postaviť, a potom 

chodiť.  

Ďalej môžeme skúsiť integráciu s konaním cnostným, ktoré je pomalé a 

pokojné, napríklad poklony. Keď zistíme, že nás to nevyrušuje zo stavu 

'prítomnosti', môžeme skúsiť energickejšie cnostné pohyby, napríklad obchádzanie 

stúp. Neskôr, keď nám to ide, môžeme skúsiť integrovať stav 'prítomnosti' s 

neutrálnym konaním, napríklad s uvedomenosťou pomaly jesť. Keď dokážeme 

integráciu s pomalými pohybmi, skúšame pohyby rýchlejšie, ako beh, skákanie 

plávanie alebo tanec. No je nevyhnutné najprv zvládnuť všetku predošlú prípravu, 

ináč ísť na diskotéku a myslieť si, že zotrvávame v 'prítomnosti', keď sme 

vlastne úplne rozptýlení je nerozum, a môže byť dokonca zhubné. 

   

Keď dokážeme integrovať činy neutrálne, musíme prikročiť k necnostným, ako sú 

hoci prejavy vášne hnevu, napríklad udretie zvieraťa. Snažíme sa integrovať 

'prítomnosť' s týmto typom konania. Keď dokážeme integrovať všetky tri druhy 

činov, každý čin tela sa stane čistým a cnostným, lebo ho vedie 'prítomnosť'. 

   

To isté platí pre hlas, kde činy ctnostné predstavuje napríklad recitácia 

mantier a náboženský spev, činy neutrálne spev obyčajných piesní alebo bežný 

hovor, a štyri činy negatívne klamanie, ohováranie kvôli rozbitiu priateľstva, 

urážanie a zvady, a tláchanie. Treba vždy začať tými, ktoré sa integrujú 

najľahšie, no nesmieme sa zastaviť ani pred ťažšími. 
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Mnohých na Západe mätie myšlienka integrácie negatívnych stavov a obávajú sa, 

že ospravedlňujeme ubližovanie, ktoré naše negatívne konanie spôsobuje druhým, a 

že len meníme vnútorný stav, miesto aby sme mu predchádzali alebo ho napravili. 

No zmyslom integrácie negatívnych stavov nie je nesprávne konanie ospravedlniť, 

je to skôr najlepší spôsob ako minimalizovať spôsobené zlo a v konečnom dôsledku 

negatívne konanie prekonať. Keby sme všetci zvládli prax integrácie, nebolo by 

ubližení či krívd, lebo by sme všetci boli v neduálnom stave, v ktorom 

nedokážeme páchať zlo. 

   

Je tiež dôležité integrovať 'prítomnosť' s vonkajšími zvukmi. Keď začíname s 

praxou žinä, môžu nás rušiť aj zvuky, napríklad vtáčí spev alebo detský plač. 

Vtedy môžeme skúsiť integráciu 'prítomnosti' s okolitými zvukmi. Po rozvinutí 

praxe nás už z 'prítomnosti' nevyvedú. 

   

Nakoniec by sme sa mali snažiť uplatniť 'prítomnosť' na aktivity mysle. Opäť 

by sme mali začať aktivitami cnostnými, ako je gurujoga, očisty, tantrická 

vizualizácia a transformácia, a zistiť, či nás z kontemplácie nevyrušia. Ak 

zostávame v stave 'prítomnosti', môžeme experimentovať s konaním neutrálnym, 

napríklad rozmyšľať o prechádzke, alebo ako niekomu voláme, aby nám niečo 

vybavil. Nakoniec prejdeme k nectnostnému konaniu, napríklad si predstaviť, ako 

sa na niekoho hneváme. Hlavné nectnostné mentálne činy sú nazývané päť jedov. Je 

to: pripútanosť k ľuďom a veciam, hnev (prejaví sa napríklad, keď len zazretím 

niekoho vznikne nepríjemný pocit), pýcha (môže sa prejaviť nielen pocitom 

vlastnej dôležitosti, ale aj pocitom menejcennosti), žiarlivosť (predstavuje 

všetky druhy porovnávania sa a súperenia) a nevedomosť (predstavuje nechápanie 

skutočnej situácie). Takže vo vzťahu k mysli začneme s integráciou činov 

cnostných, postupne prejdeme k neutrálnym, a nakoniec k piatim jedom. Takto bude 

celá myseľ, všetky myšlienky - dobré, nedobré i neutrálne - integrované so 

stavom 'prítomnosti'. 

   

Je však dôležité sa uistiť, že naozaj činy integrujeme s 'prítomnosťou', a nie 

že si len myslíme, že sme 'prítomní', kým v skutočnosti sme činmi rozptýlení. 

Musíme si uvedomovať existenciu kontinuity 'prítomnosti'. Toto uvedomovanie je 

ako skrytý pomocník, čo overuje, či 'prítomnosť' existuje alebo nie. Býva 

nazývaný dänše (dran shes) a je istým druhom bdelosti (dran pa - dänpa). 

  

  Pozn. dänpa - multiaspektový pojem zahrnujúci neposudzujúcu, nezaujatú, no 

                nie neciteľnú, vnímavú, sústredenú pozornosť, nekonceptuálne 

                uvedomovanie kontinuáleho prítomného okamihu, kontinuitu 

                poznania získaného z minulých skúseností, ...; 
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              - v ďaľšom označované ako bdelosť, lebo v texte ide hlavne o 

                aspekt udržania trvalej pozornosti na objekte sústredenia 

                (použitý hlavne v spojitosti s podpriemerným praktizujúcim) 

                  

  Pokiaľ ide o integráciu s pohybmi mysle, podľa Žangžung ňängjü nastane každý 

deň 84000 myšlienok, pohybov mysle. Lenže nie je dôležitý počet skrslých 

myšlienok, ale ako s nimi naložíme. Vlastne je len jeden spôsob, ako s nimi 

naložiť - nenechať sa nimi rozptýliť. To sa dá urobiť trojako: zotrvať v 

'prítomnosti', nenasledovať ich, či nevytvárať ďaľšie myšlienky (napríklad 

myšlienku, aby sme ich nenasledovali), nedovoliť im nás ovplyvniť (tu nejde o 

ich nasledovanie, ale aby nás nerozptyľovali myšlienky samotné). Takto všetkých 

tých 84000 hrubých či jemných myšlienok a vášní nadobudne kvalitu inú než u 

obyčajných ľudí a poslúži našej praxi. 

   

Doteraz sme hovorili o integrácii 'prítomnosti' s konaním (ctnostným, 

neutrálnym a nectnostným) tela, hlasu a mysle. Čo zostáva?  Sú ešte emocionálne 

stavy, napríklad ostýchavosť či smútok. Keď sa napríklad hanbíme, môžeme sa 

skúsiť s tým stavom plne integrovať, a zistíme, že žiadna skutočná ostýchavosť 

nejestvuje. Rovnako sa môžeme integrovať so smútkom úplným vstúpením doň, a 

zistiť, že žiadneho smútku niet - ak dokážeme udržať v smútku uvedomenosť, veľmi 

to pomôže aj v situáciách bežného života, a rovnako našej praxi. Treba však mať 

na mysli, že samotné prekonanie stavu smútku nie je účelom praxe. 

   

Veľmi dôležitý je pre našu prax stav prekvapeného/vyľakaného vedomia zvaný 

hädewa. Také momenty môžeme cez deň zažiť, keď napríklad niekto blízko nás náhle 

vykríkne, alebo keď ideme vracať. Keď to v bežnom živote nastane, obvykle 

nedokážeme zachovať sebauvedomenosť, no pre prax je veľmi dôležité zostať v 

týchto situáciách v stave 'prítomnosti' a uvedomenosti, lebo okamžite pretnú 

vrstvu konceptuálnej mysle a odhalia jasnejší stav vedomia. 

 

Integrácia 'prítomnosti' s okolnosťami a vášňami 
 
Musíme byť schopní integrácie so všetkými okolnosťami za každej situácie. V 

dzogčhene sa niet čoho zriekať, musíme sa integrovať s negatívnym i pozitívnym. 

Na to treba byť skutočným dzogčhenovým praktizujúcim. No musíme si uvedomiť, že 

možnosť robiť všetko, znamená aj možnosť nerobiť nič, alebo ináč, ak máme pocit, 

že musíme robiť všetko, stane sa to ďaľšou formou podmienenia. 

   

Aby sme dosiahli úplnú realizáciu, musíme sa integrovať so všetkým okolo nás 

vo vonkajšom svete, ale na tom nesmieme zastať. Je veľmi dôležité sa integrovať 

so svojimi vášňami. Ak sa nahneváme, musíme sa naučiť integrovať hnev, ináč len 
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začneme všetko robiť, ako keď sme hnevom ovplyvnení. Ak sa to stane, energia 

hnevu bude pre našu prax absolútne nepoužiteľná. Podobne musíme integrovať 

všetky emocionálne stavy radosti a smútku, pochýb a očakávaní, všetky 

emocionálne prekážky, a to všetko počas bdenia i v stave spánku. Napokon, v 

okamihu smrti, sa musíme integrovať aj so smrťou samou. To predstavuje 

definitívnu integráciu a dosiahnutie realizácie. 

 

Tri úrovne integrácie 
 

Text Žangžung ňängjü zvaný "Zrkadlo žiarivej mysle" popisuje tri spôsoby 

integrácie každodenných aktivít s 'prítomnosťou', ktoré zodpovedajú trom 

úrovniam praktizujúcich. 

 

 praktizujúci:  nadpriemerný        priemerný            podpriemerný 

 

===========================================================================

==== 

 náhľad         absolútny           meditácie            pozornosti 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

 stav pri       kontinuita v stave  uplatňovanie         uplatňovanie pozorného 

 konaní         kontemplácie        múdrosti meditácie   konceptuálneho 

                                    v čase po meditácii  uvedomovania na konanie 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

 spôsob         súčasné samovoľné   pozorovanie a        rozoznávanie vášní a 

 oslobodenia    samooslobodzovanie  rozoznávanie vášní,  ich nenasledovanie 

                bez úsilia          na ich oslobodenie   vynakladaním 

                                    treba určitú snahu   vedomého úsilia 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

 príklad        snehové vločky      slnečné lúče         bezprostrendý zásah 

                rozpúšťajúce sa     rozpúšťajúce srieň   cieľa 

                v oceáne 

 

===========================================================================

==== 

 

  Na najvyššej úrovni, ako nadpriemerní praktizujúci, vykonávame všetky svoje 

aktivity za trvalého zotrvávania v stave neduálnej 'prítomnosti'. Ak túto 

schopnosť nemáme, potom na strednej úrovni, ako priemerní praktizujúci, na 

všetky svoje aktivity uplatňujeme múdrosť meditácie. Ak nie sme schopní robiť 

ani to, na najnižšej úrovni, ako podpriemerní praktizujúci, prijmeme záväzok 

vykonávať všetky svoje denné aktivity s vedomým zámerom prospieť všetkým 
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cítiacim bytostiam. 

   

Tomu zodpovedajú tri úrovne náhľadu (lta ba - tawa) - konečný či absolútny, 

individuálny či meditačný, a náhľad bdelosti či konceptuálnej uvedomenosti. 

   

Prvý je najvyšším náhľadom a týka sa najlepších praktizujúcich. Tu nastáva 

integrácia všetkých aktivít s absolútnym stavom neduálnej 'prítomnosti'. To 

znamená, že dokážeme bez úsilia zotrvať v stave kontemplácie a vniesť absolútnu 

múdrosť a nekonceptuálne poznávanie do každej vykonávanej činnosti. Na túto 

úroveň sa dá použiť tibetské príslovie: "Nemeditácia je najlepšou meditáciou", 

lebo v meditácii je vždy obsiahnuté úsilie ovládnuť a riadiť myseľ. V jednom 

príbehu sa istý muž pýta dzogčhenového majstra: "Čo praktizujete?", a majster mu 

odpovedal: "Niet čo praktizovať.". Tiež si myslím, že nie je čo praktizovať. Keď 

raz dosiahnete stav poznania, presiahli ste praktizovanie či nepraktizovanie. 

 

Pokiaľ ide o zmyslové vnímanie, vnímame nielen vonkajšiu formu objektov zmyslov, 

ale vnímame a zakúšame aj ich vnútorný priestor predstavujúci ich inherentnú 

prázdnotu. V tomto prípade priamo integrujeme subjekt a objekt s prázdnym 

aspektom mysle prostredníctvom svojich šiestich zmyslových vedomí a inherentnej 

prázdnoty javovej existencie. 

   

Ak nedokážeme priamo integrovať kontempláciu s prežívaním každého konaného 

činu, musíme začať na druhej úrovni priemerného praktizujúceho, ktorý medituje a 

vynakladá úsilie na prenikavé pozorovanie. Vynakladáme úsilie na zotrvanie v 

stave kontemplácie, a na jemné pohyby energie uplatňujeme náhľad a múdrosť 

meditácie počas, i tesne po sedení praxe. Tibetské príslovie vraví: "Meditáciou 

praktizujúci pozoruje a stáva sa prirodzene slobodným." Ak nie sme schopní robiť 

ani to, musíme začať na tretej a najnižšej úrovni, kde sa pracuje s náhľadom 

bdelej pozornosti a uplatňujeme konceptuálnu uvedomenosť na všetko, čo robíme 

telom, hovoríme hlasom a myslíme mysľou. V tomto prípade, keď zistíme, že sme 

rozptýlení, vyvinieme väčšiu bdelosť na návrat do stavu kontemplatívnej 

uvedomenosti a konceptuálnym uvažovaním sa snažíme integrovať rozptyľujúcu 

myšlienku či vášeň na stav kontemplácie. 

   

Pokiaľ ide o dorozumenie sa a priame uvedomovanie si ostatných ľudí, je 

vlastne z praktického hľadiska pre začiatok najvhodnejšia tretia úroveň. Ak sa 

hneď pokúsime použiť najvyššiu úroveň, často sa stáva, že žijeme v akejsi ilúzii 

absolútnej pravdy prázdnoty a nereálnosti všetkého, čo sa javí, a tým 

zanedbávame prax relatívnej pravdy súcitu s ostatnými a nedokážeme rozvinúť 

uvedomovanie si situácie vlastnej ani ostatných vo sfére dualizmu. Toto je 

vlastne nutným a prípravným krokom k najvyššej integrácii. Takže najlepšie je 
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začať od náhľadu bdelosti a rozvinúť konceptuálnu uvedomenosť s cieľom postupne 

sa jej zbaviť, a napokon dosiahnuť schopnosť integrovať nekonceptuálnu 

uvedomenosť s konaním. 

   

Tri spôsoby integrácie kontemplácie s konaním zodpovedajú praktizujúcim 

nadpriemernej, priemernej a podpriemernej spôsobilosti. 

  

 Nadpriemerný praktizujúci, či už majster alebo žiak, sa vie najlepšie 

vysporiadať s konaním tela, hlasu a mysle podľa absolútneho náhľadu, v ktorom 

niet sansáry ani nirvány, len úplná prázdnota. Je to ako konať vo sne, kde niet 

smrti, ani strachu z nej. Tento náhľad presahuje všetky obmedzenia, takže všetky 

činy sú dobré. Keďže nikto v dualistických podmienkach nie je bez obmedzení, je 

dôležité neposudzovať obmedzenia druhých, ale skôr vidieť svoje vlastné, a 

hlavne ich vidieť v súlade s týmto konečným náhľadom. Ak sa však usilujeme podľa 

neho konať skôr, než sme na to pripravení, upadneme kvôli svojim obmedzeniam do 

zmätku, čo len rozšíri rozsah našich obmedzení, miesto aby predstavovalo cestu, 

ako sa z toho základného obmedzenia (dualizmu) nadobro vymaniť. 

   

Stredne spôsobilý praktizujúci sa s konaním tela, reči a mysle vysporiadava 

rozoznávaním šiestich objektov zmyslov a ich oslobodzovaním tým, že ich 

akceptuje, no tieto zmyslové vnemy konceptuálne neuchopuje. Zmyslové vedomie 

zraku a konceptuálne poznávanie vnímajú napríklad bielu farbu rôzne. Oslobodenie 

zmyslového vnímania znamená, že po vneme nenasleduje myslenie, a tým jeho 

uchopenie konceptuálnym poznávaním. To zodpovedá náhľadu individuálnej 

meditácie, v ktorom konanie integrujeme vnímaním bez uchopovania, po vnemoch 

nenasleduje myslenie, ale miesto toho ich oslobodenie. Vlastne pripútanosť a 

problémy nespôsobujú vnemy, ale myseľ svojím posudzovaním a voľbami. V 

jednoduchších situáciách, kde je na výber menej možností, je obvykle menej 

žiadostivosti a pripútanosti, a tým aj menej chaosu, komplikácií i 

podmienenosti. 

   

Iné systémy, ako systém sútier, nepovažujú zmyslové vedomia za dôležité, no v 

dzogčhene sú považované za veľmi dôležité, lebo prostredníctvom nich sa 

prejavuje prítomnosť mysle, a práve prostredníctvom nich môžeme vo svojej praxi 

objaviť 'prítomnosť'. Vlastne je ľahšie objaviť a uvedomiť si vlastnú 

'prítomnosť' prostredníctvom zmyslového vnímania, ktoré je svieže a 

bezprostredné, než prostredníctvom myslenia, ktoré rozvíja vnímanie 

konceptualizáciou. Čím väčšia je 'prítomnosť' a vnímanie, tým väčší je pocit 

integrácie. Podľa systému sútier vyvstávajú súčasne vedomia zmyslov a ich 

objekty z pohybu karmickej stopy v predošlom "okamihu mysle". Podľa dzogčhenu je 

šesť zmyslových vedomí prejavom nirmánakáje. Podľa Žangžung ňängjü "z imanentnej 
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múdrosti sebauvedomenosti, ktorá je svetlom, vzchádza prostredníctvom pohybu 

energie šesť zmyslových vedomí a šesť objektov zmyslových vedomí", t.j. 

povstávajú z 'prítomnosti' (rigpa). Keď zotrváme v 'prítomnosti', zmyslové 

vedomie zraku vníma svetlo - zmyslové vedomie zraku nepredstavuje 

sebauvedomenosť, len vníma prostredníctvom 'prítomnosti'. 

   

Veľký majster ôsmeho storočia Dänpa Namkha (Dranpa Namkhai) radil: "Päť 

zmyslových vedomí by nemalo nasledovať päť objektov. Ak nasledujú, nemali by ste 

mysľou posudzovať. Ak myseľ posudzuje, neberte to ako čosi inherentne (samo 

osebe nezávisle) existujúce. Ak to tak beriete, nenechajte to prerásť v zjavnú 

vášeň. 

   

Stanovil sled štádií, ktorými prechádzame, keď máme v praxi problém, a 

doporučil nám ho prerušiť, vrátiť sa tam, kde sme prvý raz vnímali objekt, a 

ponechať ho ako je a nenechať sa ním čoraz viac ovplyvňovať. Táto rada je zvlášť 

užitočná pre podpriemerných praktizujúcich, ktorých prax i chápanie je slabé. V 

tomto prípade, keď vnímame prostredníctvom šiestich zmyslových vedomí, mali by 

sme sa snažiť rozoznávať vnímajúceho a vnímané. Keď sa nám to darí, vidíme 

objekt ako v zrkadle - rozoznávame zrkadlo a objekt v ňom. Vidieť zrkadlo 

znamená vidieť objekt ako zrkadlenie svojej vlastnej 'prítomnosti'. Nesmieme sa 

nechať rozptýliť ani na okamih, ani čo trvá lusknúť prstami. 

   

Ako podpriemerní praktizujúci pracujeme na úrovni bdelosti za pomoci 

pozornosti, uplatňovaním konceptuálnej uvedomenosti na svoje konanie v 

každodenných situáciách - na vzťahy s majstrom a ostatnými žiakmi, so svojou 

rodinou, a snažíme sa udržať ich dobré neustálym uvedomovaním si, ako naše 

konanie (dobré či zlé) vplýva na ostatných i na situáciu okolo, zem a prírodné 

prostredie. Tento druh neustálej vedomej pozornosti je vlastne oveľa mocnejší a 

efektívnejší, než recitovanie mantier. Uvedomovanie si ostatných je liekom na 

negatívne konanie, a takáto práca s mysľou v nás spôsobí pozitívne zmeny. 

  

 Venujme sa druhému riadku tabuľky označenému ako "stav pri konaní". Na 

absolútnej úrovni, ako nadpriemerní praktizujúci, praktizujeme celkom bez 

mentálneho úsilia a počas všetkých aktivít zostávame trvale a nerozptýlene v 

kontemplatívnom stave nekonceptuálnej a neduálnej 'prítomnosti'. Všetko čo 

robíme sa deje v stave úplnej imanentnej uvedomenosti, nič sa neudeje mimo neho, 

takže je všetko integrované - keď premýšľame, jeme, pri všetkých aktivitách. Ak 

túto schopnosť nemáme, celá naša prax sa obmedzuje na vyhradené sedenia praxe. 

 

Ako priemerní praktizujúci na úrovni individuálnej meditácie uplatňujeme 

meditatívny vhľad, že myseľ je ako zrkadlo, čo zrkladlí vnemy. Tie neuchopujeme 
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ani neposudzujeme, čím ich oslobodzujeme. Ako podpriemerní praktizujúci na 

úrovni vedomej pozornosti uplatňujeme na činy konceptuálnu uvedomenosť, aby sme 

ich nenasledovali myšlienkami. Z hľadiska absolútnej kontemplácie sú všetky činy 

vykonávané a samooslobodzované v stave nekonania. Z pohľadu individuálnej 

meditácie je konanie oslobodzované ich vnímaním bez uchopovania. Z pohľadu 

vedomej pozornosti je konanie oslobodzované tým, že naň upriamime pozornosť 

konceptuálnej uvedomenosti. 

 

Tri spôsoby oslobodenia 

 

Posledné dva riadky tabuľky uvádzajú spôsoby oslobodenia a uvádzajú príklady. 

Podľa úrovne praktizujúceho jestvujú tri spôsoby oslobodzovania vznikajúcich 

myšlienok či vášní. Napriemerný praktizujúci má najlepšie poznanie 

fundamentálnej bázy (künži), zdroja sansáry i nirvány, kde sú obe samy osebe 

dokonalé. V tomto stave niet posudzovania, preto pre oslobodenie myšlienok 

nepotrebujeme robiť nič. Sme úplne integrovaní v 'prítomnosti', takže pre naše 

konanie niet obmedzení. Takýto spôsob oslobodzovania je prvotné či samovoľné 

samooslobodzovanie. Myšlienky a vášne sa pri ňom samooslobodzujú do prázdneho 

priestoru mysle spontánne a bez úsilia, a bezprostredne ako vzídu. Je to stav 

dokonalej realizácie majstrov dzogčhenu, ktorí chodia, hovoria, jedia a robia 

všetko bez rozptýlenia či ovplyvnenia myslením. 

   

Na druhej úrovni, úrovni priemerných praktizujúcich, sa oslobodzovanie deje 

sebapozorovaním, keď vyvstane zmyslový vnem alebo vášeň, napríklad hnev. V tomto 

prípade je prítomné úsilie, lebo vyvíjame snahu integrovať - keď sa nahneváme, 

snažíme sa zostať v stave kontemplácie, čiže sa snažíme pozorovať vášeň a 

oslobodiť ju v sebe rozoznaním, že skutočnou povahou vášne je prázdnota, rovnako 

ako našej mysle. Pozorovateľ i pozorovaná vášeň sa naraz rozpustia, a my sa 

ocitáme v tomto spojení a snažíme sa v ňom zotrvať za prítomnosti uvedomenosti. 

Snažíme sa vidieť veci ako sú, miesto aby nás premohla vášeň. Tento spôsob 

oslobodenia voláme oslobodenie po vyvstaní. Pozorovanie a rozoznanie vášne 

vyžaduje isté úsilie, no na samooslobodenie nevyužíva protiliek (na prekonanie 

hnevu napríklad lásku či odriekanie, ako u systému sútier, alebo vizualizáciu 

božstva, ako v systéme tantier). 

  

Na tretej úrovni podpriemerných praktizujúcich sú s integrovaním so stavom 

kontemplácie a samooslobodzovaním myšlienok a vášní najväčšie ťažkosti. V 

spojitosti s telom a zmyslami sa viac musíme snažiť pracovať s bdelou 

uvedomenosťou, rozoznávať vášne ako povstávajú a ďalej ich nenasledovať. Keď 

napríklad povstane nejaká vášeň, môžeme s ňou pracovať tak, že sa sami seba 

pýtame, či pre nás alebo ostatných má následky prospešné alebo škodlivé. Nestačí 
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len vziať na vedomie, že vášeň vznikla, lebo len čo sa napríklad nahneváme, 

ľahko zabudneme na všetky svoje plány s hnevom pracovať. Musíme rozoznať, že 

vášeň je ilúziou, ako sen, preto musí byť pozornosť bdelá. Je to oslobodenie 

prostredníctvom samotnej bdelej pozornosti, a vyžaduje úsilie uplatnenia 

bdelosti, aby sme myšlienky a vášne nenasledovali. 

  

 Ako príklad môžeme vziať zmyslové vnímanie sluchu. Keď zmyslové vedomie sluchu 

začuje zvuk, nezáleží či krásny alebo nepríjemný, sú tri možnosti, ako s ním 

naložiť. Nadpriemerný praktizujúci umožní zvuku samooslobodenie tým, že ho po 

jeho vzniku ponechá v stave 'prítomnosti'. To je prirodzené samooslobodenie. 

Priemerný praktizujúci zvuk oslobodí tým, že ho rozozná hneď ako vyvstane - tzv. 

samooslodobenie po vyvstaní. Podpriemerný praktizujúci vedome nenasleduje 

zmyslový vnem, keď nastane. To je tzv. samooslobodenie prostredníctvom vedomej 

pozornosti. 

   

Keď vášeň vznikne u ubyčajného človeka, niet uňho praxe ani 'prítomnosti'. 

Vášne možno zapojiť do praxe v troch štádiách. V prvom, keď vášeň vzíde, 

praktizujúci si spomenie na prax, a kým vášeň trvá, zostáva plne vedomý. V 

druhom štádiu sa spontánne integruje s vášňou a s jej prítomnosťou prestane mať 

problém. V treťom by vlastne vášeň mala prebudiť 'prítomnosť', ustáliť ju a 

prehĺbiť, a tým nám pomôcť v 'prítomnosti' zotrvať. Ako ľudské bytosti by sme 

mali mať päť vášní, ktoré sú výrazom energie nášho prirodzeného karmického 

postavenia. Ak dokážeme pochopiť ich povahu, stanú sa ozdobou našej praxe. Táto 

identita 'prítomnosti' a vášne je princípom známym ako "jedna chuť". 

   

V tabuľke sú uvedené príklady troch rôznych spôsobov integrácie či oslobodenia 

vášní. V prípade nadpriemerného praktizujúceho je báza mysle (künži) prirovnaná 

k oceánu a vášeň vznikajúca z prázdneho priestoru mysle je prirovnaná k doň 

padnutej snehovej vločke. Snehová vločka má rovnakú povahu ako oceán, rovnako 

ako má vášeň rovnako prázdnu povahu ako myseľ. Oceán rozpúšťa a integruje 

snehovú vločku automaticky a bez úsilia, rovnako ako nadpriemerný praktizujúci 

integruje a oslobodzuje všetky prejavy pohybov mysle - myšlienky a vášne sa 

objavia, zotrvajú a samooslobodia v báze künži. 

   

Pre toto samooslobodenie bez úsilia jestvuje aj iný príklad - zvinutý had 

hodený do vzduchu bez úsilia rozvinie svoje slučky, kým padá na zem. Tento 

príklad napádal učenec Gelugpy, kritik dzogčhenu. Vravel, že príklad je 

nevhodný, lebo zvinutý had hodený do vzduchu nie je ten istý, ktorý sa uvoľní, 

kým padá na zem - v zmysle, že had nejestvuje ako stály, ale každým okamihom sa 

mení. V dzogčhene však nehovoríme, že príklad o hadovi poukazuje na existenciu 

stáleho "ja", len že existuje kontinuita okamihov existencie "ja".  Ak napríklad 
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objednáme u zlatníka prsteň, keď nám ho dáva, musíme ho zaplatiť. Platíme ale 

nesprávnej osobe? Je to ten istý zlatník, čo prsteň vyrobil? Nie je "tým istým", 

ale jeho pokračovaním. Je to to isté ako pokračovanie toho hada - je dôležité 

uznávať toto pokračovanie "ja" kvôli chápaniu samooslobodenia. 

   

V prípade priemerného praktizujúceho sa vznikajúca vášeň prirovnáva k srieńu, 

ktorý na roztopenie potrebuje teplo, ktoré tu predstavuje pozorovateľ 

rozpúšťajúci v mysli vášeň. Na pozorovanie a rozoznanie vášne, ako vzchádza a 

rozpúšťa sa, je potrebné určité úsilie. Nestačí len povedať: "Toto je 

samooslobodenie", musíme aj čosi podniknúť. 

   

V prípade podpriemerného praktizujúceho som k pôvodného príkladu vymyslel 

ďaľší - to ilustruje, ako sa s meniacimi podmienkami môžu meniť súčasti náuk. V 

zábavných parkoch (ale aj v hráčskych kasínach) v USA jestvuje hra, pri ktorej 

sa paličkou triafajú z podložky sa vystrkujúce hlavy. Ak ste dosť rýchli, je 

dosť času zasiahnuť ich všetky, hneď ako sa vystrčia. Keď som hral túto hru, 

zistil som, že je to dobrá analógia k povstávajúcim myšlienkam. Ak nedokážeme v 

každodennom živote zotrvávať v stave kontemplácie, čiže integrovať vášne hneď 

ako vzídu, musíme sa snažiť ich po objavení spozorovať a nejako s nimi naložiť - 

takže "vášne zasiahneme". Tradičnejší príklad v texte hovorí, že medzi nami a 

našimi myšlienkami a vášňami musí dôjsť k súladu. Ak napríklad vzíde vášeň 

závisti, dáme sa s ňou do reči a spýtame sa: "Prečo až také vzrušenie? Netreba 

sa zjaviť v tak rozrušenej podobe a rušiť ma!" Snažíme sa s ňou dohovoriť a 

ukázať, že nebolo treba prísť a vyrušovať nás. Takto dosiahneme súlad s ňou, 

sami so sebou i neužitočnými či zbytočnými myšlienkami, čo rušia náš život a 

prax. Ak nemáme schopnosť integrácie štýlom nadpriemerných či priemerných 

praktizujúcich, musíme uspieť v dosiahnutí súladu s našimi myšlienkami, aby sme 

mali dobrú základňu ako praktizujúci, ale aj ako ľudské bytosti. 

   

Ak sme z hľadiska samooslobodzovania vášní podpriemernými praktizujúcimi, 

nesmieme si myslieť, že kedykoľvek povstane vášeň, nastane jej samooslobodenie 

len kvôli tomu, že sme vypočuli množstvo dzogčhenových náuk o integrácii a 

samooslobodzovaní vášní a považujeme sa za dzogčhenového praktizujúceho. Aby sme 

oslobodili a integrovali vášne, musíme nájsť a uplatniť prax presne vhodnú pre 

svoje schopnosti a situáciu, ináč sami seba len klameme. Ak nám však 

samooslobodzovanie nefunguje, neznamená to, že je neúčinné - je, ale pre 

spôsobilejšieho praktizujúceho. My sme si ešte nevyvinuli také schopnosti, lebo 

stále dualisticky posudzujeme a sme príliš podmienení okolnosťami. 

 

Praktické rady k integrácii 
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Veľmi dôležité je sebapozorovaním zistiť, akú úroveň integrácie sme schopní 

praktizovať a uplatniť, ináč vznikne priepasť medzi dzogčhenovými náukami a 

našimi ašpiráciami ako dzogčhenových praktizujúcich. Keď mi môj majster Lobpön 

Tändzin Namdag odovzdával v Taliansku r. 1989 náuky Žangžung ňängjü, povedal: 

"Dzogčhen je náuka, my nie sme dzogčhen." Hovoril o tej priepasti medzi 

vysvetlením stavu či bázy daným v náukách a dualistickými pomermi, v ktorých 

žijeme v našej konceptuálnej mysli. Keď vzíde nejaká vášeň, napríklad hnev, 

ľahko zistíme, či spomínaná priepasť existuje. Keď prijímame náuky, učíme sa o 

integrácii a samooslobodzovaní, no veľmi často nejestvuje žiadny fungujúci vzťah 

medzi tým, čo sme sa o vášňach naučili z náuk, a tým, čo sa v nás deje, keď sa 

nejaká vášeň, napríklad hnev, zjaví. Znamená to, že náuka je neúčinná, a že 

hnev, ktorý cítime, nezodpovedá hnevu, o ktorom sa hovorí v náukách. Prakticky 

je to tá priepasť, o ktorej hovoril môj majster. V okamihu, keď vášeň povstáva, 

zabúdame na všetky výklady. Na odstránenie tejto priepasti je dôležité pri snahe 

o uplatnenie integrácie nenasledovať slepo, čo o samooslobodení hovoria texty, 

ale sa najprv pozrieť na vlastnú situáciu a určiť, na akom stupni praxe sme, akú 

úroveň ako praktizujúci máme, a potom uplatniť príslušný náhľad a prax. Je to, 

akoby sme boli chorí. Musíme zistiť, akú máme chorobu a aké musíme brať lieky. 

 

Takže prvým krokom k integrácii musí byť stanovenie úrovne, na ktorej máme 

pracovať, a nesnažiť sa hneď uplatniť najvyšší pohľad náuk na integráciu a 

samooslobodenie, ináč vznikne priepasť medzi náukou a našou schopnosťou ju 

uplatniť pri našom spôsobe života - integrácia by vtedy bola jedna vec, a čo 

robíme, niečím celkom iným. Musíme spojiť, čo sa o oslobodení vášní učíme v 

náukách, a čo skutočne prežívame, keď cítime, ako prichádzajú. 

   

Ak zistíme, že svoje vášne nedokážeme integrovať, je to pravdepodobne preto, 

že sme zle odhadli svoju úroveň. Namiesto príslušnej praxe sa snažíme uplatniť 

prax vyššiu, kým sami sme ešte na nižšej úrovni. To by mohlo zapríčiniť, že prax 

prerušíme, či dokonca vzdáme so slovami "Táto náuka nefunguje", keď sme ju v 

skutočnosti vôbec neuplatnili správne. 

   

Vlastne je najlepšie začať s najnižšou úrovňou praxe, bdelou pozornosťou ku 

všetkému konaniu tela, hlasu i mysle. Niekedy pozorujeme, že si činy tela 

všimneme až po ich vykonaní. Napríklad vstanem, aby som vyšiel zo svätyne a 

náhodou o niekoho zakopnem, potom zanadávam na niekoho, kto mi stojí v ceste, a 

nakoniec zmýšľam zle o oboch, kým vôbec vyjdem z dverí! Vykonal som tieto 

negatívne skutky tela, hlasu a mysle v rozptýlení, a to vo mne vyvolá problémy. 

 

Keď do niekoho kopnem, kopnem vlastne sám seba, ako v tom tibetskom prísloví: 

"Keď udrieš kameň maslom, maslo prehráva, keď udrieš maslo kameňom, zas prehráva 
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maslo." Nakoniec som to vždy ja, kto prehráva. Často robíme negatívne veci nie 

zo zlého úmyslu, ale z nepozornosti, no výsledok je rovnaký. Preto, keď s praxou 

začíname, musíme najskôr, ako akýsi základ, rozvinúť bdelosť, t.j. nútenú 

pozornosť k vykonávaným činnostiam. Rozvinutie tejto najnižšej úrovne 

integračnej praxe nám pomôže rozvinúť naše schopnosti pre druhú úroveň, kde na 

integráciu treba len mierne úsilie prostého pozorovania a rozoznávania. Po 

rozvinutí tejto vlastnosti bude zotrvávanie v kontemplácii bez úsilia a 

integrácia sa stane spontánnou. No kým sme nezvládli prostú bdelosť, som si 

istý, že udržať kontinuitu uvedomenosti bude veľmi ťažké, lebo to značí, že 

neuplatňujeme to najzákladnejšie. Neuplatňujeme bdelosť, ale snažíme sa chápať 

kontinuitu v stave kontemplácie intelektuálne. Ako praktizujúci často trávime 

všetok svoj čas snahou zotrvať v stave kontemplácie bez toho, aby sme najprv 

zistili, čo musíme urobiť, aby sme naozaj mali úspech. 

  

Len čo vo svojej praxi dokážeme integrovať všetky svoje pohyby energie, nevedie 

k dosiahnutiu realizácie až taká dlhá cesta, lebo každý čin je vedený 

'prítomnosťou' a stáva sa krokom na ceste a výrazom cnosti. Prax neznamená len 

sedieť v meditácii a recitovať mantry alebo spievať. Najťažšie je práve 

uplatnenie praxe cez deň, práca so svojou energiou v každej životnej situácii, s 

každým zmyslovým vnemom, s každým koho stretneme, vhod či nevhod. 

 

9. Künži - prazáklad všetkého 
 

  Künži je ako obloha 

  v bezmedzných dimenziách. 

  Inherentná múdrosť žiari do všetkých strán ako slnko. 

  Prejavy troch káj 

  žiaria neustále ako slnečné lúče. 

 

Künži a osobná skúsenosť 
 

Keď počujeme vysvetlenie prvotnej bázy podľa dzogčhenu, je dobré ho porovnať s 

vlastnou osobnou skúsenosťou bázy získanej majstrovým uvedením a praxou. Vtedy 

vysvetlenie nadobudne zmysel a stane sa niečím, čo môžeme sami realizovať. Ak 

sme ešte nemali vlastný priamy zážítok prvotnej bázy, je lepšie namiesto 

vytvárania si konceptuálnych predstáv z vysvetlení praktizovať žinä a získať 

skúsenosť sami. 

  

 V dzogčhene je künži bázou/prazákladom všetkého a zodpovedá 

samopovstalej/sebouzrodenej múdrosti a princípu osvietenia. Toto vysvetlenie nie 

je rovnaké ako u künži či álajavidžňáne v čittamátra systéme sútier, kde sa 
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künži popisuje ako druh mentálneho vedomia, ktoré zahrnuje všetky kategórie 

myslenia a karmických stôp, ktoré sú príčinou vzniku cnostných i necnostných 

tendencií a činov. 

   

V Žangžung ňängjü je všeprestupnosť künži symbolizovaná bezmedzným priestorom. 

Priestor predstavuje nekonečnú bázu všetkej existencie. Priestorom myslíme 

vonkajší priestor oblohy, vnútorný priestor mysle, i priestor zaberaný 

objektami. Podľa náuk bönu nie je teda tento priestor obmedzený ani na priestor 

vonkajší, ani na priestor mysle. V künži vlastne medzi vnútorným a vonkajším 

niet rozdielu. Až nejaký objekt, napríklad dom, vytvára rozdiel medzi vnútorným 

a vonkajším, t.j. priestor vnútri a zvonku domu. Vnútorný priestor akoby prevzal 

podobu podľa tvaru domu, takže hovoríme o priestore štvorhrannom, trojhrannom, 

oválnom alebo oblom. Künži prestupuje sansáru i nirvánu úplne a rovnomerne, a 

nedelí sa na vnútornú a vonkajšiu. To len obyčajná dualistická myseľ rozlišuje 

medzi vnútornou künži, bez-'ja'-stvom jedinca, ktorá predstavuje prázdnu povahu 

mysle, a vonkajšou künži, ktorá predstavuje absolútnu realitu všetkej 

existencie. V skutočnosti sa jej také ohraničenia netýkajú. Sebouzrodená múdrosť 

künži prestupuje tak myseľ cítiacich bytostí, ako aj všetku javovú existenciu a 

celý vesmír. Rozpína sa a rozkladá všetkými smermi bez rozlišovania vnútorného a 

vonkajšieho, centra a okraja. 

   

Jedno podobenstvo v Žangžung ňängjü prirovnáva künži mysle k oblohe, na ktorej 

slnko, predstavujúce imanentnú uvedomenosť, žiari jasne bez myšlienok, 

prirovnávaných k mrakom. V podstate niet rozdielu medzi oblohou a slnkom, 

rovnako ako niet delenia medzi slnečným svitom a oblohou. Vďaka tomu, že sa 

rigpa manifestuje v prázdnom priestore mysle, dokážeme spoznať povahu künži. 

   

Ak je však künži všeprestupujúca vnútri i mimo mysle, prečo sa 'prítomnosť' 

neprejavuje vo vonkajších materiálnych zjavoch, tak ako v mysli? Dalo by sa 

povedať, že je to preto, lebo vo vonkajších materiálnych zjavoch chýba 

uvedomenosť. Slnko žiari na oblohe, no odráža sa len v takých objektoch ako 

napríklad kryštály, ale nie v objektoch, ktoré nemajú schopnosť odrážať svetlo, 

napríklad kamene. Podobne sa uvedomenosť môže prejaviť len v mysliach cítiacich 

bytostí, ktoré majú schopnosť ju zrkadliť - vonkajšie materiálne zjavy túto 

schopnosť nemajú. 

   

Ak niekto vidí rozpor medzi tým, že künži je "jedinou sférou absolútna", a 

tým, že všetkým prestupuje, dá sa to vyvrátiť príkladom slnka, ktoré sa zrkadlí 

vo všetkých moriach a riekach - že jestvuje množstvo zrkadlení neznamená, že je 

aj veľa sĺnk. 
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Ak niekto vidí rozpor medzi tým, že künži je prvotne čistá, a tým, že je 

úložiskom karmických stôp a zdrojom nevedomosti, dá sa to vyvrátiť pochopením, 

že báza je bez dualizmu čistoty a nečistoty, ktorý povstáva v pohyblivej mysli 

koncipujúcej odlišnosti. Dá sa napríklad znečistiť priestor, no znečistenie 

jestvuje len v mysli pozorovateľa - samotný priestor stále zostáva priestorom a 

znečistením sa nemení. Rovnako čistá zostáva prestupujúca uvedomenosť - 

nevedomosť a zatemnenia povstávajú v uvedomovaní vedomia, ktoré koncipuje 

rozdiely medzi poznaním a nevedomosťou. V künži sú sansára i nirvána spontánne 

dokonalé. 

  

 O sansárickej tvorivej schopnosti jedinca by sa dalo uvažovať, že funguje ako 

podnik: naša báza vedomia künži je naším emocionálnym bankovým účtom, kde si 

ukladáme svoje skúsenosti a karmické stopy a utvárame svoju osobnosť. Je ako 

podniková účtovná kniha, sama osebe prázdna, no zachytáva výnosy podnikových 

transakcií. Naše mentálne vedomie motivované sansárickými žiadosťami určuje naše 

zámery a ciele. Je ako riaditeľ podniku, ktorý stanovuje podnikové ciele a 

prideľuje úlohy, pričom je motivovaný potrebou moci a zisku. Naše zatemnené 

vedomie je myseľ uchopujúca a držiaca svoje skúsenosti a nenechá ich sa 

samooslobodiť. Je ako pokladník či ekonóm, ktorý žiarlivo stráži prostriedky 

podniku. Našich päť zmyslov vedených žiadosťami a cieľmi nášho mentálneho 

vedomia obstaráva naše spojenie so svetom. Sú ako podnikové vedenie a 

zamestnanci, ktorí robia prostredníkov medzi riaditeľom a trhom. 

  

 V inom podobenstve v Žangžung ňängjüje je künži prirovnávaná k  priestoru, 

rigpa k vtákovi, pohyblivá myseľ k vetru a telo k sieti. Ako vták chytený v 

sieti sú myseľ a telo spojené spolu karmickými príčinami, no keď sa sieť 

pretrhne, vták a sieť sa oddelia a vták odletí. Rovnako sa oddeľuje telo a 

myseľ, keď človek zomiera. Lenže hoci sa sieť a vták navzájom oddelia, nikdy sa 

neoddelia od priestoru - ich spojenie a oddelenie sa deje v priestore. Rovnako 

nie sú myseľ a telo nikdy oddelené od bázy künži. Priestor tu predstavuje 

všadeprítomnosť prvotnej bázy a prvotnej uvedomenosti, v mysli vždy prítomnej 

nezávisle na tom, či je uvedomovanie vedomia 'prítomné' alebo rozptýlené. 

 

10. Ma - Matka 
 

  Chybné koncepcie nevedomosti sa od prvotnej múdrosti líšia 

  vytváraním konceptov nedostatkov a predností sansáry a nirvány. 

  Vnútri esenciálnej bázy tieto nie sú dvomi. 

 

Ma, Bu a Cal (rtsal) 
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V Žangžung ňängjü jestvuje dvojaký výklad bázy prvotného stavu: prvý je krátkym 

pojednaním o podstatných náukách, druhý je pojednaním o vyvíjaní žiarivosti. 

Výklad podstatných náuk je daný v troch oddieloch: podstata náuky, oslobodenie 

prostredníctvom činnosti, oslobodenie z klamu. 

  

Prvý oddiel vysvetľuje bázu prvotného stavu preberaním troch tém: matka (ma), 

syn (bu), energia (cal), pričom energia je neoddeliteľná od matky a syna. 

Symbolika, ako "matka a syn", sa v dzogčhene používa na objasnenie a uľahčenie 

pochopenia. Spomínaná trojica zodpovedá trojici široko používanej v náukách 

dzogčhenu Ňingmapy - esencia (ngo bo - ngowo), prirodzenosť (rang bzhin - 

rangžin) a energia (thugs rje - thugdže). Matka "ma" do istej miery zodpovedá 

absolútnej pravde, syn "bu" relatívnej pravde, a energia "cal" zjednoteniu 

týchto dvoch právd v náukách sútier v literatúre pradžňápáramitá. 

  

 "Ma" je künži, báza (ži) všetkého (kün). Ako künži, je "ma" symbolom pre 

prázdnotu prirodzeného stavu, zakúšaná jedincom ako nezrodená esencia mysle. 

"Bu" je jasnosť (rigpa) prirodzeného stavu, zakúšaná jedincom ako nezastretá 

múdrosť, žiarivá sebauvedomenosť mysle. Prázdny priestor künži je temný a 

zjasňujúce svetlo rigpy vzchádza a prežaruje künži. Priestor zostáva prázdny no 

žiarivý - nie je viac temný. Vzídenie žiarivej rigpy v prázdnote prvotného stavu 

predstavuje syna priestoru matky-künži. Hovoríme teda, že künži a rigpa sú 

neoddeliteľné ako matka a syn. V prvotnom stave sú prázdnota a jasnosť 

neoddeliteľné a prázdnota je nezatemnená. Prázdnota je jasnosť a jasnosť je 

prázdnota. Nedá sa povedať, že prázdnota je jedno a jasnosť druhé, lebo sú 

vlastne jedným celkom. 

 

Kvality a aspekty priestoru 

 

Analógia matky sa používa preto, lebo všetky zjavy existencie sa rodia z 

prirodzenosti künži a nachádzajú v nej svoje uplatnenie i oslobodenie. Matka je 

fundamentálnou bázou celej sansáry i nirvány - na absolútnej úrovni je známa ako 

"bódhičitta" a ako "priestor podstaty zjavov", lebo má deväť kvalít priestoru: 

 

  1. bezhraničnosť 

  2. všeprestupnosť 

  3. neobmedzená rozpínavosť 

  4. bez vrchu i spodku 

  5. nezmernosť 

  6. nezmrštiteľnosť 

  7. obrovská rozľahlosť 

  8. neustálosť 
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  9. nemennosť 

 

  Týchto deväť kvalít priestoru sa dá vysvetliť ako aspekty troch druhov 

absolútnej prázdnoty či priestoru - kha (mkh'a), long (klong) a jing (dbying). 

'Kha' je vonkajší priestor bez v ňom obsiahnutých objektov, 'long' je priestor 

objektov existujúcich v 'kha', 'jing' je priestor samotnej priamej skúsenosti. 

 

Tieto tri priestory sa dajú chápať ako vonkajší priestor (kha), vnútorný 

priestor (long) a skrytý priestor (jing), a sú spojené s troma ďaľšími výrazmi: 

'kha' s priestorom "vzoru" (dpe - be), 'long' s priestorom "významu" (don), a 

'jing' s priestorom "znaku" (rtags - tag). 

  

 'Kha', alebo priestor 'be', je vonkajší prázdny priestor, otvorený ako obloha 

('kha' vlastne znamená obloha). 'Long', alebo priestor 'don' je priestor 

objektov, v ktorom sú tiež považované za prázdne ako obloha. Pre lepšie 

pochopenie prázdnej povahy objektov sa uvádza "vzor" vonkajšieho prázdneho 

priestoru, ktorý sa použije pre objekty - pomocou neho chápeme význam tvrdenia, 

že objekty sú prázdne ako vonkajší priestor. Toto mentálne pochopenie samotné je 

"znakom" či príznakom (tag) "skrytého priestoru" - priestoru mysle 

predstavujúceho aj spojenie tých troch priestorov, nájdeného nebadane, bez 

úsilia nájsť ho. 

  

 'Kha', priestor "vzoru", predstavuje obklopujúci priestor, vonkajšiu matku 

vonkajšieho syna, a je základňou vnútorného priestoru existujúcich hmotných 

zjavov. Prázdny priestor 'kha' je napríklad prvotným základom objavenia sa 

oblaku - umožňuje pohyb elementov, ktoré sú zas podmienkou možnosti manifestácie 

oblaku. Neustále vyvíjanie elementov vo vnútornom priestore (long) vedie k 

skutočnému zjavu oblaku. Dokonca elementy produkujúce oblak povstávajú všetky v 

dimenzii či stave prázdneho priestoru, pričom niet nijakej oddelenosti medzi 

pohybom vedúcim k vyvinutiu oblaku a priestorom oblaku, z ktorého sa pohyb 

manifestuje. Všetky pohyby - povstávanie, rozvíjanie, trvanie, oslobodenie - 

oblaku, "vonkajšieho syna", majú základňu vo vonkajšom či obklopujúcom 

priestore, ktorý je "vonkajšou matkou". 

   

Priestor "významu" - 'long', či 'don' - je vnútorný priestor a je prirodzeným 

stavom zjavov. Všetky zjavy, zvlášť na hmotnej úrovni existujúcich vecí, 

pochádzajú z tohto vnútorného priestoru, kde sa prejavujú elementy spôsobujúce 

vytváranie zjavov. 

  

 Priestor "znaku" je spojený so skrytým či mentálym priestorom, známym tiež ako 

stav buddhu. Všetky myšlienky pochádzajú z vnútorného mentálneho priestoru - ich 
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vyvstanie, rozvoj, pretrvávanie a oslobodenie, všetko sa deje neoddeliteľne od 

tohto priestoru, ktorým je šúnjatá (prázdnota) mysle. 

  

 Absolútnou realitou každého objektu i samotnej mysle je prázdnota - v 

dzogčhene zvaná "prvotná čistota", v sútrach zas "absolútna pravda". V príklade 

sa prázdnota bázy všetkého, absolútna pravda existencie, prirovnáva k slnku, 

ktoré svieti všade, kým prázdnota báze či priestoru mysle (jing) sa prirovnáva 

ku kryštálu, ktorý dokáže svetlo slnka zrkadliť. Prázdnota dokáže poznať samu 

seba len v mysli. 

 

Prax hľadenia na oblohu 
 

Je veľmi dôležité, aby pochopenie neoddeliteľnosti vonkajšieho obklopujúceho 

priestoru, vnútorného priestoru vnútri objektov a skrytého priestoru v mysli 

bolo nielen konceptuálne, ale založené na skúsenosti. Keď náuky dzogčhenu 

hovoria o integrácii mysle s priestorom pomocou praxe hľadenia na oblohu, snaží 

sa praktizujúci byť prítomný v neoddeliteľnosti tých troch priestorov. Dôvod 

vykonávania praxe práve hľadením nie je obmedzovať zmyslové vnímanie len na 

vizuálne zmyslové vedomie. Neoddeliteľnosť troch priestorov je možné zakúsiť 

všetkými zmyslami.  

Zmyslový orgán zraku je preferovaný, lebo je najdôležitejším 

z piatich zmyslových vedomí a je spojený s elementom priestoru. Práve zrakom 

počas hľadenia do priestoru postihujeme základnú múdrosť. Vnútorná žiarivosť 

pramení v srdci a prechádza dvoma kanálmi, ktoré spájajú prázdny priestor srdca 

s vonkajším prázdnym priestorom oblohy prostredníctvom očí, "vodných svetelných 

brán" vnútorného svetla. Práve cez oči sa projektuje vnútorná žiarivosť do 

vonkajšieho priestoru. Takto sú prepojené priestory elementu srdca, elementu 

zmyslového vedomia zraku i vonkajší obklopujúci priestor elementu oblohy. To 

predstavuje integráciu s priestorom, a my sa viac necítime obmedzení svojím 

telom na určité miesto, ale sa nachádzame všade, v priestore bez hraníc. 

   

Na ilustráciu, že vonkajší priestor je projekciou vnútorného, sa zvyknú 

používať dva tradičné tibetské príklady . Prvý je o dome. Keď v dome zasvietime, 

je svetlo premietané cez okná von, rovnako ako je vnútorné svetlo premietané z 

prázdneho priestoru vnútorných elementov cez zmyslové vedomia do vonkajšieho 

priestoru. Druhým príkladom je bábka s vloženou maslovou lampou a otvormi miesto 

očí umiestená v tmavej miestnosti. Svetlo, ktoré vidíme prenikať cez očné otvory 

je vnútorné jasné svetlo vnútorného priestoru, svetlo 'prítomnosti', ktoré 

vysielame cez oči a všetky naše zmysly. 

  Predstavuje to spojenie matky a syna. 
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Štyri kvality matky 
 
Ma, künži, má štyri kvality: 

 

  1. je primárne čistá 

  2. je prirodzene dokonalá 

  3. je neutrálna 

  4. je jednou sférou úplnosti 

  

Hovorí sa, že matka je prvotne čistá, lebo nie je znečistená žiadnym zatemnením 

či dualizmom sansáry a nirvány, cnostného a nectnostného, vášní a dobrodení, 

konceptuálnych myšlienok a nekonceptuálnej múdrosti, šťastia a utrpenia, 

vnútorného a vonkajšieho, subjektu a objektu, príčiny a následku, či akoukoľvek 

inou predpojatosťou voči dobrému či zlému. 

   

Hovorí sa, že je prirodzene dokonalá, lebo sú v nej prvotne dokonalé: sansára 

i nirvána, cnostné i necnostné, vášne i dobrodenie, myslenie i múdrosť, šťastie 

i utrpenie, vnútorné i vonkajšie, subjekt i objekt, príčina i následok, dobré i 

zlé. 

   

Hovorí sa, že je neutrálna, lebo nie je predpojatá voči ctnostému ani 

nectnostnému, neohraničená vo vzchádzaní ctnostného či nectnostného, a pretože 

je platformou potenciálnosti pre vyvstanie všetkého. 

   

Hovorí sa, že je "jednou sférou úplnosti", lebo zahrnuje všetky tri priestory: 

vonkajší, vnútorný i skrytý, a tým aj priestory "vzoru", "významu", a "znaku". 

Ohromný vonkajší jasný priestor predstavuje bezmedznú matku nepodmienenú smerom 

či časom. Vnútorný priestor predstavuje matku, z ktorej sa rodí všetka hmotná 

existencia, a ktorá vytvára všetko, čo je. Skrytý priestor predstavuje matkino 

uvedomovanie neduálnosti prázdnoty a jasnosti, priestoru podmienok existencie. 

Je nazývaná "jednou sférou úplnosti", lebo prázdnota a jasnosť sa javia spoločne 

vo svojom subjekte, uvedomenosti vedomia, ktorý sám od prejavu nie je oddelený. 

   

Pri delení na vonkajšie a vnútorné sa dá povedať, že keď sa ohromná sféra 

úplnosti prejavuje navonok, je nazývaná vonkajším priestorom, či "vzorom". Keď 

sa prejavuje vnútri, je nazývaná skrytým priestorom, prirodzenosťou mysle, 

stavom buddhu, či "znakom". Keď sa prejavuje v jednote vonkajšieho a  

vnútorného, je nazývaná vnútorným priestorom, prirodzeným stavom zjavov, či 

"významom". 

 

Matka všetkej existencie 
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Künži je matkou všetkej existencie, pôvodcom nirvány i sansáry, vnútornej i 

vonkajšej existencie, negatívneho i pozitívneho, osvietenosti i klamu. 

   

Hoci je prazákladom všetkého, nemá matka žiadne atribúty, je bez formy či 

farby, a sama osebe bez vlastnej podstaty. Je nezrodená ako obloha, nestvorená 

akoukoľvek aktivitou, a bez akejkoľvek príčiny. Niet žiadneho pevného základu, 

čo by dal povstať prvotnej künži - je to imanentná, prázdna prapodstata 

všetkého. Je to priestor, z ktorého povstávajú elementy predstavujúce základnú 

štruktúru vnútornej i vonkajšej existencie. Je to základňa pôvodu všetkých 

myšlienok v mysli i všetkých objektov vonkajšej existencie. Je zdrojom troch 

veľkých vízií, zvuku, svetla a lúčov, ktoré sú manifestáciou energie 

prirodzeného stavu. 

   

Keď sa hovorí, že matka je zdrojom vnútornej existencie, poukazuje to na künži 

ako prirodzenosť mysle, nezrodenú a prázdnú ako obloha. 

 

Skúsenosť matky v meditácii 

 

Neoddeliteľnosti matky a syna možno priamo zakúsiť vo vlastnej praxi. Ak počas 

meditácie sledujeme pôvod myšlienok, vidíme, že vzchádzajú a strácajú sa v 

prirodzenej báze mysle. Ak si uvedomujeme, že pochádzajú z prázdnoty a necháme 

ich ako sú, odídu, a my zotrváme v stave kontemplácie, ktorého súčasná prázdnota 

zjasnie. Tou prázdnotou je künži a jasnosťou je rigpa, jasná uvedomenosť 

prázdnoty v stave kontemplácie. Ich neoddeliteľnosť predstavuje jednotu 

prázdnoty a jasnej uvedomenosti v prirodzenom stave, rovnako ako sú slnečné lúče 

energiou, ktorá je prejavom neoddeliteľnosti slnka a oblohy. Prázdnota bez 

jasnosti by bola ako spánok. Keď spíme, nie sme 'prítomní', no v praxi musíme 

'prítomnosť' zachovať. To musí byť pri praxi zrejmé. O rigpu v künži nesmieme 

usilovať - pri kontemplácii musíme byť 'prítomní' v stave neoddeliteľnosti künži 

a rigpy. V stave kontemplácie si dokážeme uvedomovať túto neoddeliteľnoť künži a 

rigpy, prázdnoty a jasnosti, v ktorej matka a syn sú šťastní, že sú opäť spolu. 

 

V tomto znovuzjednotení cítime určitý druh radosti. Tým sme zavŕšili štádium 

vyhradených sedení praxe a dosiahli štádium, kde niet rozdielu medzi praxou a 

nepraktizovaním. Keď náuky dzogčhenu hovoria, že najlepšou meditáciou je 

nemeditácia, t.j. meditácia nevytváraná rozhodnutím mysle, odkazujú práve na 

toto štádium. Konečná realizácia múdrosti, keď je rigpa rozoznávaná ako prejav 

energie künži, je ako návrat syna do lona matky. 

 

11. Bu - syn 
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  Túto prvotne jestvujúcu podstatu 

  nepoznanú pre naše nevedomie, 

  jasne vidno po získaní poučenia, 

  ako ten, čo uzrie svoju nevidenú tvár, 

  keď dostane zrkadlo. 

 

Kvality syna 
 

Bu, syn, je známy pod menami svojich rôznych kvalít: imanentná uvedomenosť 

(rigpa), esencia (ngowo), imanentne vedomá múdrosť (rang rig ye shes - rangrig 

ješe), báza všetkého pohyblivej mysle (shes rig rgyud kyi kun gzhi - šerig 

gjükji künži). 

   

Syn predstavuje nezastretú sebauvedomenosť prvotného stavu, nekonceptuálnu 

sebapoznávajúcu múdrosť presahujúcu myslenie. Keď hovoríme, že poznanie toho 

stavu presahuje myslenie, kto potom chápe ten stav? Samotný stav chápe sám seba. 

 

Napríklad, maslová lampa (na Západe elektrická žiarovka) neosvetľuje len svoje 

okolie, ale aj samu seba. Rovnako ten stav chápe sám seba vlastnou inherentnou 

uvedomenosťou. Sebapoznávanie jestvuje preto, lebo prirodzený stav nepredstavuje 

len prázdnotu či uvedomenosť, ale neoddeliteľnosť týchto dvoch, 'matky' a 

'syna', 'ma' a 'bu', takže uvedomenosť chápe prázdnotu. Alebo príhodnejšie, 

keďže sú neoddeliteľné, prázdnota predstavuje uvedomenosť a uvedomenosť 

prázdnotu, a prázdnota chápe samu seba vlastnou uvedomenosťou. Táto prázdnota sa 

nedá pochopiť konceptuálnym myslením, čo dokáže chápať len mentálny obraz 

prázdnoty. To je cesta používaná systémom sútier pre počiatočné pochopenie 

prázdnej povahy absolútnej reality. V dzogčhene musí byť príamo vnímaná a 

bezprostredne chápaná rigpou. 

   

Syn predstavuje nezastretú, samu osebe jasnú esenciu prázdnej podstaty 

neuchopujúcej mysle. Je to základňa prejavov pohyblivej mysle. Jej kontinuita je 

nepretržitá. Ak spoznáme túto myseľ, toto zrkadlo uvedomenosti, zrkadlia či 

manifestujú sa v ňom všetky kvality nirvány. Kvôli tejto črte je nazývaná 

"zrkadlu podobná múdrosť". Ak toto poznanie nemáme, myseľ sa stáva zdrojom 

sansáry a základňou, kde sú uložené karmické stopy. 

 

Uvedomenosť matky a syna 
 

V Žangžung ňängjü sa rozlišuje medzi samopovstávajúcou múdrosťou a imanentne 

vedomou múdrosťou. To prvé predstavuje matku, samopovstávajúcu múdrosť 
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uvedomenosti bázy, to druhé predstavuje syna, samopovstávajúcu múdrosť energie 

uvedomenosti. Na tomto mieste je dôležité prebrať sebauvedomenosť podrobnejšie. 

 

Keď hovoríme, že matka a syn nie sú nikdy oddelení, znamená to, že rigpa nie je  

z uvedomenosti nikdy vyrušená. Ako potom nastáva sansára? Povaha mysle sa podobá 

moru a sansárická myseľ jeho pohybujúcim sa vlnám. Sansára existuje práve na 

úrovni pohyblivej mysle, ktorá sama je tou, čo rozlišuje realitu na sansáru a 

nirvánu. 

 

Tri druhy rigpy 
 
Jestvujú tri druhy uvedomenosti (rigpa): všeprestupujúca uvedomenosť (chab rig - 

čhabrig), uvedomenosť vedomia či pohyblivej mysle (bsam rig - samrig), prvotná 

uvedomenosť (ye rig - jerig). Všeprestupujúca uvedomenosť (čhabrig) je 

neoddeliteľná od bázy künži a je všadeprítomná v celej materiálnej existencii. 

 

Uvedomenosť pohyblivej mysle predstavuje synovskú rigpu vyskytujúcu sa len v 

mysli cítiacich bytostí, kde rozptýlenie môže prerušiť kontinuitu uvedomenosti. 

Keď sme rozptýlení, nedokážeme zostať v stave kontemplácie. Prvotná uvedomenosť 

predstavuje materskú rigpu, uvedomenosť, ktorá je prítomná vždy, či 

praktizujeme, alebo nie. Je to uvedomenosť, ktorú sa snaží spoznať uvedomenosť 

pohyblivej mysle. Nemali by sme si však myslieť, že keď všeprestupujúca 

uvedomenosť je všadeprítomná a prvotná uvedomenosť je prítomné vždy, tak netreba 

praktizovať. Potrebujeme objaviť a rozvinúť imanentnú (nám vlastnú), no 

nepoznanú individuálnú uvedomenosť, ktorú nám majster predstaví, len čo ju v 

sebe odhalíme. 

   

Uvedomenosť pohyblivej mysle dokáže chápať prvotnú uvedomenosť vďaka 

neoddeliteľnosti matky a syna, a kvôli tomu, že vždy-prítomná, samojestvujúca 

prvotná uvedomenosť nie je čosi, čo uvedomenosť pohyblivej mysle vytvára, ale 

len odhaľuje. 

 

Prax hľadenia na oblohu 
 

Prvotná uvedomenosť je premietaná a zrkadlená prostredníctvom piatich zmyslov. 

Je zakúšaná prostredníctvom piatich zmyslových vedomí, zvlášť prostredníctvom 

zmyslového vedomía zraku, vďaka vzťahu medzi elementami spojenými s vnútornými 

orgánmi, zmyslovými orgánmi a zmyslovými vedomiami. V prípade zraku jestvuje 

vzťah s elementom priestoru a so srdcom. 

  

  element                      priestor 
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  vnútorný orgán               srdce 

  zmyslové vedomie             zrak 

  zmyslový orgán               oko 

  objekt zmyslového vnímania   vzhľad 

 

  Toto spojenie elementov so zmyslami je jedným z kľúčových princípov praxe 

hľadenia na oblohu. Prvotná uvedomenosť nepozná žiadny rozvoj či pokles, sú len 

chvíle, keď sa prax hľadenia do priestoru darí, a chvíle, keď sa nedarí. Môžu sa 

objaviť prekážky, napríklad ospalosť či nekľud, nedostatok jasnosti, alebo 

absencia skúsenosti prázdnoty. Na prekonanie takýchto prekážok sa odporúča 

zmeniť štýl a smer pohľadu. Na prekonanie ospalosti by sme mali použiť zlostný 

pohľad, smerovaný viac nahor. Na prekonanie nekľudu zas pohľad pokojný, 

smerovaný viac nadol. Pre rozvinutie samotnej metódy by sme mali pozerať viac 

vľavo, pre rozvoj múdrosti zase viac vpravo. (pozn. ?! u praxe thögal sú pohľady 

vpravo a vľavo uvedené opačne !?) 

   

Dá sa povedať, že ako skúsenosť pri dozretí praxe hľadenia na oblohu vidíme 

prvotnú uvedomenosť sami na vlastné (fyzické) oči, zakúšame a uvedomujeme si ju, 

zatiaľčo uvedomenosť pohyblivej mysle je trvale a nerušene prítomná 

prostredníctvom zmyslového vedomia zraku. Takto rozvíjame prax kontemplácie 

thegčhö (trekchö) zostávania v spojení s priestorom (viď kapitola 15). Po 

dosiahnutí stability v thegčhö by sme sa mali venovať integrácii s priestorom, 

čím sa za použitia príslušných metód - "vynútené privedenie jasného svetla"; 

hľadenie do miest, kde sa hora stretáva s oblohou; hľadenie do modrej oblohy, na 

mesiac či slnko; ústranie v tme praxe thögalu - môže prejaviť potenciál svetiel 

elementov. V tomto prípade už nezostávame len v integrácii s priestorom, ale v 

rámci skúsenosti priestoru zakúšame aj pohyb energie. To je princíp praxe 

thögalu. Keď túto prax rozvinieme, zmyslový orgán zraku bude hlavnou zmyslovou 

"bránou", prostredníctvom ktorej zakúšame pohyb energie v priestore. V systéme 

sútier takéto popisy nenájdeme - toto vysvetlenie a praxe sú unikátne pre 

dzogčhen. Ako praktizujúci-začiatočníci by sme si však mali pamätať, že kým 

začneme tieto praxe vykonávať, mali by sme od spôsobilého majstra dzogčhenu 

dostať presné vysvetľujúce pokyny. 

   

V systéme Žangžung ňängjü počas symbolickej transmisie uvádza majster šesť 

príkladov, aby praktizujúcemu sprostredkoval nielen konceptuálne, ale priame 

pochopenie rôznych kvalít 'bu', prvotnej uvedomenosti. Nie je to len filozofické 

rozlišovanie jeho kvalít. Prirodzený stav je jedným celkom, a my by sme mali 

spontánne a priamo prežívať každý aspekt bez toho, aby konceptuálna myseľ 

vykresľovala rozdiely - to je spôsob priamej transmisie prostredníctvom 

symbolov.  Niekedy môžu byť symboly účinnejšie než intelektuálny popis, lebo i 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


keď sa pomocou neho učíme, rastieme vďaka symbolom - nie sú také "násilné" ako 

konceptuálne vysvetlenia. Zvlášť to platí pre Žangžung ňängjü, kde sa väčšina 

objasnení dáva pomocou symbolov, nie intelekuálnymi vysvetleniami. 

 

Tých šesť kvalít syna predstavuje: 
 

  1. maslová lampla - symbol vlastnej prirodzenej jasnosti 

  2. lotos -  symbol prvotnej čistoty 

  3. pávie pero - symbol spontánnej dokonalosti jasného svetla 

  4. zrkadlo - symbol nezastretej vlastnej prirodzenej jasnosti 

  5. kristáľ - symbol holej priezračnej múdrosti (doslova "priezračná nahota") 

  6. priestor - symbol nestrannej, všeprestupujúcej múdrosti 

 

Vyznačuje sa vlastným prirodzeným chápaním, 'prítomnosťou' a jasnosťou. Keď 

náuky použijú výraz "jasnosť" alebo "jasné svetlo",  často máme sklon uvažovať o 

fyzickom svetle, no tak to nie je. Jasnosť značí poznanie samého seba, nie 

poznanie nejakého objektu či veci, alebo poznanie seba ako objektu. Tu 

"seba/ja", duša a osoba sú to isté, a inherentným priestorom všetkých troch je 

prázdnota - preto hovoríme o "neprítomnosti "seba/ja". Niet trvalého či 

nezávislého "ja" v nás či zjavoch. Tradičným príkladom je farmár, ktorý hľadá a 

nenachádza jaka - čo nachádza je "žiadny jak". Keď hľadáme "seba/ja" a žiadne 

nenájdeme, čo nachádzame je "žiadne ja" - t.j. naše pravé "ja". 

   

Hoci lotos vyrastá z bahna, nie je ním znečistený - rovnako lotosu podobná 

čistota prvotnej uvedomenosti nie je nikdy znečistená bahnu podobnými vášňami. 

Prvotná čistota mysle je prvotným Buddhom Kuntu Zangpom, čistá napriek kontaktu 

s jedmi mýšlienok a vášní. Tak ako majú vlny rovnakú kvalitu ako more, majú aj 

vášne rovnakú kvalitu ako čistota a múdrosť. Len čo pochopíme, že ich skutočnou 

kvalitou je čistota, uvidíme, že od nej nie sú nikdy oddelené. 

  

 Na perách páva nemaľuje farby a svetlá umelec - rovnako svetlá a elementy, 

ktoré sú pôvodcom existencie a sansáry i nirvány nie sú nikým vytvorené, ale sú 

spontánne dokonalé. Prvotný stav je spontánne dokonalý, presahujúci koncepty a 

čas, čo sú produkty konceptuálnej mysle - je dokonalý stále, i práve teraz. To 

konceptuálna myseľ odlišuje sansáru a nirvánu a triedi veci na "dobré" 

(nirvánické) a "zlé" (sansárické). A práve preto, že sansára i nirvána sú samy 

osebe dokonalé v prvotnom stave, môžu sa vôbec prejavovať. 

   

Ako zrkadlo, keď zrkadlí čo je pred ním, nie je pokrivené žiadnym predsudkom 

či posudzovaním, nie je ani prvotná uvedomenosť zastretá výskytom objektov či 

konceptuálnych myšlienok. 
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Krištáľ je holý a priezračný - rovnako je prvotná uvedomenosť prostá všetkých 

konceptuálnych myšlienok, a vnútorné i vonkajšie skúsenosti sú pre ňu pri 

pozorovaní transparentné. 

   

Priestor presahuje "vnútorné" i "vonkajšie", je všeprestupujúci a nepodmienený 

smerom - rovnako sa prvotná uvedomenosť dá nájsť v každej cítiacej bytosti. 

   

Hoci symboly a ostatné druhy nekonceptuálneho objasnenia nezaisťujú konečné 

pochopenie, sú bezprostrednejšie a ľahšie pochopiteľné než filozofické 

vysvetlenia. Keď majster predstavuje prirodzený stav mysle žiakovi 

prostredníctvom tých šiestich symbolov, malo by mu to umožniť skúsenosť každej 

jednotlivej kvality 'syna' počas majstrovej transmisie. 

 

12. Cal - energia 
 

  Po zrieknutí sa nenávisti, nemožno viac rozoznať lásku ... 

  Prirodzenosť mysle jediná sa nezrieka ničoho. 

  Po zrieknutí sa nevedomosti, nemožno viac rozoznať múdrosť ... 

  Prirodzenosť mysle jediná sa nezrieka ničoho. 

  Po zrieknutí sa žiadosti, nemožno viac rozoznať ušľachtilosť ... 

  Prirodzenosť mysle jediná sa nezrieka ničoho. 

  

Tri veľké vízie 
 

Náuky dozgčhenu vysvetľujú, že pohyb energie (cal) v prvotnom stave vedie k 

vzniku svetla vo forme piatich čistých svetiel, a to keď zosilnie, vzíde "zvuk 

svetla". Tých päť svetiel predstavuje základňu prejavov energie jasného svetla 

vo forme zvuku, svetla a lúčov nazývaných "tri veľké vízie" či "tri veľké 

hnutia". Sú vyjadrením energie rigpy. 

 

Samozjavenie troch veľkých vízií 
 

Žangžung ňängjü popisuje samozjavenie sa týchto troch veľkých vízií. 

  

 Zjav inherentného vlastného zvuku uvedomenosti je ako ozvena - ako zvuk 

vychádzajúci zdanlivo odinakadiaľ, sa v skutočnosti vracia do svojho zdroja. 

  

 Zjav inherentného vlastného svetla uvedomenosti je ako dúha, čo vzíde, zotrvá 

a rozpustí sa v oblohe. Pozorovaním dúhy (alebo oblaku), keď sa objaví na 

oblohe, môžeme pochopiť, ako rovnako nastane v mysli pohyb energie vo forme 
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myšlienky alebo vášne - vzíde z prázdneho stavu, ktorý je inherentnou 

prirodzenosťou či esenciou mysle (a rovnako myšlienok i vášní), pobudne v 

prázdnej prirodzenosti mysle, a napokon sa do nej späť rozpustí. 

   

Zjav inherentných vlastných lúčov uvedomenosti sa prirovnáva k obrazom videným 

v zrkadle, alebo soche, ktoré spoznáme, len čo ich zazrieme - je to ako magický 

prízrak určitého tela. Lúče sú lúčmi svetla, obdobné tým vychádzajúcim zo slnka, 

len bez predpokladu, že "najprv" je slnko, a až "potom" zjavenie sa jeho lúčov - 

slnko a slnečné lúče sú súčasné. 

   

Zvuk, svetlo a lúče naozaj pochopíme ako prejavy energie svojho vlastného 

prvotného stavu a výraz vlastnej uvedomenosti, keď ich vnímame v stave 

'prítomnosti', v stave rigpy, sebauvedomenosti. Keď vzídu tie tri veľké vízie, 

chápeme ich ako vonkajšie povstanie svojej vlastnej uvedomenosti, akoby sme 

pozreli do zrkadla. Keď pozrieme do zrkadla, vidíme svoju tvár a spoznávame sa - 

podobne, keď pravdivo vidíme povahu troch veľkých vízií, vnímame ich ako 

premietané prejavy prirodzeného stavu, ako projekcie svetla mysle. Podľa 

Žangžung ňängjü je svetlo mysle ako šíre nebo nad kopcom. Keď sedíme na vrchole 

kopca a hľadíme na miesto, kde sa obloha stretáva s ďaľšou horou, a keď vidíme 

ako splývajú, hýbu sa a menia, a ako sa hora mení vo farby a stáva sa čoraz viac 

zrkadlením našej mysle, vtedy vidíme vlastnú myseľ v pohybe. Veľmi jasne to tiež 

vidno, keď hľadíme do oblohy - vidíme navzájom sa prelínajúce aspekty mysle, a 

stavy čistoty a nečistoty sú jasne vymedzené. 

   

Vďaka týmto víziám chápeme vlastnú situáciu. V dzogčhene to predstavuje 

sebapochopenie - chápeme nielen seba, ale aj všetky zjavy ako svoju vlastnú 

manifestáciu. Rozdiel medzi nirvánou a sansárou je rozdiel medzi chápaním a 

nechápaním, takže ak keď chápeme povahu troch veľkých vízií, keď vzídu v 

posmrtnom barde, nastane proces realizácie - lenže ak nepochopíme, vrátime sa do 

sansáry. 

 

Skúsenosť zvuku, svetla a lúčov počas praxe 
 

Aj počas praxe je možné mať priamu skúsenosť a poznanie samovzídenia troch 

veľkých vízií. Ak si napríklad zapcháme prstami uši, počujeme prirodzený vlastný 

zvuk. Takto zažijeme spojenie medzi zvukom a prázdnotou, lebo jasné svetlo 

prázdnoty je základňou, kde tie tri veľké vízie vzchádzajú. Sú isté techniky na 

vyvolanie skúsenosti svetla, napríklad pozeranie do slnka, hľadenie na oblohu, 

alebo ústranie v tme. Jednoduchší spôsob je zatvoriť oči a prstami trochu 

zatlačiť očné buľvy, aby sme videli prirodzené samovzchádzajúce vnútorné svetlo. 

Jestvuje nekonečný počet rôznych vízií, ktoré takto môžeme vidieť, napríklad 
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päťfarebné kruhy svetla, perličky svetla (thigle), obrazy, stúpy alebo mandaly. 

 

Čokoľvek sa nachádza v mysli, môže sa manifestovať ako vízia. Keď premietame 

svetlo navonok, javí sa nám ako viditeľné formy (ľudia, domy, atď.). Sú tvorené 

hrubými elementami, no ich skutočná kvalita je čisté svetlo prvotného stavu. 

 

Podobne sa vnútorný zvuk prejavuje navonok ako hudba, hluk, atď. Ak vykonávame 

prax zapchávania uší, zatláčania očných buliev a zadržiavania dychu počas 

zotrvávania v stave 'prítomnosti', môžeme tlaky uvoľniť, a aj tak vidieť 

vnútorné svetlo a počuť vnútorný zvuk. V tej chvíli sa manifestuje všetko. Keď 

dych uvoľníme, bude pokojný a relaxujúci, a my zostaneme v stave vlastnej 

'prítomnosti'. 

  Dôležité je chápať rozdiel medzi počutím vonkajších zvukov a vykonávaním tohto 

cvičenia. Keď si zapcháme uši, musíme sa snažiť zostať 'prítomní' v tom 

vnútornom zvuku a vedieť, v čom sa líší napríklad od počúvania zvuku filmu. Iná 

prax týkajúca sa zvuku vyžaduje zapchatie uší na týždeň, pokým sa nedostaví 

silný vnútorný zvuk. Vtedy sa môžeme integrovať so zvukom elementu, alebo 

kombinovať prax so svetlom stláčaním očí, aby sme vstúpili do stavu vlastnej 

'prítomnosti'. Volá sa to "skryté miesto zvuku" alebo "zvuk rigpy". Táto prax je 

zvlášť užitočná počas ústrania v tme, pri ktorej sa obvykle najprv objavujú 

vízie. Keď prehovoria, môžeme sa potom integrovať so zvukmi. Pri vykonávaní 

týchto praxí začíname so zadržiavaním dychu, no pre dosiahnutie úplnej 

'prítomnosti' v tom netreba pokračovať - dýchanie uvoľníme a zostaneme 

'prítomní'. Takto uvidíme, že úplná a neustála 'prítomnosť' nekoliduje s naším 

každodenným životom. Nemali by sme si predstavovať, že integrácia znamená 

zostávať v stave pozornosti pokým dych zadržiavame - prostredníctvom skúsenosti 

'prítomnosti', čo pretrváva po uvoľnení dychu pochopíme 'prítomnosť' pri 

zámernom napätí, i rozdiel medzi 'prítomnosťou' a týmto napätím, takže dokážeme 

navodiť 'prítomnosť' aj mimo situácie, keď to počas sedenia praxe chceme. 

 

Štyri analógie zo Žangžung ňängjü 
 

Žangžung ňängjü používa ako príklady samopovstávajúcich prejavov energie štyri 

analógie. Sú to voda, krištáľ, slnko a maslová lampa. 

   

V prvom príklade svieti slnko na vodu a jeho obraz sa odráža na stenu. 

Sústredením sa na koncový, vonkajší obraz sa nám stráca súvis medzi slnkom, 

zdrojom obrazu, a obrazom slnka na stene. Voda je ako prázdnota, svetlo na vode 

nesúcej obraz slnka je ako sebauvedomenosť rigpy, a svetlo odrazené od vody je 

ako prejav energie, ktorá sa javí ako vonkajšia. Pri tomto príklade je dôležité 

chápať, že svetlo zrkadlené na vode je prázdne a jasné, a jeho povaha nie je 
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rozdielna od vody, rovnako ako vlny mora majú rovnakú povahu ako more samo. 

Rovnako sú tie tri vízie svetlom rigpy premietaným navonok - sú zrkadleniami 

rigpy. V tomto príklade slnko tiež predstavuje prvotný stav, prítomný v celej 

existencii, no vnímateľný len ako sebauvedomenosť rigpy v mysli, rovnako ako 

svieti slnečné svetlo všade, no je odrážané len určitými objektami či povrchmi, 

v tomto príklade vodou. Slnko odrážané na stenu vlastne nejestvuje. Je to len 

obraz zrkadlenia v mysli. 

   

Druhým príkladom je krištáľ. Aby sme vyvolali svetlo v krištáli, netreba robiť 

nič neprirodzené - krištáľ je prirodzene dokonalý, a keď svieti slnko, svetlo sa 

prirodzene manifestuje z krištáľa, rovnako ako sa tri veľké vízie, zobrazenie 

energie prvotného stavu, prejavujú ako projekcie rigpy. V tomto príklade je 

slnko druhotnou príčinou - bez neho by nebolo prejavu. Ak napríklad vidím 

"dobrú" či "zlú" osobu, tá dobrota či zloba nie je inherentná, ale vyvolaná 

sekundárnou príčinou - sama osebe je tá osoba prirodzene dokonalá, rovnako ako 

krištáľ. Nejaká osoba môže byť pre rôznych ľudí súčasne otcom, synom, manželom, 

priateľom i nepriateľom - jeho postavenie je samo osebe rovnaké, no na základe 

druhotných okolností tých ostatných ľudí sa im bude javiť rôzne. 

   

Tretím príkladom je slnko. Slnko symbolizuje imanentnú sebauvedomenosť. Slnko 

žiariace na oblohe symbolizuje prázdnu povahu mysle. Tri veľké vízie predstavujú 

v tomto prípade slnečné svetlo. 

   

Počas dňa vidíme podoby, počujeme zvuky, a vôbec vnímame vonkajšiu realitu a 

objekty prostredníctvom svojich zmyslov. Ak ich vnímame s uvedomenosťou, 

prítomní v neoddeliteľnosti prázdnoty a jasnosti, vidíme ich ako svoj vlastný 

prejav, ako sebamanifestáciu energie svojho prvotného stavu. Ak nás z 

'prítomnosti' rozptýlia myšlienky, vnímame ich ako oddelené od nás samých, ako 

pochádzajúce zvonku, a nie ako svoje vlastné projekcie navonok. 

   

Z hľadiska praxe všeobecne, no zvlášť pri ústraní v tme praxe thögalu, by sme 

sa mali snažiť vnímať manifestácie zvuku, svetla a lúčov ako výtvory svojej 

vlastnej energie, a nie ako čosi mimo seba. Takto môžeme spoznať vonkajšiu 

realitu v konečnom dôsledku ako svoju vlastnú projekciu, a tým spojiť "vnútornú" 

víziu a "vonkajšiu" objektívnu realitu. To nám pomôže rozvinúť vnútornú múdrosť. 

Je veľa príbehov o praktizujúcich, ktorí si pri ústraní v tme pomýlili mysľou 

vytvorené vízie s vonkajšou realitou. Dôležitý nie je obsah či forma javiacej sa 

vízie, či sa objaví Buddha alebo nejaké zviera, ale ako ju pozorujeme, a či 

dokážeme preživané rozoznať ako prejav energie svojho vlastného prvotného stavu. 

Je pre nás tiež dôležité pri ústraní v tme túto realizáciu dosiahnuť, aby sme sa 

naučili rozoznať vízie pokojných a hnevlivých božstiev, ktoré vzídu ako naše 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


vlastné projekcie v barde. Ak ju dosiahneme, predstavuje prebudenie pochopenia. 

Keď rozoznáme víziu piatich čistých svetiel, nastane proces nirvány. Ak povahu 

svetiel nepochopíme, tie zhrubnú, spôsobia vznik piatich materiálnych elementov 

a nastane proces sansáry. 

   

Štvrtým príkladom je maslová lampa osvetľujúca samu seba i všetko okolo. 

Predstavuje vlastnú prirodzenú jasnosť,  sebapoznanie prázdnoty, ktoré chápe 

vízie ako manifestáciu svojej vlastnej jasnosti. Je to prirodzený stav chápajúci 

sám seba svojou inherentnou jasnosťou. Táto "sebapoznávajúca múdrosť" je výrazom 

neoddeliteľnosti 'matky' a 'syna' v prvotnom stave. 

 

 
Skúsenosť troch veľkých vízií 
 

Keď vzídu tri veľké vízie, je dôležité nenasledovať ich. Je zásadné rozlišovať 

medzi ich nasledovaním a ich akceptovaním, ale nenasledovaním. Ich nasledovanie 

znamená byť podmienený tým, či sú pozitívne alebo negatívne, pekné alebo 

škaredé. Ich akceptovanie znamená nechať ich vzísť a pozorovať ich s 

'prítomnosťou', bez pripútanosti či averzie. 

  

Ak ich nenasledujeme, sú veľké vízie pod kontrolou a nemôžu vzniknúť žiadne 

problémy. Vidíme ich, uvedomujeme si ich, dokonca z nich máme radosť, no nie sme 

nimi ovplyvnení, lebo zostávame 'prítomní'. Ak naša myseľ nie je rozptýlená 

vzídením tých troch vízíí v barde, nastane proces nirvány. Je dôležité zakúsiť 

priamo, že vízie sú naším vlastným prejavom. 

  

Keď naša myseľ priamo pochopí tie tri veľké vízie, spôsobia našu individuálnu 

'prítomnosť' a my si uvedomíme, že sme kráľmi svojho vlastného stavu. Nič nás už 

nedokáže vyrušiť z nášho pravého položenia. 

 

Narábanie s energiou 
 

Žangžung ňängjü tiež vysvetľuje, ako narábať s energiou vo vzťahu k sekundárnym 

príčinám, aktivitám každodenného života, aby sme sa naučili využiť udalosti 

počas dňa ako súčasť svojej praxe. Vysvetľuje tiež, ako uplatniť praxe naučené 

počas života na prejavy energie sekundárnych príčin, ktoré vzídu v barde. 

  

 Narábanie s energiou počas života znamená pracovať s troma základnými 

dimenziami tela, reči a mysle, so šiestimi zmyslovými vedomiami, myšlienkami, a 

všetkými svojimi problémami a obmedzeniami. 
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Narábanie s energiou z hľadiska integrácie má tri možné prístupy, ktoré 

zodpovedajú trom typom či úrovniam praktizujúcich: nadpriemerný, priemerný a 

podpriemerný. Sú dva spôsoby nakladania s energiou - prvý je vhodný v raných 

štádiách praxe, druhý v neskorších. Keď začíname, sme v pozícii podpriemerného 

praktizujúceho. Sme ako maslová lampa, ktorú môže sfúknuť vietor - naša prax sa 

dá ľahko rozptýliť pohybom energie, napríklad myšlienkami či vášňami. Preto by 

všetky naše aktivity tela, hlasu a mysle mali byť pozitívne a cnostné, a 

akejkoľvek skúsenosti predstavujúcej prekážku praxe by sme sa mali radšej 

zriecť, než sa ju hneď pokúšať integrovať. Doporučuje sa vyhľadávať len tie veci 

a okolnosti (práca, bývanie, myšlienky, jedlo, pitie), ktoré sa ukážu pre prax 

prospešné, a vyhýbať sa tým, ktoré by mohli predstavovať prekážky. Na tejto 

úrovni je vhodné ngöndo, phowa, gurujoga a ďaľšie prípravné a očistné praxe. Po 

ustálení a rozvinutí praxe však viac nie sme podobní maslovej lampe, ale veľkému 

ohňu, pre ktorý veľký vietor pohybu energie už nepredstavuje prekážku praxe, ale 

skôr pomáha ohňu (našej praxi) horieť mocnejšie a jasnejšie. 

 

'Zerbu' 
 

V Žangžung ňängjü jestvuje text zvaný Zerbu, týkajúci sa konkrétne energie a 

konania. Zerbu doslova znamená "zatĺcť klinec" s cieľom niečo pripevniť, a 

symbolicky značí "upraviť" konanie tela, reči a mysle v každodennom živote podľa 

svojej úrovne praxe. Pretlmočím a okomentujem teraz kľúčové pasáže tohto textu. 

 

"Keď vízia predstavuje prekážku, potrebuješ priateľa." 

 

  "Vízia" sa vzťahuje k pohybu energie, priateľ, ktorého potrebujeme je 

odriekanie a prípravné praxe. Keď však vízia už prekážku nepredstavuje, 

dosahujeme inú úroveň - po rozvinutí praxe sa predošlé prekážky stávajú pre prax 

prínosom. 

  

"Keď oheň vzrastie a stane sa veľkým plameňom, vtedy vietor ohňu pomáha." 

 

  Na tejto úrovni vlastne ten vietor, pohyb energie, potrebujeme, aby sme miesto 

stagnácie mohli svoju prax rozvinúť, a na to potrebujeme, aby sa energia 

myšlienok a vášní integrovala s kontempláciou. Využitie vášní prostredníctvom 

úplnej integrácie s nimi, sa volá "bláznivá múdrosť". 

 

"Samopovstávajúca múdrosť je bázou." 

 

  Všetky pohyby energie, jedno či jemné myšlienky alebo hrubé vášne, vzchádzajú 

v báze a odohrávajú sa v stave 'prítomnosti'. Musíme zachovať nerozptýlenú 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


prítomnosť uvedomenosti rozoznaním šiestich zmyslových vedomí ako 

samopovstávajúcej múdrosti vždy, keď sa snažíme integrovať s pohybom tela, 

hlasu, či mysle. 

 

"Päť jedov predstavuje energiu." 

 

  Všetky pochody myslenia i všetky vášne predstavujú energiu v mocnej, 

viditeľnej forme. 

 

"Nasledovanie piatich vášní predstavuje klam." 

 

  Nasledovať vášne by znamenalo nerozoznávať ich pravú vnútornú podstatu, ktorou 

je prázdnota. 

 

"Považovať päť jedov za negatívne, je chyba." 

 

  Znamená to nerozoznávať ich ako prejavy energie prvotného stavu. 

 

"Ponechať vášne v ich vlastnej prirodzenosti predstavuje metódu." 

 

  Je to najlepší spôsob integrácie vášní, hneď ako vzídu - podobný rozpusteniu 

snehovej vločky v oceáne. Držať sa ho a získať výledok/plod, ktorým je 

pochopenie, predstavuje cestu. 

 

"Až si uvedomíš, že vášne a čistý stav mysle sú neoddeliteľné, je to stav 

osvietenia." 

 

  Je to vhodná dzogčhenová metóda využitia vášní bez ich tantrickej 

transformácie. Integráciou týchto prejavov energie pochopíme ich povahu ako 

pohyby svojho prvotného stavu, a takto sa stanú cestou realizácie a oslobodenia. 

  Práve na tejto úrovni sa stávame slobodnými. Nič nás nevyrušuje a konáme podľa 

"bláznivej múdrosti". Ako hovorí text, "chováme sa ako prasa či pes", ktoré 

žiadne dualistické zretele nemajú. Dobré, zlé, čisté, nečisté, všetko je 

vnímané, akoby malo "jednu chuť". Iný text hovorí, že na tejto úrovni sa stávame 

"ako malé dieťa, ktoré nič nepozná a nechystá sa nič robiť", ktoré je bez 

akýchkoľvek uprednostňovaní či konceptov o dobre a zle, takže niet čo akceptovať 

či odmietať. V minulosti niektorí dzogčhenoví praktizujúci robili nezvyčajné 

veci a ľudia ich správanie kritizovali, no lámovia dzogčhenu robievajú (podľa 

zavedených štandardov) "bláznivé" veci, lebo integrovali všetko konanie v stave 

kontemplácie, a preto nepoznajú obmedzení. Ľudia ich kritizovali za to, že sa 

ženili alebo jedli mäso, no oni odpovedali, že nič, ani keď idú na záchod, nie 
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je ako u ostatných ľudí. 

   

"Bláznivá múdrosť" je konanie v súlade s konečným, absolútnym náhľadom, 

definitívnym spôsobom vnímania a bytia, snehová vločka rozpúšťajúca sa v oceáne, 

kedy už neopakujeme nutkavo a nezyselne to isté navyknuté konanie, ale miesto 

toho konáme s bláznivou bezstarostnosťou, nezriekajúc sa ničoho. Nič nás viac 

nemôže rušiť, všetko povstáva svojím vlastným spôsobom, a je tak aj oslobodené. 

Ak niečo robíme, dobre, ak to nerobíme, tiež dobre. Niet viac pravidiel, ktorými 

sa treba riadiť. Kým však dosiahneme túto úroveň, musíme najprv rozvinúť svoju 

myseľ. Snažiť sa takto chovať a nezískať predtým správne pochopenie, to 

nefunguje. 

 

  Zerbu pokračuje: 
  

    Všetko rob bez nerozhodnosti či zaváhania.                   

    Bez očakávaní či pochýb sú všetky činy celkom slobodné. 

    Reakcia bude ako u páva, 

    berúc všetky negatívne prekážky a zjavy ako požehnanie. 

    Keď si šťastný, nešťastný, chorý, hladný, ustráchaný, alebo 

    sa ti niečo nepáči, plne spočiň v danom pocite či stave. 

    To predstavuje veľký vietor. 

    Ak je vízia prekážkou, buď opatrný, 

    ak sa vízia stane priateľom, osloboď sa. 

    Vtedy sa pre tvoju prax stane všetko prínosom. 

 

  Iný text, 'Šesť pokynov', hovorí: "Tí, čo praktizujú päť jedov, sú najlepšími 

praktizujúcimi", lebo miesto aby bola jedom, stane sa energia vášní prínosom 

praxe. 

 

  Keď konáš podľa bláznivej múdrosti, 

  Si skutočným nositeľom náuky dzogčhenu. 

  Predstavuje to dosiahnutie zlatej dimenzie. 

 

  V tejto dimenzii je všetko zlaté - nie je nič, čo by nebolo čistým a dokonalým 

stavom. Keďže je zlaté všetko, nič nie je cennejšie než čokoľvek iné - niet 

ničoho, čo by malo zvláštnu hodnotu, lebo cenné je všetko. Nie je čo potajomky 

ukrývať v dome, a niet aktivít, ktoré by bolo treba akceptovať či odmietať. 

Vzhľadom k rozmanitosti skúseností je toto najvyšší spôsob, ako sa postaviť k 

energii. 

 

13. Ö nga (Öd-nga) - päť čistých svetiel 
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  Z piatich čistých svetiel vzchádza prirodzená myseľ 

  Nemenná dimenzia tela, 

  Neustále čistá manifestácia reči, 

  A neskalená osvietená myseľ. 

  

Jasné svetlo 
 

Čistý stav mysle, základňa buddhovstva, má kvalitu jasného svetla, ktoré sa 

vyvinie v čisté svetlo prirodzeného stavu. Je to nemateriálne, "dúhové svetlo", 

prirodzená energia prvotného stavu a pôvodca sansáry i nirvány. Pohybom tohto 

čistého svetla, ktoré je vnútornou energiou rigpy v dimenzii prvotnej bázy, 

vyvstane a začne sa javiť päť čistých svetiel. Tento proces stelesňuje 

päťfarebné thigle obklopujúce biele 'A' a symbolizujúce prvotný prirodzený stav. 

   

Tých päť farebných čistých svetiel predstavuje druhý krok v utváraní 

existencie - sú zdrojom piatich elementov, ktoré predstavujú podkladovú 

štruktúru vonkajšej existencie sveta i vnútornej existencie jednotlivca. Keď ich 

vidíme, vnímame elementy v ich hrubej forme, no v skutočnosti je zdrojom 

elementov čisté svetlo prirodzeného stavu. 

  

 Energia piatich čistých svetiel povstáva v prvotnej báze a vytvára a poskytuje 

substanciu vnútornej i vonkajšej realite. V mandale ľudského tela táto energia 

jasného svetla sídli v srdci, stúpa kanálmi a je premietaná cez oči. Je základom 

všetkého videného a prúdi z vnútornej dimenzie do vonkajšej. 

   

Podľa tradičného vysvetlenia vonkajšiu existenciu predstavuje svet vo svojej 

funkcii vonkajšej mandaly, čiže "obalu" jednotlivca. Vnútorná existencia 

'seba/ja', čiže jednotlivca, sa delí na vnútornú, vonkajšiu a skrytú. 

   

Vonkajšia existencia jednotlivca pozostáva z piatich zmyslových objektov 

vnímaných piatimi zmyslovými vedomiami. Vnútorná existencia predstavuje šieste 

zmyslové vedomie, myseľ, spolu s vnímaním signálov svalov a šliach, ..., čiže 

vnútorným vedomím tela. Skrytú existenciu predstavuje pohyb myšlienok. Delenie 

existencie na vnútornú a vonkajšiu je založené na chybnom náhľade tvorenom 

konceptuálnou mysľou vzhľadom na stav dualizmu. V pravom stave nejestvuje žiadne 

rozlišovanie medzi vnútorným a vonakjším, lebo ten istý prázdny priestor dáva 

vzniknúť rovnako vnútornej i vonkajšej existencii, práve tak, ako je vzduch 

rovnaký vnútri i zvonku nádoby. 

 

Rozvoj piatich svetiel 
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Päť svetiel sa môže rozvinúť dvoma spôsobmi v závislosti od toho, či človek je 

alebo nie je účastný uvedomenosti v prvotnom stave. Ak chápanie existuje, päť 

čistých svetiel dáva povstať piatim čistým víziám a múdrosť začne budovať čisté 

telo. Takto päť čistých svetiel vedie k vzniku piatich čistých elementov, ktoré 

vedú k vzniku piatich interných elementov, následne potom piatich vonkajších 

elementov, piatich zmyslových vedomí, piatich zmyslových orgánov, piatich 

zmyslových objektov, piatich tiel a piatich múdrostí. Tento proces vedie k 

nirváne, čiže konečnej, úplnej realizácii. Lenže ak existuje rozptýlenie a chýba 

chápanie, päť čistých svetiel zhrubne a začne sa meniť v päť hrubých elementov, 

následne potom v päť nečistých orgánov, päť klamlivých zmyslových vedomí, päť 

klamlivých zmyslových orgánov, atď, až napokon povstane päť jedov, t.j. päť 

vášní, päť negatívnych konaní, a z nich pochádzajúce choroby. Každá vášeň je 

spojená so svetlom príslušnej farby a elementom. To predstavuje proces 

neustáleho prevteľovania v sansáre. 

 

Dve náuky dzogčhenu o piatich svetlách 
 

V Žangžung ňängjü sú dve náuky o piatich čistých svetlách, ktoré ich ponímajú 

mierne odlišne. Jedna je v texte "Zjednotenie štyroch čakier", druhá v texte 

"Zrkadlo žiarivej mysle". 

 

"Zjednotenie štyroch čakier" 
 

V tejto náuke je prvou čakrou čakra (okruh) prvotnej bázy. Kým neporozumieme 

tejto čakre, nedokážeme pochopiť dokonalú podobu troch dimenzií realizácie 

(káje) v prvotnej báze, a tým ani dosiahnuť realizáciu. Druhou čakrou je okruh 

realizácie a ilúzie. Kým nepochopíme túto čakru, nedokážeme si uvedomiť dokonalú 

podobu sansáry a nirvány v prvotnom stave, ako sa sansára rodí z rozptýlenia 

klamnými myšlienkami, a nirvána nastáva v dôsledku správneho vnímania. Treťou 

čakrou je okruh bodov tela, ciev, kanálov, centier energie. Kým nepochopíme, ako 

súvisia tie body vo fyzickom tele, nemôžeme získať realizáciu v tomto konkrétnom 

tele a dosiahnuť oslobodenie v tomto živote. Štvrtá čakra je okruhom prechodného 

stavu. Kým ju nepochopíme, nedokážeme zachovať 'prítomnosť' po smrti a dosiahnuť 

realizáciu v barde jasného svetla. 

  

 Zaujímať nás teraz bude druhá čakra, a ako sa prostredníctvom chápania piatich 

čistých svetiel rozvíja proces vedúci k nirváne, a ich nepochopením proces 

sansáry. Táto čakra sa tiež spája s vysvetlením, ako z piatich čistých svetiel 

pochádza existencia. 
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Päť múdrostí a nezatemnení 
 

V procese nirvány vedie prázdnota prvotného stavu k vzniku piatich čistých 

svetiel - každé svetlo je zdrojom čistej energie elementu. Týchto päť 

esenciálnych svetiel vedie k vzniku piatich jasných múdrostí elementov: 

 

  biele čisté svetlo   -> múdrosť prázdnoty spojená s elementom priestoru 

  zelené čisté svetlo  -> múdrosť rovnosti či stotožnenia spojená s elementom 

                          vzduchu 

  červené čisté svetlo -> múdrosť rozlišovania spojená s elementom ohňa 

  modré čisté svetlo   -> múdrosť konania spojená s elementom vody 

  žlté čisté svetlo    -> zrkadlu podobná múdrosť spojená s elementom zeme. 

  

Tieto múdrosti predstavujú jasné svetlá piatich rodín sambhógakáje. Vo svojej 

čistej forme je päť elementov príčinou čistého tela či dimenzie sambhógakáje, v 

nečistej forme utvárajú naše fyzické telo a materiálnu dimenziu. 

  Všetky elementy majú základ v elemente priestoru a každý element v sebe 

obsahuje priestory všetkých ostatných elementov. Tieto priestory súvisia s 

piatimi dákini či bohyňami piatich elementov - dákini priestoru, dákini vetra 

(vzduchu), dákini ohňa, dákini vody a dákini zeme. 

  Päť čistých svetiel má kvalitu nezatemnenia. Žiarivé biele čisté svetlo má 

pozitívnu kvalitu nezatemnenia osohu, žiarivé červené čisté svetlo má kvalitu 

nezatemnenia výsledku/plodu, žiarivé žlté čisté svetlo má trvalú pozitívnu 

kvalitu nemennosti, žiarivé zelené čisté svetlo má pozitívnu kvalitu 

nezatemeneného kladného konania. 

 

Päť čistých svetiel a telo 

 

Päť čistých svetiel vedie k vzniku piatich vnútorných elementov, ktoré sú 

nevyhnutným základom existencie tela v čistom stave: 

 

  biele čisté svetlo elementu priestoru -> myseľ a kanály srdca 

  zelené čisté svetlo elementu vzduchu  -> vnútorný vietor, čiže dych 

  červené čisté svetlo elementu ohňa    -> telesné teplo 

  modré čisté svetlo elementu vody      -> krvný obeh 

  žlté čisté svetlo elementu zeme       -> hmota tela 

 

Päť čistých svetiel súvisí s vnútorným (myseľ a srdce) a vonkajším elementom 

priestoru, vnútorným (dych) a vonkajším elementom vzduchu, vnútorným (telesné 

teplo) a vonkajším elementom ohňa, vnútorným (telesné tekutiny) a vonkajším 

elementom vody, vnútorným (hmota tela) a vonkajším elementom zeme. 
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Životný proces začína od srdca, ktoré je spojené s elementom priestoru, a 

rozvíja sa prostredníctvom elementov vzduchu, ohňa, vody a zeme. Takto vzniká z 

piatich čistých svetiel hrubohmotná látka tela. Keď nastane proces smrti, pochod 

sa obráti, t.j. telesné funkcie spojené s piatimi elementami sa začnú rozpúšťať. 

 

Element zeme sa rozpustí, alebo "vráti" do elementu vody, element vody do 

elementu ohňa, element ohňa do elementu vzduchu, a element vzduchu do elementu 

priestoru. U obyčajnýc bytostí to predstavuje len energetický proces funkcií 

elementov, no u pokročilého dzogčhenového praktizujúceho sa tento proces 

odohráva fyzicky, takže pri smrti dosiahne svetelné či dúhové telo a materiál 

tela sa rozpustí do svetla a nezanechá žiadne ostatky, okrem vlasov a nechtov. 

Vysvetlenie nájdeme v tzv. "Knihe mŕtvych" literatúry tradície bön, podrobnosti 

v kapitole o barde. 

   

Pokiaľ ide o utváranie fyzického tela, päť čistých svetiel vedie k vzniku 

piatich "výrastkov": 

 

  biele čisté svetlo   -> hlava, 'výrastok' elementu priestoru 

  zelené čisté svetlo  -> pravá noha, 'výrastok' elementu vzduchu 

  červené čisté svetlo -> pravá ruka, 'výrastok' elementu ohňa 

  modré čisté svetlo   -> ľavá noha, 'výrastok' elementu vody 

  žlté čisté svetlo    -> ľavá ruka, 'výrastok' elementu zeme 

 

  Päť čistých svetiel tiež vedie k vzniku piatich druhotných 'výrastkov': 
 

  biele čisté svetlo   -> obočie 

  zelené čisté svetlo  -> ochlpenie tváre 

  červené čisté svetlo -> ochlpenie ohanbia 

  modré čisté svetlo   -> vlasy 

  žlté čisté svetlo    -> ochlpenie hrude 

 

  Päť čistých svetiel vedie k vzniku piatich zmyslových vedomí a piatich 
zmyslových orgánov: 

 

  biele čisté svetlo   -> rozlišujúce vedomie mysle, ktoré 

                          súvisí so zmyslom zraku a očami 

  zelené čisté svetlo  -> zmysel čuchu a nos 

  červehé čisté svetlo -> zmysel chuti a jazyk 

  modré čisté svetlo   -> zmysel sluchu a uši 

  žlté čisté svetlo    -> zmysel hmatu a povrch tela 
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  Nezatemnenie piatich čistých svetiel vedie k vzniku múdrostí piatich 
zmyslových vedomí: 
  

  biele čisté svetlo   -> múdrosť zmyslového vedomia zraku 

  zelené čisté svetlo  -> múdrosť zmyslového vedomia čuchu 

  červené čisté svetlo -> múdrosť zmyslového vedomia chuti 

  modré čisté svetlo   -> múdrosť zmyslového vedomia sluchu 

  žlté čisté svetlo    -> múdrosť zmyslového vedomia tela (hmatu) 

 

  Päť čistých svetiel tiež súvisí so vznikom piatich objektov zmyslov: 
  

  biele čisté svetlo   -> podoba, objekt zmyslu zraku 

  zelené čísté svetlo  -> pach, objekt zmyslu čuchu 

  červené čisté svetlo -> chuť, objekt zmyslu chuti 

  modré čisté svetlo   -> zvuk, objekt zmyslu sluchu 

  žlté čisté svetlo    -> vnem dotyku, objekt zmyslu hmatu 

 

(Realizované bytosti majú navyše múdrosť synestézie - schopnosť využiť zmysly, 

aby sa spojili so zmyslovými objektami, ktoré im nepríslúchajú. Dokážu napríklad 

vidieť ušami, počuť ústami, atď.) 

  Päť čistých svetiel tiež vedie k vzniku piatich vnútorných orgánov: 

  

  biele čisté svetlo elementu priestoru -> srdce 

  zelené čisté svetlo elementu vzduchu  -> pľúca 

  červené čisté svetlo elementu ohňa    -> pečeň 

  modré čisté svetlo elementu vody      -> obličky 

  žlté čisté svetlo elementu zeme       -> slezina 

 

  Päť čistých svetiel tiež spôsobí vznik piatich nečistôt, čiže dutých orgánov: 
  

  biele čisté svetlo elementu priestoru -> žalúdok 

  zelené čisté svetlo elementu vzduchu  -> hrubé črevo 

  červené čisté svetlo elementu ohňa    -> žlčník 

  modré čisté svetlo elementu vody      -> močový mechúr 

  žlté čisté svetlo elementu zeme       -> tenké črevo 

 

Päť božstiev, síl, výsledkov a mandál 
 

Z piatich čistých svetiel povstáva päť božstiev - centra a štyroch smerov 

mandaly: 
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  biele   čisté svetlo -> božstvo Šenlha Ökar v strede mandaly, 

  zelené  čisté svetlo -> božstvo severu, 

  červené čisté svetlo -> božstvo západu, 

  modré   čisté svetlo -> božstvo juhu, 

  žlté    čisté svetlo -> božstvo východu. 

 

  Z piatich čistých svetiel vzniká päť tried božstiev: 

  

  biele   čisté svetlo -> prírodná (natural) trieda božstiev, 

  zelené  čísté svetlo -> trieda božstiev vadžry, 

  červené čisté svetlo -> trieda božstiev lotosu, 

  modré   čisté svetlo -> tieda božstiev klenotu, 

  žlté    čisté svetlo -> trieda božstiev višvavadžra. 

 

  Päť čistých svetiel vedie k vzniku piatich veľkých síl či energií: 

  

  biele   čisté svetlo -> sila súcitu, 

  zelené  čisté svetlo -> sila pokoja, 

  červené čisté svetlo -> sila hĺbky/dôkladnosti, 

  modré   čisté svetlo -> sila veľkodušnosti, 

  žlté    čisté svetlo -> sila múdrosti. 

 

  Päť čistých svetiel vedie k vzniku piatich výsledkov či veľkých účinkov: 

  

  biele   čisté svetlo -> neklamlivá myseľ, 

  zelené  čisté svetlo -> čisté kvality, 

  červené čisté svetlo -> nezatemnenosť pozitívnych kvalít, 

  modré   čisté svetlo -> dokonalosť bez úsilia spojená s činnosťou, 

  žlté    čisté svetlo -> stav nemennosti. 

 

  Päť čistých svetiel vedie k vzniku piatich mandál Veľkej dokonalosti: 

  

  biele   čisté svetlo -> mandala Veľkej dokonalosti priestoru, ktorá očisťuje 

                          existenciu a umožňuje bytie - bez tohto priestoru by 

                          nemohlo vzniknúť usporiadanie javovej existencie 

  zelené  čisté svetlo -> mandala Veľkej dokonalosti vzduchu či vetra, ktorá 

                          umožňuje stáť vzpriamene a nespadnúť 

  červené čisté svetlo -> mandala Veľkej dokonalosti energie ohňa a žiary 

  modré   čisté svetlo -> mandala Veľkej dokonalosti druhotnej príčiny rastu, 

                          podobná lieku vracajúcemu zdravie umierajúcemu 
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  žlté    čisté svetlo -> mandala Veľkej dokonalosti prvotnej príčiny rastu. 

 

Nirvána a sansára 
 

Tento rozbor evolúcie existencie z piatich čistých svetiel sa podobá tradičnej 

symbolickej schéme známej ako "Koleso pochopenia a klamu". Formovanie piatich 

čistých elementov, piatich vnútorných orgánov, piatich múdrostí, atď., ako bolo 

spomenuté, predpokladá čisté vnímanie a pochopenie, a súčasný rozvoj procesu 

nirvánického oslobodenia. V prípade klamného vnímania degraduje päť čistých 

svetiel na päť hrubých elementov, ktoré ďalej degradujú na päť jedov či vášní, 

päť chorôb, atď., a vzniká celý proces sansárického prevteľovania. 

 

Proces sansáry 
 

Rozptýlenie klamlivým myslením nás vedie k nepochopeniu povahy piatich svetiel, 

a tým k nepochopeniu, že päť elementov predstavuje manifestácie energie nášho 

vlastného prvotného stavu. Keď teda vidíme manifestácie elementov, napríklad tri 

veľké vízie vychádzajúce v barde, nespoznáme ich a chybne ich nasledujeme, akoby 

boli vonkajšie. 

  Proces zavádzajúceho nepochopenia pokrivene zrkadlí už spomínaný proces 

evolúcie elementov, takže to netreba podrobne opakovať. Farby piatich svetiel, 

elementov, zmyslových vedomí, atď. sú rovnaké ako u čistého vnímania. 

  Vysvetlenie korešpondencie medzi farbami piatich čistých svetiel, piatich 

vášní a oblastí existencie je podané oveľa lepšie v "Zrkadlo žiarivej mysle". 

 

Zrkadlo žiarivej mysle 
 

Keď sa Nangžer Löpo pýtal Tapihricu na pôvod sansáry a nirvány, Tapihrica mu 

odpovedal: "Pôvodcom sansáry i nirvány je veľká báza (prvotný stav)." 'Zrkadlo 

žiarivej mysle", ktoré tiež vysvetľuje, ako zotrvať v stave kontemplácie, je 

pokračovaním Tapihricovej odpovede: 

 

  Z energie (gdangs - dang) prázdnoty prvotného stavu vzchádza 'prítomnosť' či 

  jasnosť (gsal ba - salwa), ktorá vedie k vzniku piatich svetiel. 

  

  Ak je povaha piatich svetiel vnímaná čistým vnímaním, vedú k vzniku piatich 

čistých elementov a nastáva proces, ktorý vrcholí nirvánou. 

  V prípade vzniku sansáry, pre klamnú predstavu nepoznávame elementy ako 

manifestáciu čistých svetiel nášho prvotného stavu a vnímame ich nečisto, ako 

vonkajšie a nedokonalé. Rozdiel medzi nirvánou a sansárou, medzi oslobodením a 

klamom spočíva práve v rozdiele medzi chápaním a klamnou predstavou, medzi 
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poznaním a nepoznaním svojho pravého stavu. 

  Text podrobne vysvetľuje, ako pohybom žiarivej energie vzniká karmická prána 

aktivity, ktorá vedie k vzniku vedomia konceptuálnej mysle. "Prána 

nárastu/vzostupu" a "prána čerenia/mútenia" vytvárajú "zvuku podobné svetlo", 

ktoré je základom troch veľkých vízií. Keď nie je poznaný pôvod piatich čistých 

svetiel, tie sa prostredníctvom týchto pohybov materializujú do piatich hrubých 

elementov a stanú sa príčinou všetkých našich znečistení, piatich vášní, piatich 

chorôb, atď. 

  Päť čistých svetiel súvisí s piatimi vášňami. Pri nesprávnom chápaní ohľadne 

svetiel sa tieto miesto piatich múdrostí manifestujú ako päť vášní: 

  

  biele   svetlo súvisí s  hnevom, 

  zelené  svetlo súvisí s  pýchou, 

  červené svetlo súvisí so žiadostivosťou, 

  modré   svetlo súvisí so žiarlivosťou 

  žlté    svetlo súvisí s  nevedomosťou. 

  

  Vnútorné elementy: 
  
  bielemu   svetlu zodpovedá  myseľ (alebo kosť), 

  zelenému  svetlu zodpovedá  dych, 

  červenému svetlu zodpovedá  telesné teplo, 

  modrému   svetlu zodpovedá  krv, 

  žltému    svetlu zodpovedá  hmota tela. 

 

  Päť svetiel z príslušných miest v tele prechádza kanálmi a zmyslovými orgánmi 

von, aby sa stretli so svojimi zodpovedajúcimi zmyslovými objektami: 

  

  biele   svetlo sídli v srdci a prechádza kanálom spojeným s očami 

                         (ako svojimi "dverami") k viditeľným objektom, 

  zelené  svetlo sídli v pľúcach a prechádza kanálom spojeným s nosom k pachom, 

  červené svetlo sídli v pečeni a prechádza kanálom spojeným s jazykom 

                         k chutiam, 

  modré   svetlo sídli v ľadvinách a prechádza kanálom spojeným s ušami 

                         k zvukom, 

  žlté    svetlo sídli v slezine a prechádza cez kanál spojený s perami 

                         k hmatateľným objektom. 

 

  Súvis 'výrastkov' či končatín a svetiel je nasledovný: 
  

  biele   svetlo -> pravá ruka, 
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  zelené  svetlo -> ľavá ruka, 

  červené svetlo -> ľavá noha, 

  modré   svetlo -> hlava, 

  žlté    svetlo -> pravá noha. 

 

  Druhotné 'výrastky': 
  

  biele   svetlo -> obočie, 

  zelené  svetlo -> fúzy, 

  červené svetlo -> ochlpenie ohanbia, 

  modré   svetlo -> vlasy, 

  žlté    svetlo -> ochlpenie hrude. 

 

  Päť svetiel zodpovedá nasledovným nečistým či dutým orgánom: 
  
  biele   svetlo -> žalúdok, 

  zelené  svetlo -> hrubé črevo, 

  červené svetlo -> žlčník, 

  modré   svetlo -> močový mechúr, 

  žlté    svetlo -> tenké črevo. 

    

  Text ďalej podrobne vysvetľuje súvis medzi svetlami a druhmi zrodení, možnými 

u cítiacich bytostí: 

  

  biele   svetlo vedie k nadpozemskému zrodu, 

  zelené  svetlo vedie k zrodu z vajca, 

  červené svetlo vedie k zrodu z tepla, 

  modré   svetlo vedie k zrodu z vlhka, 

  žlté    svetlo vedie k zrodu z lona. 

 

  Päť svetiel vedie k znovuzrodeniu v rôznych lókach, oblastiach existencie: 

 

  biele   svetlo vedie k zrodu v pekle, 

  zelené  svetlo vedie k zrodu v ríši polobohov, 

  červené svetlo vedie k zrodu v ríši hladných duchov, prétov, 

  modré   svetlo vedie k zrodu medzi zvieratami 

  žlté    svetlo vedie k zrodu medzi ľuďmi. 

  

  Päť svetiel zodpovedá nasledovným čistým božstvám: 

  

  biele   svetlo - Künnang Čhaba, 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  zelené  svetlo - Gelha Garčhug, 

  červené svetlo - Čhedag Ngöme, 

  modré   svetlo - Gawa Döndub, 

  žlté    svetlo - Salwa Rangdžung. 

  

  Zodpovedajú tiež nasledovným démonom: 

   

  biele   svetlo - démon ilúzie (klamné vnimanie), 

  zelené  svetlo - démon bytostných zložiek, 

  červené svetlo - démon klamov (chybné chápanie), 

  modré   svetlo - démon nevedomosti, 

  žlté    svetlo - démon smrti. 

 

  Päť svetiel tiež zodpovedá piatim skupinám činných božstiev: 

 

  biele   svetlo - pokojné božstvá východu zdolávajúce choroby 

                   a nepríjemnosti vyvolané dönom (gdon), 

  červené svetlo - vládnúce božstvá západu kontrolujúce moc bohov, 

                   démonov a ľudí, ktorá by mohla spôsobovať problémy, 

  modré   svetlo - hnevlivé božstvá, ktorým nevládnu vládnúce božstvá, 

  žlté    svetlo - obohacujúce božstvá, ktoré povznášajú život a duchovnú prax. 

 

  Biele svetlo zodpovedá dharmakáji, červené sambhógakáji a modré nirmánakáji. 

 

Z tejto klasifikácie možno vidieť, že celá vnútorná existencia v mandale tela a 

vonkajšia existencia v mandale vesmíru sú odvodené z piatich elementov, 

materiálnej formy piatich čistých svetiel, ktoré sú energiou prázdneho priestoru 

prvotného stavu presahujúceho sansáru i nirvánu. 

 

14. Trikája - Tri dimenzie 
 
  Prázdna esencia mysle predstavuje dharmakáju. 

  Jasná prirodzenosť mysle predstavuje sambhógakáju. 

  Neduálnosť mysle predstavuje nirmánakáju. 

 

Princíp trikáje 
 
Podľa náuk bönu sú telá či dimenzie (sanskrt. trikája) samotným stavom buddhu: 

dharmakája (tib. bon sku - bönku) - telo bönu, sambhógakája (tib. rdzogs sku - 

dzogku) - telo dokonalosti, nirmánakája (tib. sprul sku - tulku) - telo emanácie 

či manifestácie. V ďaľšom sa budú používať ich sanskrtské názvy, ktoré sú asi 
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čitateľom viac známe. Dharmakája predstavuje prázdnotu prirodzeného stavu 

reality, sambhógakája predstavuje jasnosť prirodzeného stavu, a nirmánakája 

predstavuje pohyb energie vzchádzajúcej z neoddeliteľnosti prázdnoty a jasnosti. 

   

Prázdnota je esenciou všetkej existencie, je to báza künži, rýdza prítomnosť 

jasnosti v prázdnej báze bez foriem. Jej potenciál neustálej manifestácie 

predstavuje sambhógakáju. Stav neoddeliteľnosti priestoru bez foriem a jasnej 

'prítomnosti' vedie k neustálej manifestácii, ktorá predstavuje nirmánakáju. 

Každá z troch káj však obsahuje aspekty ostatných káj, takže prázdnota má aspekt 

jasnosti i pohybu, jasnosť má aspekt prázdnoty i pohybu, a pohyb má aspekty 

prázdnoty i jasnosti. 

  

 Dimenziou či "sídlom" dharmakáje je všeprestupujúca báza, kde prvotná 

uvedomenosť je spontánne dokonalá. Podľa vysvetlenia jedinečného pre Žangžung 

ňängjü je v srdci čistá prázdnota predstavujúca dharmakáju. Tá generuje svetlo 

predstavujúce sambhógakáju, ktoré sa prenáša k očiam. Neoddeliteľnosť prázdnoty 

v srdci a v ňom generované svetlo predstavuje nirmánakáju, dimenziu manifestácie 

- svetlo premietané cez oči (i iné zmysly) sa manifestuje ako tri veľké vízie, 

t.j. zvuk, svetlo a lúče. Zvuk, svetlo a lúče sú vlastne dokonalé v podobe troch 

káj. 

   

Dharmakája predstavuje spontánne dokonalú prvotnú uvedomenosť sídliacu v 

elemente prázdneho priestoru v srdci. Sambhógakája predstavuje potenciál 

manifestácie pohybu zvuku, svetla a lúčov spontánne dokonalých v prázdnom 

priestore srdca. Tu nastáva tendencia smerom k dualizmu a spojenie sambhógakáje 

s individuálnou realitou. Ďaľšie znázornenie zo Žangžung ňängjü je o červenom 

kameni pokrytom krištáľom. Červený kameň predstavuje srdce a krištáľ mäso a tuk 

ľudského tela. To naznačuje, že svetlo sídli vo fyzickom srdci, ako je 

vysvetlené v "Piatich svetlách". Nirmánakája sídli v troch kanáloch a šiestich 

čakrách, a vďaka potenciálu pohybu sa cez päť zmyslov manifestuje navonok. 

 

Tradičným symbolom individuálnej realizácie je maslo, ktoré je latentné v 

mlieku, a aby sa prejavilo, treba mlieko mútiť. Povaha mlieka predstavuje 

dharmakáju, jeho potenciál stať sa maslom predstavuje sambhógakáju, a prejavenie 

sa masla predstavuje nirmánakáju. Iná analógia hovorí, že priestor predstavuje 

dharmakáju, moja ruka predstavuje sambhógakáju, a pohyb mojej ruky v priestore 

prestavuje nirmánakáju. Keby nebolo priestoru, nebolo by žiadnej ruky, a bez nej 

by nemohol byť žiadny pohyb. Alebo ešte ináč, podstata objektu, napríklad 

mikrofónu, predstavuje dharmakáju mikrofónu, samotný fyzický mikrofón 

predstavuje sambhógakáju, a jeho fungovanie predstavuje nirmánakáju. Je teda 

dôležité chápať, že priestor má potenciál manifestovať pohyb svetla, lúčov a 
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zvuku. Poďľa dzogčhenu nie je tento pohyb vytvorený individuálnou mysľou, ale je 

ňou objavený a rozvinutý, a práve (až) rozvinutím tejto potenciálnosti je v 

konečnom dôsledku možná realizácia. 

   

Všeprestupujúca dharmakája, prvotne prázdny prirodzený stav, je bez dualizmu 

rovnako ako čhabrig (chab rig - typ rigpy), prenikajúca uvedomenosť vypĺňajúca 

celú existenciu. Keď je spojená s individuálnou dimenziou, predstavuje 

sambhógakáju, a keď sú zlúčené, t.j. prvnotná uvedomenosť sídli vo fyzickom 

tele, predstavuje nirmánakáju. Bez tela by vlastne mohla jestvovať len 

dharmakája, a teda žiadna sambhógakája, ani nirmánakája. 

  

 

 Buddha dharmakáje, Kuntu Zangpo, reprezentuje künži, prazáklad všetkého. V tom 

prázdnom priestore bez foriem jestvuje čistá, jasná 'prítomnosť', ktorá 

predstavuje sambhógakáju. V neoddeliteľnosti prázdneho priestoru bez foriem a 

jasnej 'prítomnosti' nastáva pohyb, ktorý predstavuje nirmánakáju. Všetka 

existencia v podobe troch veľkých vízií pochádza z pohybu energie v dimenzii 

nirmanakáje. 

 

Cal a trikája 
 

Tri veľké vízie či pohyby energie je tiež možné vztiahnuť na princíp trikáje v 

jednotlivcovi. Dharmakája predstavuje prázdny priestor bez foriem, ktorý je 

prirodzeným stavom mysle bez myšlienok, künži alebo báza/prazáklad všetkého. 

Sambhógakája predstavuje jasnú, spontánnu prítomnosť rigpy v prázdnote, 

prirodzený stav mysle, a nirmanakája predstavuje neoddeliteľnosť prázdneho 

priestoru bez foriem a jasnosti. Táto neoddeliteľnosť vedie k vzniku pohybu 

energie v podobe myšlienok. V prechodnom stave barda všetky pohyby mysle 

povstávajú aj v podobe troch veľkých vízií. Vnímať ich ako vlastnú manifestáciu 

predstavuje pochopenie a vedie k nirváne, odlišné vnímanie predstavuje klam a 

vedie späť do sansáry. 

 

Trikája v jednotlivcovi 
 

Tri káje nie sú pre nás čimsi vonkajším, sú našou súčasťou, a v rámci našej 

vlastnej podstaty dokonalé. Existencia troch kanálov a šiestich čakier ako báza, 

predstavuje vo fyzickom tele dharmakáju. Skutočné kanály a čakry predstavujú 

sambhógakáju, a ich funkčný prejav predstavuje nirmanakáju. Prvotne spontánne 

dokonalá prirodzená 'prítomnost' bez vlastnej podstaty predstavuje dharmakáju. 

Zjavenie sa vízií (napríklad počas ústrania v tme) spôsobené vzťahom tela a 

mysle predstavuje sambhógakáju, a zjav vizualizovaného tela a všetky jeho činy 
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vykonané počas vizualizácie predstavujú nirmanakáju. 

 

  Tri káje sú spontánne dokonalé v čistom prvotnom stave mysle - sú už dokonalé 

v našom vlastnom prirodzenom stave. 

   

Tri káje sa na jednotlivca dajú aplikovať aj podľa ďaľších dvoch schém. V 

prvej káje charakterizujú akpekty bázy, cesty a plodu práce jednotlivca ako 

praktizujúceho. 

  

Dharmakája bázy predstavuje princíp prázdnoty. Sambhógakája bázy predstavuje 

princíp jasnosti, všeprestupujúcej uvedomenosti. Nirmanakája bázy predstavuje 

energiu súcitu, schopnosť manifestácie vyplývajúcej z neoddeliteľnosti prázdnoty 

a všeprestupujúcej jasnosti. 

   

Dharmakája cesty predstavuje proces rozvoja troch káj v skutočnej praxi na 

ceste. Sambhógakája predstavuje skúsenosť jasnosti rozvíjajúcej sa počas toho 

procesu - t.j. uvedomenosť v zážitkoch skutočných udalostí. 

   

Dharmakája plodu predstavuje skutočný stav realizácie. 

 

  V druhej schéme sa tri káje ďalej delia na tri trojice: 

 

  prvá trojica: 

    prázdnota prázdnoty, t.j. dharmakája dharmakáje 

    jasnosť prázdnoty, t.j. sambhógakája dharmakáje 

    energia prázdnoty, t.j. nirmanakája dharmakáje 

 

  druhá trojica: 

    prázdnota jasnosti, t.j. dharmakája sambhógakáje 

    jasnoť jasnosti, t.j. sambhógakája sambhógakáje 

    energia jasnosti, t.j. nirmanakája sambhógakáje 

 

  tretia trojica: 

    prázdnota energie, t.j. dharmakája nirmanakáje 

    jasnosť energie, t.j. sambhógakája nirmanakáje 

    energia energie, t.j. nirmanakája nirnanakáje 

 

  V prvej trojici zostávajú prázdnota, jasnosť i energia nepoškvrnené akoukoľvek 

skúsenosťou. Zostávajú, čím prapôvodne a večne sú. Prázdnota zostáva prázdnou, 

aj keď je neoddeliteľná od jasnosti, a aj keď táto neoddeliteľnosť je 

potenciálom manifestácie energie. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

V druhej trojici sa zaoberáme zjavmi. Prázdnota jasnosti predstavuje 

prázdnotu, ktorá je esenciálnou povahou všetkých zjavov. Jasnosť jasnosti 

predstavuje samotné zjavy. Energia jasnosti predstavuje skutočné udalosti 

nasledujúce po prejavení sa zjavov. 

   

V tretej trojici sa zaoberáme konkrétnymi udalosťami a manifestáciami. 

Najlepšie sa to pochopí na príklade, napríklad vášni hnevu. Prázdnota energie 

vzhľadom na hnev by predstavovala esenciálnu prázdnotu, čiže by vyjadrovala 

iluzórnu povahou hnevu, t.j. že každá vášeň je v podstate prázdna a nie je v 

skutočnosti taká, akou sa zdá. Jasnosť energie vo vzťahu k hnevu je samotný 

prejavujúci sa hnev, hnev, ktorý sa manifestuje ako prejav hnevu. Energia 

energie vo vzťahu k hnevu predstavuje čin vyvolaný hnevom. 

 

Buddha bázy, buddha cesty a buddha plodu 

 

Náuky dzogčhenu tiež vysvetľujú buddhu bázy, buddhu cesty a buddhu plodu, čiže 

buddhu prvotného, buddhu prejavu a buddhu dokonalosti. 

  

 Buddha bázy (či "bázou osvietený") predstavuje prvotnú uvedomenosť, prirodzene 

dokonalú vnútornú múdrosť v srdci. Či v sebe prvotný stav objavíme alebo nie, je 

v skutočnosti vždy prítomný - je inherentný v celej existencii. Prvotná múdrosť 

v srdci má potenciál manifestovať zvuk, svetlo, lúče, blaho a prebudený stav. 

 

Keď sa prebudí prvotná uvedomenosť otvárajúca všetky brány realizácie, začneme 

"vidieť" odlišne. Múdrosť rigpy vystupujúcej z kanálov a čakier cez oči, brány 

svetla, sa stane buddhom cesty či buddhom prejavu, keď ju objavíme a 

praktizujeme, a stane sa buddhom dokonalosti, keď ju realizujeme - keď sa naše 

oči (a všetky ostatné zmysly) otvoria a my sa integrujeme so všetkým, čokoľvek 

vzíde, a chápeme, že všetko je buddhom prejavu bez ohľadu na to, či sa objaví 

buddha alebo zviera. Úplne integrovať múdrosť s videním a ostatnými zmyslami a 

nikdy sa nevrátiť k ilúzii, predstavuje buddhu dokonalosti. 

  

 Pokiaľ ide o fyzické umiestenie, prvotná uvedomenosť v srdci predstavuje 

prvotného buddhu, brány potenciálneho prebudenia umiestené v kanáloch spojených 

so srdcom predstavujú buddhu dokonalosti, a ich manifestácia navonok predstavuje 

buddhu prejavu. 

  

  dharmakája    buddha bázy   buddha prvotný 

  sambhógakája  buddha cesty  buddha prejavu 

  nirmanakája   buddha plodu  buddha dokonalosti 
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  Dokonalosť troch káj plne pochopíme, keď dosiahneme konečnú realizáciu. Tá 

predstavuje konečný plod či výsledok meditačnej praxe. Transformácia prebehne 

tak, že normálne fyzické telo z mäsa a krvi sa transformuje na telo čisté, a 

myseľ produkujúca myšlienky na nekonceptuálnu múdrosť. V tomto štádiu sa 

dharmakája vysvetľuje ako prázdnota, sambhógakája ako vnútorný prejav energie vo 

forme svetla, a nirmanakája ako vonkajší prejav energie. 

 

Trikája v sútrach, tantrách a dzogčhene 
 
Neprítomnosť foriem, formy, pohyby či manifestácie foriem sú hlavnými princípmi 

tvoriacimi základ sútier, tantier i dzogčhenu. 

  Podľa systému sútier predstavuje stav bez foriem absolútnu pravdu, dharmakáju. 

Stavy s formami možno pochopiť v zmysle absolútnej pravdy až po realizácii. 

Chýba však poznanie, že tri káje sú už spontánne dokonalé v našom vlastnom 

prirodzenom stave. 

  

 V tantrách prázdne 'ja' predstavuje dharmakáju, prejav božstva v nás 

predstavuje sambhógakáju, a neoddeliteľnosť nás a toho božstva predstavuje 

nirmanakáju. 

   

V dzogčhene realizácia značí poznanie, že myseľ je buddha. Prázdna povaha 

mysle predstavuje dharmakáju, jasnosť mysle predstavuje sambhógakáju, a všetky 

prejavy mysle (vrátane vášní) predstavujú nirmanakáju. 

  

 Dharmakája, báza bez foriem, absolútna pravda, absolútny stav sa znázorňuje 

ako Küntu Zangpo, nahý a bez ozdôb. Sambhógakáju znázorňuje Šenlha Ökar ozdobený 

šperkami a predstavujúci jasnú 'prítomnosť' v stave bez foriem. Nirmanakáju 

znázorňuje Tapihrica, ľudská manifestácia povstávajúca zo spojenia jasnosti a 

priestoru. 

   

Je dôležité si uvedomiť, že vzdávať úctu Küntu Zangpo, napríklad obetovaním 

vonnej tyčinky má zmysel, len ak chápeme, že jeho nahota predstavujeuje náš 

vlastný stav bez formy, ktorý premietame do vonkajšieho stvárnenia. 

  

 Pri praxi prázdnota, ktorú objavíme v mysli, predstavuje dharmakáju, jemná 

existencia jasnosti, sebachápania, predstavuje sambhógakáju, a akékoľvek 

manifestované koncepty, spomienky či vášne predstavujú nirmanakáju. 

 

Vášne a trikája 
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Symbol "Kruhu prvotnej bázy" vysvetľuje praktickú metódu na zažitie dokonalosti 

troch káj v báze künži prostredníctvom vášní. 

   

Pri sedení v meditácii vyvolávame vášeň, napríklad hnev, a potom ju 

pozorujeme, keď povstáva v mysli. Pozeráme priamo na ňu, a vidíme, že mizne. 

Nedá sa povedať, že mizne do seba, skôr mizne rovnako, ako vzchádza. Stav kam 

mizne, kam sa samooslobodzuje, je čistý stav vášne. Takto zisťujeme, že 

inherentnou kvalitou každého pohybu energie v mysli, každej vášne i myšlienky je 

čistota. Ak zotrváme v stave, kam vášeň mizne, zistíme, že ju tam nenachádzame. 

Môžeme použiť tibetský príklad, kde pri strate jaka sa ho vydáme hľadať a 

nenájdeme ho. Nenájdenie jaka je to, čo nachádzame. Rovnakým spôsobom sa snažíme 

vyvolať hnev, potom ho namiesto zosilnenia či rozvíjania len pozorujeme, aby sme 

videli jeho povahu. Tak zistíme, že prirodzeným stavom hnevu je prázdnota.  To 

môžeme uplatniť na každú myšlienku i vášeň, čo povstane - všetky sa chovajú 

rovnako. 

   

Všetky prejavy vášní predstavujú nirmanakáju, a v nej je všetka existencia 

odvodená z pohybu energie v stave neoddeliteľnosti prázdnoty a jasnosti, 

dharmakáje a sambhógakáje. 

   

Pozorovaním mysle vidíme, že všetky mentálne hnutia, všetky vášne a myšlienky 

v sebe obsahujú kvality či aspekty troch káj. Tantry hovoria, že hnev vo forme 

božstva hnevu je protijedom hnevu. To znamená, že pozorovanie hnevu a zistenie 

jeho inherentnej prázdnoty je protijedom hnevu. Znamená to preživať jeho 

prítomnosť a neoddeliteľnosť 'prítomnosti' a prázdnoty. 

   

V dzogčhene protijed nepoužívame, skôr sa snažíme chápať aspekty troch káj v 

každom hnutí mysle - keď pozoruje, ako sa vášeň rozpúšťa do čistého stavu, 

predstavuje to dharmakáju vášne, bázu s potenciálom vášne. Jej jasná 

'prítomnosť' v čistom stave prázdnoty predstavuje sambhógakáju vášne, čo je 

aspekt potenciálu vášne. Neoddeliteľnosť jasnosti vášne a jej bázového stavu 

prázdnoty predstavuje nirmanakáju vášne, skutočný prejav vášne. Prakticky to 

znamená, že keď hnev povstane, vnímame ho v sebe, ale keď sa ho snažíme skúmať 

bližšie, nájdeme len jeho inherentnú prázdnotu, dharmakáju hnevu. V tom stave 

prázdnoty jestvuje 'prítomnosť', ktorá predstavuje sambhógakáju hnevu, a 

neoddeliteľnosť prázdnoty hnevu a jasnej 'prítomnosti' predstavuje nirmanakáju 

hnevu. Schopnosť nachádzať tri káje vo všetkých vnútorných i vonkajších zjavoch 

ako prejav našej inherentnej energie v mysli i vo vonkajšom svete, znamená 

odhaliť, že všetko je buddha. 

 

15. Tregčhö a thögal 
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  Táto veľkolepá úplnosť, kondenzát esencie, 

  sa nedá určiť ako jedno - je mnohým. 

  Nie súc mnohým, prebýva ako jedno. 

  Pre jedno a mnohé nejestvuje oddelenosť. 

  Jej nejestvovanie dokonca presahuje výraz "nejestvovanie". 

  A práve toto obvyklé "presahuje", Šenrab nikdy nespomenul. 

 

Mnoho dzogčhenových náuk Žangžung ňängjü sa zaoberá svetlom. Dzogčhen je cestou 

priamou, a jeho pokročilejšie praxe sa sústreďujú na dve preň špecifické metódy: 

tregčhö (mkhregs chod) a thögal (rthod rgal). Tregčhö znamená "odotnúť/odtrhnúť 

sa". Je to prax jednobodovej kontemplácie a spočíva v zotrvávaní v prirodzenom 

stave. Thögal znamená "pracovať" či usilovať o priamu realizáciu. Nezotrvávame 

len v stave kontemplácie, ale pracujeme na integrácii kontemplácie s pohybom 

energie vo forme svetla a vízie. V podstate to predstavuje kontempláciu zameranú 

na svetlo. Táto práca so svetlom a víziou sa ukáže zvlášť užitočná v barde, keď 

vzídu tri veľké vízie. Pomocou takej praxe dokážeme poznať rozdiel a súvis medzi 

jemnou dimenziou a jej pevným fyzickým vyjadrením, naším karmickým videním. 

 

Praktické rady k tregčhö a thögalu 
 

Tregčhö predstavuje zostávanie v stave kontemplácie, zotrvávanie v prirodzenej 

podstate čistého stavu mysle. Kým sa pustíme do praxe thögalu, je veľmi dôležité 

stabilizovať prax tregčhö, ináč naša kontemplácia nebude dosť mocná, aby sme ju 

kvôli rozvoju praxe thögalu dokázali integrovať s víziou, keď vzíde. 

   

Mnoho majstrov hovorí, že praxe thögalu sa uplatňujú ťažko, no určite je 

užitočné náuky thögalu prijať, aj keď ich nebudeme schopní praktizovať. Hoci je 

pravda, že potrvá dlho, kým bude naša kontemplácia počas praxe thegčö stála, 

nemalo by nám to brániť, aby sme začali praktizovať thögal, ináč môžeme zistiť, 

že život sa chýli ku koncu, a my sme s praxou thögalu ešte ani nezačali. 

   

Náuky o týchto druhoch praxe držali vo veľkej tajnosti všetci majstri línie, 

od Šenrab Miwočha po majstrov nedávnej minulosti, z ktorých mnohí realizovali 

dúhové telo. Môj majster, ktorý mi tieto náuky odhalil, vyzdvihoval ich veľkú 

dôležitosť, ale tiež podotýkal, že hoci bolo správne držať tieto náuky v 

tajnosti v dávnych časoch zlatej éry, neplatí to už v našich časoch plných 

problémov a ťažkostí, ináč je riziko, že by línia týchto náuk mohla skončiť. 

 

Thögal 
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Náuky thögalu v Žangžung ňängjü popisujú jasné svetlo a prirodzene povstávajúce 

vízie, a tiež ako vzchádzajú a ako ich zahrnúť do cesty. Tieto vízie z bodov či 

zárodkov a pavučín svetla zoskupených ako buddhovia, mandaly, atď., sú utvárané 

z inherentnej štruktúry svetla, vyjadrenia energie jasnosti prvotného stavu. 

 

Špecifická prax thögalu zahrnuje ústranie v tme, pri ktorom praktizujeme v 

úplnej tme (normálne trvá štyridsaťdeväť dní, no niektorí praktizujúci v ňom 

strávili mnoho rokov), alebo hľadenie do slnka, mesiaca či oblohy. Všetky tieto 

techniky majú umožniť, aby zo zákutí našej mysle spontánne vzišli vízie, s 

ktorými potom pracujeme. 

   

 

V praxi thögalu sa na zdokonalenie vízie používa päť druhov pohľadov: 

 

  1. hnevlivý pohľad smerovaný nahor - užitočný, keď sa cítime ospalí 

  2. pokojný pohľad smerovaný nadol - užitočný, keď je myseľ príliš rozrušená 

  3. pohľad bódhisattvu smerovaný priamo - používaný pri pokojnej mysli 

  4. pohľad metódy smerovaný vpravo - rozvíja metódu 

  5. pohľad múdrosti smerovaný vľavo - rozvíja múdrosť 

 

 (pozn. ! u praxe hľadenia na oblohu sú pohľady vpravo a vľavo uvedené opačne !) 

 

  Ďaľšie druhy pohľadov používané v praxi thögalu sú: otáčavý pohľad, pohľad 

leva a tajný pohľad. 

   

Môžu sa manifestovať mandaly, thigle, biele body, kruhové dúhy, obrazy 

buddhov, božstiev a buddhovské dimenzie. Sú prirodzenými prejavmi našej 

sambhógakáje a povstávajú sa cez kanál múdrosti spájajúci srdce s očami. Keď sa 

zjavia, je naša prax prerušovaná, ako keď vidíme slnko cez pohybujúce sa mraky - 

chvíľami sme v stave 'prítomnosti', chvíľami nasledujeme svetlá. Niekedy sa zdá, 

že praktizujeme, inokedy zas, že nie, takže môže vzniknúť množstvo pochybností, 

ktoré si musíme vyjasniť s majstrom. 

   

Takto nadobúdame skúsenosť priamo a spoznávame zárodky svetla (thigle) 

predstavujúce základ či prapôvod čistých vízií podobných hviezdam vo vesmíre. Na 

začiatku praxe thögalu je pohyb intenzívnejší, akoby rozvinuli pestrofarebný 

čínsky hodváb - náhle v priestore vidíme spústu farieb, akoby všade bolo vidno 

dúhy. To je hlavná vízia, základňa piatich farebných svetiel, z ktorých všetky 

vízie povstávajú. V tom spočíva dôležitosť piatich svetiel, ktoré vedú k vzniku 

nirvány i sansáry. 
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Pracovať s pohybom svetla v praxi thögalu je ľahšie než pracovať s pevnými 

objektami, ktoré normálne vidíme, a zvukmi, ktoré počujeme v každodennom živote 

- veci, ktoré už poznáme. Vízie thögalu povstávajú ako vonkajší prejav 

vnútorných skúseností. Jestvujú texty popisujúce "pohyb energie vonkajšieho 

svetla" a znamenia objavujúce sa počas vízií. 

   

Rozmanité vízie sú rôzne pomenované. Napríklad "ryba z lúčov v pohybe" 

poukazuje na pohyb vízií a popisuje ich ako pohybujúce sa ako ryba vo vlnách. 

Text vysvetľuje, že sa musíme snažiť "chytiť rybu z lúčov v pohybe do siete 

temnoty" a popisuje stav 'prítomnosti' podobný "šípu", ktorý musíme vystreliť na 

cieľ, ktorý v tomto prípade predstavuje tá ryba. Víziou je ryba a šíp, a 

nástrojom na jej chytenie je 'prítomnosť'. 

 

Štyri vízie thögalu 
 

Štyri štádiá praxe thögalu sú známe ako "štyri vízie thögalu". Sú to: 

 

  1. skúsenosť absolútnej reality ako vízie 

  2. zväčšenie a zintenzívnenie skúsenosti vízie 

  3. dozretie uvedomenosti rigpy do jej plnosti 

  4. definitívne ukončenie a vyčerpanie zjavov 

  

  Žangžung ňängjü obsahuje aj unikátny popis tých štyroch štádií pomocou fáz 

pribúdajúceho mesiaca v prvej polovici lunárneho mesiaca a piatich ciest praxe 

sútier. 

  

Kým sa budeme týmito štyrmi štádiami zaoberať, bolo by užitočné sa pozrieť na 

štyri spôsoby, akými vízie môžu povstať. Prvý spôsob je prostredníctvom vlastnej 

prirodzenej dokonalosti prvotného stavu. Udeje sa to, lebo vízie sú súčasťou 

prirodzenosti prvotného stavu, ktorá je žiarivá. Druhý spôsob je prostredníctvom 

použitia príhodných metód. Tie sú účinné, lebo vízie sú prítomné v prvotnom 

stave rovnako, ako maslo existuje v mlieku, a ako mútime maslo, aby sme dostali 

maslo, ak poznáme tie správne metódy, dokážeme z toho stavu vízie vyvolať. Tretí 

spôsob je spontánne vzídenie vízií ako známky pokroku v praxi. Tu je dôležité 

rozlišovať medzi víziami čistými a nečistými, ktoré sa môžu stať prekážkami 

nášho napredovania v praxi. Štvrtý spôsob predstavuje spontánne vzídenie vízií 

počas barda. 

   

Prvé zo štyroch štádií nastane, keď vízie začnú vzchádzať a my máme priamy 

vhľad do povahy reality. Táto skúsenosť zodpovedá realizácii sútrickej cesty 

hromadenia [zásluh]. Druhé štádium nastáva, keď sa vzchádzajúca vízia rozvinie a 
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naša skúsenosť vzrastie. To zodpovedá ceste úsilia. Tretie štádium predstavuje 

rozvoj a dozretie uvedomovania si vízie k dokonalosti. To zodpovedá ceste 

videnia a ceste meditácie. Štvrté štádium predstavuje úplnú víziu, čo zodpovedá 

ceste 'žiadne ďaľšie cvičenie'. Tu sa po rozpustení iluzórnych zjavov celkom 

integrujeme s víziou úplnosti. 

   

Konkrétnejšie, počas prvého štádia jestvujú dve svetlá, vnútorné a vonkajšie. 

Na začiatku praxe cítime, akoby z nás svetlo vychádzalo. Symbolom svetla je tu 

"thigle rigpy vzhľadu skla", čo znamená, že panuje pocit, akoby človek pozeral 

cez dno pohára. Tigle sú veľmi žiarivé a môžu mať rôznu veľkosť - najmenšie sú 

veľkosti hráška, iné môžu byť oveľa väčšie. Viaceré thigle sa môžu javiť ako 

rôzne pospájané, vodorovne, zvisle, atď., a tvoria šnúrky či retiazky zvané 

"vlákna súcitu" či "strieborné vlákna", lebo sú biele a ligotavé a pripomínajú 

striebro. Thigle sa môžu objavovať jednotlivo, alebo spolu pospájané - možnosti 

vízie sú neobmedzené. 

   

Na začiatku praxe druhy vzchádzajúcich vízií závisia aj od kombinácie našich 

vlastných elementov. U niektorých praktizujúcich môžu byť vízie prevažne biele, 

u iných červené, atď. To znamená, že naše vnútorné elementy nie sú správne 

vyvážené. Keď budeme viac schopní integrácie, elementy sa upravia. Sami môžeme 

vidieť, keď sa farby našich vízií vyrovnajú a žiadna farba nebude celkom 

prevládať - ak sa napríklad predtým objavovala len farba červená, začnú sa 

objavovať aj ostatné farby, čo značí, že naše vnútorné elementy sa vyrovnali a 

zharmonizovali. 

  

 Niekedy sa farby objavujú oddelene, najprv červená, potom modrá, biela, atď., 

inokedy sa zas objavujú symboly, a vízie sa zrkadlia v nich. Často sú tieto 

vízie nestále, stratia sa ako záblesk blesku. Niekedy môžeme vidieť celé mesto, 

inokedy sa v malom thigle môže zjaviť celá krajina aj s horami. Nemalo by nás to 

prekvapovať, veď svojimi malými očami dokážeme vidieť množstvo veľkých vecí. 

Niekedy, keď pozeráme na vzchádzajúcu víziu, okamžite zmizne, alebo na okamih 

pretrvá, a potom zmizne ako vo videohre. Ťažko sa to definuje či vysvetľuje, 

lebo možno vidieť množstvo vecí mnohými rôznymi spôsobmi. 

   

Toto prvé štádium predstavuje základňu, v ktorej lúče, svetlá, thigle a vlákna 

thigle nikdy nezostávajú v kľude na jednom mieste. Sú ako vodopád padajúci z 

vysokánskej hory, alebo stále sa pohybujúce kvapky ortuti. V tomto štádiu sa 

všetko hýbe. Keď sa manifestuje vnútorný pohyb zatiaľ čo praktizujeme v stave 

'prítomnosti', celkom dobre sa môže stať, že spočiatku pozeráme jedným smerom, a 

skončíme pri druhom. Nie je to ako hľadieť na nehybný objekt s očami uptretými 

na jeden bod v priestore ako pri praxi žinä. Pripodobňuje sa to zrkadlu a šípu - 
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keď je pohyb veľmi rýchly a nezastaviteľný, je dokonca ťažké rozoznať, čo sa 

pohybuje. Niekedy sa zdá, že sa pohybuje vízia, inokedy že naše oči, alebo že je 

pohyb vnútorný, vnútornou energiou rigpy. V thögale je vlastne všetko prepojené 

- vonkajšia vízia, oči i vnútorná energia, a v tom prvom štádiu sa všetko spolu 

hýbe. Je však dôležité chápať, že len čo je 'prítomnosť' dostatočne stabilná, 

ten pohyb dokážeme zastaviť. Práve to sa opisuje ako "chytenie ryby do siete 

temnoty", zadržanie pohybu pomocou stabilnej 'prítomnosti'. Vtedy sa 

'prítomnosť' sústredí do jedného bodu a vnútorná skúsenosť sa stane čistou a 

jasnou, bez pohybu. Zotrvávame v spojení prázdnoty a jasnej rigpy - matka a syn 

sú zjednotení a šťastní. To vedie k vzniku  určitej radosti, a odvtedy 

prestávame brať prax ako vymedzené sedenia, a niet tak viac prestávok medzi 

praxou a nepraktizovaním. Koniec prvého štádia zodpovedá tretiemu či štvrtému 

dňu lunárneho mesiaca, keď mesiac začína pribúdať. 

   

V druhom štádiu sa vízie začínajú rozvíjať. Spočiatku môžeme vidieť jasné 

svetlo vo všetkých smeroch, všetko vidno ako svetlo. Potom začneme rozlišovať 

thigle rigpy, lebo teraz máme bližšiu a konkrétnejšiu skúsenosť elementov, i keď 

nie sú celkom pod kontrolou. V druhom štádiu sú elementy vyvážené, takže sa vo 

víziách javí čosi celkom odlišné: vidíme päť svetiel, thigle, kruhy dúhy a 

svetlá v podobe ihlanov. Vízie sú veľmi čisté a jasné. Strieborné vlákna bývajú 

tiež okrúžené piatimi farbami, a vnútri thigle (množné číslo) uvedomenosti sa 

objavujú slabiky, písmená, obrazce a stúpy. Vo víziách sa objavujú všetky farby 

- povstávajúce vízie nemajú žiadne obmedzenia. Vlastne ľudia, ktorí ešte 

nepraktizovali, ani nemajú prežitok určitých slabík či božstiev, môžu vidieť 

obrazy, ktoré sú odrazom ich vnútornej vízie, úplne inej, než sa popisuje v 

texte. 

  

 Najlepšou a najľahšou cestou rozvinutia týchto vízií je vykonať ústranie v 

tme, alebo praktizovať hľadenie na slnečné lúče (nie však priamo do slnka!) pri 

východe alebo západe slnka, aby sa vytvorilo spojenenie medzi svetlom vnútorným 

a vonkajším, držiac pritom ruky tak, že prsty filtrujú lúče svetla. Keď takto 

pozorujeme vonkajšie lúče a sme v stave 'prítomnosti', fungujú tieto ako 

sekundárne príčiny pre tvorbu projekcií vnútorného svetla na dlaň ruky. 

 

Spočiatku toho veľa nevidíme, ale neskôr sa vízia rozvinie a veľmi ľahko takto 

svetlá uvidíme. Iné spôsoby predstavujú prax hľadenia na lúče svetla 

prechádzajúce cez okenné žalúzie, alebo sedenie na kopci a pozeranie na miesto, 

kde kopec hraničí s oblohou (to vedie k vzniku tzv. vízie "obočia"). Výhodou 

ústrania v tme je, že môžeme praktizovať bez ďaľších požiadaviek (napr. 

slnečných lúčov) či rozptyľovania vonkajším svetom, takže integrácia je ľahšia. 
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Pre druhé štádium je príznačné, že všetky vízie a pohyby sú stálejšie. Pohyb 

"ryby" sa spomaľuje, dokonca môže celkom ustať. Táto stálosť je prvou známkou 

rozvoja. Je to, ako keď sa more upokojí, keď už nie je zvlnené vetrom. 

  Keď pohyb ustane, musíme sa snažiť viac sústrediť. Toto štádium zodpovedá 

piatemu a šiestemu dňu pribúdajúceho mesiaca. I keď prax formálne nevykonávame, 

predsa v nej stále pokračujeme. Môžeme mať skúsenosť, že keď ukončíme sedenie 

praxe, zistíme, že v praxi stále pokračujeme. 

   

V treťom štádiu môžu byť vízie stále a nehybné, alebo sa môžu hýbať. Môžu sa 

objavovať rôzne slabiky či časti tela a vynárať vízie buddhov a mandál. V tejto 

prázdnej realite niet viac rozdielu medzi vonkajšími víziami a vnútornými 

skúsenosťami, subjektom a objektom, nirvánou a sansárou. Vtedy sme v ôsmom a 

deviatom dni lunárneho mesiaca, zhruba na polceste jeho pribúdania. 

   

Začali sme prekonaním vyhradených sedení praxe, a naším cieľom teraz musí byť, 

aby všetky okamihy a udalosti prebiehali v stave 'prítomnosti'. Pri takomto 

vývoji budeme v 'prítomnosti' počas i mimo formálnych sedení praxe, čo 

predstavuje prirodzené pokračovanie 'prítomnosti'. V tomto štádiu však musíme 

odložiť ako dualistickú aj predstavu praxe a nepraktizovania. Vstúpime do 

meditácie vnútorného priestoru a tento jemný dualistický koncept opustíme. 

  

 Rozvoj tohto štádia vedie k zdokonaleniu vízií. Dokonale a spontánne 

vzchádzajú vízie mandál, čistých buddhovských oblastí, piatich dhjánibuddhov či 

iných buddhov, so všetkými ctnostnými kvalitami. V prvotnom stave jedinca je 

všetko dokonalé - nič nezostáva skryté a všetko je zjavné. V čistej vízii sa 

manifestujú všetky mandaly pokojných i hnevlivých božstiev - všetky hlavné i 

vedľajšie božstvá a ich mandaly vidíme jasne a zreteľne, nepretržite a 

neobmedzene, skrášlené všetkými ozdobami a atribútmi. 

  

 Text vysvetľuje, že praktizujúci uvidí päť skupín božstiev, ale pretože vízie 

predstavujú externalizované prejavy nášho prirodzeného stavu, druhy možných vízí 

sú neobmedzené. Vízia sama osebe vlastne nie je dôležitá, dôležité je integrovať 

ju a uvedomiť si, že jej zdrojom je náš vlastný prvotný stav. 

  

 V tomto štádiu sú vízie veľmi stále a nehybné, ako korytnačka položená do 

nádoby s vodou, čo sa stiahla do panciera a prestala sa hýbať. Sú to vízie 

dokonalosti, lebo vzchádzajú z prvotného stavu v dokonalej podobe. Celý vonkajší 

svet je vnímaný ako svetlo. Chápeme, prečo je svetlo inherentnou existenciou 

všetkého vonkajšieho (domov, hôr, atď.), a prečo sa stávajú pevnými len keď ich 

uchopujeme. Keď hovoríme, že jestvujú ako svetlo, značí to, že sú odvodené z 

elementov, ktoré pochádzajú zo svetla, a ktoré tuhnú do podoby hmotnej 
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existencie. Podstatné je pochopiť, ako všetka realita nastáva z tohto stavu, zo 

svetla, ktoré sa dokáže pretransformovať v materiálne objekty. 

   

V tomto štádiu tiež hovoríme o jednej chuti. Znamená to, že treba opustiť aj 

jemný dualistický koncept 'prítomnosti' a ne-'prítomnosti'. Musíme byť zbavení 

všetkých rozporov či snahy praktizovať - musíme zájsť za koncept praxe i 

praktizujúceho. Tieto koncepty sú odstránené v prvotnom stave a my zostaneme v 

čístej mysli bez meditácie i rozptýlenia. V dzogčhene je vlastne najlepšou 

meditáciou "nemeditácia" presahujúca meditáciu. Staneme sa jedným s meditáciou, 

takže viac niet meditujúceho, meditácie, ani predmetu meditácie. To však 

neznamená, že nie je čo robiť, a len by sme mali ísť spať - znamená to, že 

potrebná je nenútená spontánnosť 'prítomnosti' v nerozptýlenej meditácii. Ak už 

nie je potrebná snaha o sústredenie, značí to, že rozptýlenia viac niet. 

   

Na konci tohto štádia sme pri trinástom a štrnástom dni lunárneho mesiaca. 

Medzi týmito dvoma dňami máme ešte meditovať o priestore. Prostredníctvom 

integrácie sme najprv prekonali dualizmus praxe a nepraktizovania, potom sme 

prekonali aj jemný dualistický koncept integrácie, kontemplácie a 

nekontemplácie, aby sme dospeli k spontánnemu pretrvávaniu stavu, ktorý 

predstavuje meditáciu o priestore, ničote či prázdnote, v ktorej niet subjektu 

ani objektu, ničoho vnútorného ani vonkajšieho. V konečnom štádiu, štádiu 

realizácie, musíme prekonať aj koncept samotnej 'prítomnosti' a meditácie. 

   

Štvrté štádium predstavuje konečná či definitívna vízia, kedy sa všetky vízie 

foriem, božstiev a mandál stratia. Sú inherentne prázdne a rozplynú sa do tejto 

prázdnoty, ktorá je ich podstatou, do künži, prvotného stavu bez atribútov. Keď 

prestaneme myslieť, ustane všetko. Všetky koncepty, vrátane konceptu meditácie, 

sú oslobodené v čistom stave - všetky popisované formy a vízie založené na zvuku 

i samotný zvuk, svetlo i lúče sa rozplynú do prvotného stavu. Všetky zvuky 

zmiznú ako ozvena, svetlo sa stratí ako sa dúha stráca do oblohy, všetky lúče 

manifestujúce sa ako formy a telá zmiznú ako odrazy na vode. Je ťažké vysvetliť, 

ako sa stratia - hovorí sa, že "ako hlupákova vysnená predstava". Všetko sa 

stráca, ako syn vracajúci sa do lona matky. Je to úplné samooslobodenie, kde už 

nie je ani možnosť konceptov. Konečne chápeme, že niet ani ilúzie, ani 

oslobodenia, a máme skutočné a konečné poznanie prvotného zdroja odkiaľ všetko 

pochádza a kam sa všetko navracia. Všetky jemné dualistické koncepty, vrátane 

toho o meditácii a nemeditácii skončia a jestvuje len prázdnota a ničota, len 

múdrosť. Niekto by mohol namietať, že ak jestvuje múdrosť, aj to je 'čosi', no 

múdrosť nie je koncept, je to priame poznanie nesprostredkované myslením, takže 

už niet ani kategórie niečoho a ničoho. Nemáme viac žiadne očakávania alebo 

potrebu čokoľvek akceptovať či odmietať. Toto štádium sa podobá priestoru, v 
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ktorom všetky elementy miznú, realite prázdnoty, čo presahuje sansáru i nirvánu. 

   

Predstavuje to pätnásty deň lunárneho mesiaca, spln, a my sme dosiahli konečné 

štádium, prvotný stav, oblasť prvotného buddhu, Kuntu Zangpo - sme v jeho 

pevnosti. Keď niekto zaklame a iný povie "to je lož", tá lož zmizne - rovnako 

miznú všetky koncepty prostredníctvom tejto múdrosti, čo chápe, že nejestvujú. 

  

Konečným plodom, osvietením či realizáciou nie je nič iné než toto. Pomocou 

tejto praxe získame skutočné poznanie, nemáme viac žiadne domnienky ohľadne 

božstiev, atď., a všetko mizne. Keď dosiahneme toto štádium, nastane 

transformácia a fyzické telo sa zmení v čisté telo svetla, myseľ so všetkými 

svojimi myšlienkami sa transformuje v múdrosť bez konceptov. V tomto stave majú 

tri káje dokonalú podobu - dharmakája predstavuje prázdnotu, sambhógakája 

predstavuje svetlo a vnútornú manifestáciu energie, a nirmanakája predstavuje 

vonkajšiu manifestáciu energie. Chápanie svetelnej povahy reality privodí 

konečný plod praxe thógalu, realizáciu premeny v telo svetla, v ktorom je 

fyzická hmota tela premenená a rozpúšťa sa do svojho esenciálneho stavu ako 

čistá energia vo forme svetla. 

  

 Takéto je vysvetlenie znamenitej praxe thögalu cesty dzogčhenu, ktorú možno 

prejsť a uskutočniť v jedinom živote, "v jednej lebke", alebo jazykom dzogčhenu, 

"v jednom živote a jednom tele". 

 

16. Sútry a dzogčhen 
 

Absolútna realita podľa sútier a dzogčhenu 
 

Sútry a dzogčhen sa v chápaní absolútnej reality líšia. Podľa filozofického 

systému "strednej cesty" (mádhjamika) sútier je absolútna realita definovaná ako 

"postrádajúca inherentnú existenciu". Táto absencia inherentnej existencie 

predstavuje prázdnotu vyznačujúcu sa kvalitou, ktorá sa v dzogčhene volá prvotná 

čistota. Podľa dzogčhenu však absolútna realita nemá len túto kvalitu, ale aj 

neoddeliteľnosť prvotnej čistoty a spontánneho, dokonalého dovŕšenia - prázdnoty 

(tongpaňi) a jasnosti (salwa), esencie (ngowo) a prirodzenosti (rangžin). 

   

Podľa sútier má absolútna realita len kvalitu prázdnoty, kým absolútna realita 

v dzogčhene značí prázdnotu neoddeliteľne spojenú s jasnosťou. "Absencia 

inherentnej existencie" sa označuje ako esencia (ngowo), báza všetkého (künži) 

alebo matka (ma). Chápanie samotnej prázdnoty ešte neprestavuje prvotnú múdrosť. 

V dzogčhene sa kladie dôraz na chápanie neoddeliteľnosti jasnosti a prázdnoty v 

prvotnom stave. 
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V systéme sútier sa dôraz kladie na zjednotenie relatívnej a absolútnej 

pravdy. Je to jedna z najťažších vecí na pochopenie v systéme sútier. Ľahšie sa 

chápe absencia inherentnej existencie, než relatívna pravda, t.j. jestvovanie 

relatívnej existencie. Jestvuje absolútna realita prázdnoty, ale okrem nej aj 

relatívna realita jemnej relatívnej existencie. Hoci existencia jestvuje, ak sa 

ju pokúsime nájsť, nenájdeme nič - vieme, že jestvuje, ale toto poznanie nie je 

ako bežná znalosť. Pretože jestvuje existencia i neexistencia, hovorí dzogčhen o 

neoddeliteľnosti prázdnoty ("neexistencie") a jasnosti ("existencie") v 

prirodzenom stave. 

 

 

Absolútna pravda podľa sútier a dzogčhenu 
 

Cesta bönu zvaná "Cesta bieleho A" nachádza v zhode s dzogčhenom na pohľade 

sútier na absolútnu pravdu štyri chyby. 

 

  1. Chyba "definitívnosti". Podľa náhľadu sútier predstavuje absolútna pravda 

absencie inherentnej existencie "neimplikatívnu negáciu" (med dgag [gi gzhan 

sel] - po negácii ako výsledok nezostáva nič). "Zdefinitívnením" definície 

reality tvrdením, že sa nedá povedať viac, než že je to prázdnota a 

neexistencia, popierajú sútry spontánnu dokonalosť a potenciál múdrosti 

absolútna. 

  2. Chyba "upadnutia". Podľa náhľadu sútier všetky zjavy postrádajú inherentnú 

existenciu, a tým aj potenciál manifestácie a kvalitu spontánnej dokonalosti. 

Praktizujúci sútier chápe realitu len ako prázdnotu a "upadá" do čírej 

prázdnoty. 

  3. Chyba "nihilistického obmedzenia". Podľa náhľadu sútier "neimplikatívna 

negatívnosť" postráda poznanie múdrosti a sambhógakáje, lebo sa sama nedefinuje 

ako spontánne dokonalá ako priestor. Takéto obmedzenie pravdy na číru prázdnotu 

znamená, že je "nihilisticky obmedzená". 

  4. Chyba "nihilizmu". Podľa náhľadu sútier je správnosť fungovania zákona 

príčiny a následku v relatívnej existencii stanovená obyčajnou, konceptuálnou, 

analytickou mysľou. Pretože existencia takejto mysle musí byť zaistená rovnakým 

druhom konceptuálnej mysle, vedie to k nekonečnému cyklu konceptuálnych myslí 

potvrdzujúcich existenciu konceptuálnych myslí. To predstavuje chybu 

"nihilizmu". 

 

Objavenie prázdnoty 
 

Hoci je cieľ náuk sútier rovnaký ako u dzogčhenu, t.j. odhaliť absolútnu pravdu, 
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ich cesty k nemu sú rôzne. Keď majster sútier hovorí o dosiahnutí chápania 

prázdnoty, to sa dosahuje pomocou konceptuálnej mysle, pomocou myslenia. V 

systéme sútier praktizujúci pozoruje objekt a pokúša sa pochopiť jeho prázdnu 

podstatu - pochopenie nastane cez koncept prázdnoty. S týmto konceptuálnym 

chápaním sa pokúša preniknúť k priamemu a nekonceptuálnemu pochopeniu prázdnoty. 

Na rozdiel od toho, dzogčhen namiesto analyzovania objektov prostriedkami 

konceptuálneho myslenia využíva na pochopenie prázdnej povahy reality a aspektu 

prázdnoty prvotného stavu priamu transmisiu - priame a bezprostredné uvedenie do 

prázdnoty, spolu s rôznymi formami žinä. 

   

Pre pochopenie prázdnoty praktizujúci sútier skúma nejaký objekt, napríklad 

ružu, aby sa dopátral jej inherentnej prázdnoty. Keď vidí ružu, jeho myseľ 

utvára koncept, t.j. mentálny obraz ruže a on prežíva významové zovšeobecnenie 

"ruže", nie skutočnú ružu vnímanú zmyslami. Obráti sa od zmyslového vnímania 

ruže k jej mentálnemu konceptu, premieta mysľou utvorené významové 

zovšeobecnenie "ruže" na skutočnú ružu, a mysľou utvorené významové 

zovšeobecnenie "prázdnoty" premieta na významové zovšeobecnenie "ruže". Pomocou 

logiky potom chápe inherentnú prázdnotu ruže. No podľa dzogčhenu toto chápanie 

pomocou mentálneho konceptu prázdnoty významového zovšeobecnenia netreba na to, 

aby sme priamo prežívali prázdnotu skutočnej ruže. Hoci cieľom je príame 

vnímanie prázdnoty, praktizujúci sútier môže stráviť mnoho rokov poznaním len 

konceptu či významového zovšeobecnenia prázdnoty, a k priamemu vnímaniu a 

bezprostrednému prežívaniu sa ani nedostane. V praxi kladie väčší dôraz na 

koncept prázdnoty, než na priamu skúsenosť prázdnoty. Adept praktizuje žinä, a 

pritom oddelene študuje, aby pochopil prázdnotu. Chce pochopiť relatívnu i 

absolútnu pravdu prostredníctvom logiky, a potom sa snaží toto pochopenie 

integrovať s koncentračnou praxou žinä. 

 

Rozvíjaním myšlienky prázdnoty sa 

pochopenie zjasňuje, dokým sa v konečnom štádiu nedočká manifestácie pochopenia 

na základe jasnosti, bez účasti myslenia. Pretože však toto pochopenie bolo 

dosiahnuté konceptuálnou analýzou, jestvuje vždy nejaký východzí bod, z ktorého 

analýza začína - je preto vždy spojené s konceptuálnym myslením. Nie je to 

priame poznanie prázdnoty aké nachádzame v dzogčhene, získané priamo praxou, 

nesprostredkované myslením. V dzogčhene vlastne myšlienka "teraz chápem 

prázdnotu" nepredstavuje skutočné pochopenie, ale len ďaľšiu myšlienku. Priame 

pochopenie prázdnoty v dzogčhene je bez subjektu a objektu a bez spojitosti k 

nejakému východziemu bodu. 

   

Použitie konceptu prázdnoty v tradícii sútier, aby postupne praktizujúceho 

viedla k skúsenosti prázdnoty, ukazuje na postupný charakter cesty sútier. 
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Dzogčhen je naopak cestou nestupňovitou, a od samého počiatku majster 

praktizujúcho učí snažiť sa pochopiť prázdnotu priamo prostredníctvom praxe 

žinä, bez účasti myslenia. Uplatnením mysle presahujúcej myslenie a koncepty 

dosiahneme nerozptýlenú 'prítomnosť' a pochopenie neoddeliteľnosti prázdnoty a 

jasnosti. Pochopenie prázdnoty vzchádza priamo prostredníctvom jasnosti, bez 

meditovania myšlienkotvornej mysle. 

   

Tento spôsob získania poznania je špecifický pre dzogčhen. Niektorých 

praktizujúcich sútry šokuje, keď im povieme, že v dzogčhene je skúsenosť 

prázdnoty bezprostredná, získaná priamym vnímaním bez použitia logiky. Vravia, 

že je to nemožné. No dzogčhen tvrdí, že sú dve cesty získavania poznania - 

logikou a prostredníctvom skúsenosti/prežitku. Podľa dzogčhenu najlepší spôsob 

pochopenia prázdnoty nepredstavuje použitie myslenia, lebo takto získané 

poznanie nikdy nemôže presiahnuť konceptuálnu úroveň. Logická myseľ dospeje k 

chápaniu logického konceptu prázdnoty, no pravda o prázdnote presahuje myslenie 

a koncept, presahuje logickú myseľ. Skutočnú prázdnotu nemožno pochopiť logickou 

dedukciou, lebo myslenie, konceptuálna myseľ, dokáže chápať len koncept či 

významové zovšeobecnenie prázdnoty, ale priamo vnímať samotnú prázdnotu 

nedokáže. 

   

Kto potom chápe prázdnotu? Jestvuje sebachápanie prázdnoty samotnou prázdnotou 

vďaka aspektu jasnosti prázdnoty, ktorý umožňuje chápanie priamym vnímaním. 

Chápanie nie je oddelené od prázdnoty. Prázdnota chápe a osvetľuje samu seba ako 

v príklade o maslovej lampe. V tom spočíva neoddeliteľnosť prázdnoty a jasnosti 

- sebapoznanie predstavuje imanentnú jasnosť či sebauvedomenosť. 

 

17. Bardo - smrť a ostatné prechodné stavy 
 
Príprava na smrť 
 

Praxe vykonávané počas života nám pomáhajú v priebehu smrti i v barde. Ak 

napríklad máme smrteľnú chorobu a uvedomíme si, že čoskoro zomrieme, čo vtedy 

najlepšie urobiť? Ako sa pripraviť na okamih smrti? V tom poslednom okamihu, keď 

sa zastaví dych, už nedokážeme vykonávať prax za dlhý život, lebo naše telo, reč 

a myseľ zoslabli natoľko, že už nedokážeme ani myslieť, ani konať. Už vopred 

musíme chápať, čo sa bude diať v každom z tých posledných okamihov, a spomenúť 

si, ako zotrvať v stave úplnej 'prítomnosti'. Musíme si spomenúť na svojho 

majstra, svoj jidam (osobné posvätné božstvo) a náuku o tom, ako zostať v 

dokonalej uvedomenosti počas všetkého utrpenia toho posledného okamihu medzi 

životom a smrťou. Ľudia, ktorí si k náukám nevytvorili vzťah, považujú za ťažké 

čeliť okamihu smrti, či len naň myslieť, kvôli svojmu strachu z neznáma a 
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pripútanosti k ľuďom a majetkom počas života. 

  

 Ľudia, ktorí sa s náukami nestretli, často nemajú predstavu o povahe smrti, čo 

sa asi s nimi bude diať, keď nastane smrť, alebo ako sa na ňu pripraviť. Keď sa 

taký človek dozvie, že ich smrť je bezprostredná a príde ku mne vo veľkých 

úzkostiach a zmätku hľadajúc pomoc, môžem urobiť len málo, pokiaľ ide o presné 

pokyny. Môžem poskytnúť len trochu všeobecnej útechy. Naopak ľudia, čo už počuli 

náuky o stave barda a na smrť sa náležite pripravovali, čelia jej vyrovnane a 

pokojne. V bönistickom kláštore, kde som sa vzdelával, bol jeden starý mních, 

ktorý zistil, že čoskoro zomrie. Nezúfal si. Začal sa naopak pripravovať na smrť 

tým, že rozdal všetko čo mal a pripravil všetko potrebné na svoj pohreb - ušil 

si rubáš, nakúpil drevo na pohrebnú hranicu, atď. No kým to všetko pripravoval, 

náhle zomrel iný mních, a Lobpön Tändzin Namdag tohto prvého mnícha požiadal, či 

by neposkytol svoj rubáš a drevo na pohreb zomrelého. Mních radostne súhlasil a 

znova sa začal pripravovať na vlastnú smrť. V noci, keď mal zomrieť, požiadal 

Lobpön Tändzin Namdaga, aby zostal s ním a odriekal pokyny barda ohľadne smrti. 

Bol na smrť pripravený a čelil jej bez starostí či obáv, lebo ho zaživa jeho 

prax na tento veľký krok pripravila. 

 

Analógia medzi smrťou a spánkom 
 

Medzi umieraním a zaspávaním jestvuje analógia. Kým zaspíme, premýšľame "Teraz 

zaspávam", čo je porovnateľné so zistením, že máme smrteľnú chorobu. Potom 

pomaly zaspíme. Podobá sa to "návratu" elementov jedného do druhého počas 

procesu smrti. V prvej časti je spánok veľmi hlboký. Kým nastanú sny, naša myseľ 

nie je vedomá a chýba akákoľvek uvedomenosť. Toto štádium sa podobá návratu 

princípu mysle či vedomia do prvotného stavu v okamihu smrti v prvom barde, 

"barde fundamentálnej bázy". Počas snívania si nie sme istí, či sme nažive alebo 

mŕtvi, až ráno po prebudení zistíme, že žijeme. Podobne v období bezprostredne 

po smrti sprvu nechápeme, že sme mŕtvi. Nie je ľahké akceptovať, že sme teraz 

odlúčení od života. V tomto stave jestvuje jasnosť, vlastne tam môže byť až 

priveľa jasnosti, čo sťažuje zotrvávanie v 'prítomnosti', ako keď zrkadlo odráža 

priveľa svetla, takže nič nevidíme. Je to "bardo jasného svetla". Keď jasné 

svetlo povstáva v tomto barde, môže byť príliš silné a žiarivé. 

  

 Vízie barda jasného svetla vzchádzajú práve z prázdneho priestoru barda 

fundamentálnej bázy. Rovnakým spôsobom povstávajú sny z mysle počas spánku. Ak 

sme rozptýlení obsahom vízií až vzniká strach, máme problémy a nastáva proces 

sansáry. Ak však rozoznáme povahu vízií, potom vieme, že sa nič nestane a 

nebojíme sa. Rozoznávame vízie ako produkt vlastnej mysle. Skúsenosť rovnakého 

prázdneho priestoru máme v spánku i po smrti. Ak toto pochopíme, sme pripravení 
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na všetky tie svetlá, zvuky a vízie, čo povstanú, keď sa po smrti vyvíja proces 

jasnosti. 

 

Snová prax 
 

Je dobrou praxou uvažovať o týchto veciach pri zaspávaní a snažiť sa nenechať sa 

snami rozptýliť. Znamená to, že by sme sa mali snažiť nielen počas snívania 

chápať, že snívame, ale snažiť sa počas sna zachovať prítomnosť uvedomenosti. 

Snovou praxou a praxou prirodzeného svetla rozvíjame počas spánku prítomnosť v 

čistom  prirodzenom stave mysle. Ak dokážeme zachovať kontinuitu 'prítomnosti' 

počas bdenia, dokážeme ju napokon zachovať aj počas zaspávania a v snoch. Túto 

schopnosť, zostať vedomý počas snívania, môžeme potom využiť na rozvoj ďaľších 

praxí, napríklad tantrických transformácií. Zachovávanie prítomnosti 

uvedomenosti počas snívania bude užitočné aj vo dne - ak dokážeme ovládať myseľ 

a videnie reality v snoch, bude to o to ľahšie v bdelom stave. Vylúčením 

obmedzení, čo nám vnucuje myseľ, môžeme dať takto voľný priechod svojim 

schopnostiam a energii. 

   

Naša schopnosť zostať v snoch 'prítomní' je predzvesťou našej schopnosti 

zostať 'prítomní' aj v okamihu smrti a v stave barda. Bez rozvinutia schopnosti 

praktizovať počas snívania, alebo bez dovŕšenia praxí žitro pokojných a 

hnevlivých božstiev je veľmi ťažké dosiahnuť realizáciu v stave barda. 

 

Proces smrti 
 

Hranica medzi životom a smrťou je potenciálne hranicou medzi utrpením a šťastím. 

Môže predstavovať okamih oslobodenia od pripútanosti a obmedzení tohto života. 

Náuky Žangžung ňängjü o barde vysvetľujú, že počas zomierania sa rozpúšťa či 

"navracia" päť elementov jeden do druhého. Ako slabne sila každého z elementov a 

jemu zodpovedajúcej časti tela, vracia sa späť do nasledujúceho elementu, ktorý 

sa potom manifestuje. Pri oddeľovaní mysle a tela pri smrti sa element zeme 

(žltá) vracia do elementu vody (modrá), element vody do elementu ohňa (červená), 

element ohňa do elementu vzduchu (zelená), a napokon element vzduchu do elementu 

priestoru (biela), Nakoniec sa element priestoru rozpustí do "A", künži, 

prirodzeného prvotného stavu. Je to obrátené poradie, v ktorom sa elementy 

rozvíjali počas utvárania fyzického tela. Tieto náuky je dôležité vysvetliť 

bratom a sestrám vadžry keď zomierajú, vyjasniť ich pochybnosti a pripomenúť im 

náuku a prax. 

   

Začiatok procesu smrti ohlasujú vnútorné a vonkajšie znamenia. Prvým vnútorným 

znamením je zoslabnutie energetického systému sleziny, naznačujúce, že sa 
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navracia element zeme. Vonkajším znakom je slabnutie pocitu telesného tepla a 

vitality. Nedokážeme už zdvihnúť ľavú ruku, končatinu spojenú so slezinou. 

Pretože vedomie tela prestalo fungovať, strácame zmysel dotyku a schopnosť 

ovládať svoje pohyby. Strácame moc nad "deviatimi otvormi", z ktorých začnú 

vytekať nečisté tekutiny. V tomto štádiu sa hovorí, že nadpriemerný praktizujúci 

by mal zomrieť v plnej uvedomenosti na úrovni absolútneho náhľadu - "ako sa v 

mori rozpúšťa snehová vločka". Ak si celý proces smrti uvedomujeme, nebude pre 

našu prax predstavovať prekážku, a naše poznanie pravého stavu povedie k 

realizácii. To nedokážeme, ak sme priemerní praktizujúci, no i tak sa môžeme 

snažiť rozoznať, že naša slezina už nefunguje a našej energie ubúda, takže sa to 

nestane prekážkou pre našu 'prítomnosť' a chápanie. 

  

 Nasleduje element vody, ktorý sa vracia do elementu ohňa. Ustáva funkcia 

ľadvín, strácame zmysel sluchu a telo stráca svoj zdravý vzhľad. Nedokážeme 

pohnúť ľavou nohou, končatinou spojenou s ľadvinami, a strácame kontrolu nad 

močením. 

   

Keď sa element ohňa vracia do elementu vzduchu, je zodpovedajúcim orgánom 

pečeň. Vysychá jazyk a my strácame zmysel chuti a pocit telesného tepla. 

Nedokážeme pohnúť pravou rukou a z nosa vyteká krv. Začíname cítiť chlad. 

  

Ako ďaľší sa element vzduchu (či vetra) vracia do elementu priestoru, 

prestávajú pracovať pľúca, orgán spojený s elementom vzduchu. Strácame zmysel 

čuchu, ovládanie pravej nohy a vyprázdňovania. 

   

Keď sa element priestoru vracia do künži, prestáva fungovať srdce, orgán 

spojený s elementom priestoru, a my strácame zmysel zraku, lebo srdce je spojené 

s očami. Z tela vyprcháva životné fluidum. Srdce je tiež spojené s hlavou, takže 

keď sa zastaví srdce, poklesne nám hlava. Keď zomrú veľkí majstri, štyri aktívne 

elementy (zem, voda, oheň a vietor) prejdú normálnym procesom, ale často energia 

elementu priestoru neprestane fungovať okamžite, ako u obyčajných bytostí, takže 

srdce zostáva teplé ešte niekoľko dní po smrti. Keď napríklad zomrel šestnásty 

karmapa, jeho srdce zostalo teplé po tri dni. Jeho lekári boli veľmi prekvapení 

a nevedeli to vysvetliť. Hlava veľkého majstra často zostáva vzpriamená a telo 

zotrváva v meditačnej polohe tri dni po smrti. Potom sa zosunie a z tela vytečie 

sperma. Energia elementu priestoru pretrváva v srdci, lebo majster zostáva v 

stave 'prítomnosti'. 

   

Môžeme sa cvičiť poznať a pamätať si priebeh smrti jeho vizualizáciou, keď 

zaspávame. Jeden spôsob je predstavovať si, ako prestáva fungovať slezina, potom 

ľadviny, pečeň a pľúca. 
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Pokiaľ ide o čakry, keď sa element zeme vracia do elementu vody, rozpúšťa sa 

pritom pupočná čakra - telo začne oťažievať. Keď nastane proces smrti, môžeme 

mať určité vízie či prežitky, vidíme napríklad vonkajšie svetlá zodpovedajúce 

vnútorným elementom. Keď sa rozpúšťa pupočná čakra, je možné zažiť zjav jagavého 

žltého svetla. Vtedy by mal praktizujúci priateľ recitovať modlitby barda, aby 

zomierajúcemu pripomenul pravú povahu toho, čo prežíva. 

  

 Keď sa element vody vracia do elementu ohňa, stráca sa zdravá farba tela a 

rozpúšťa sa tajná čakra. Vidíme jagavé modré svetlo. Vysychá telesná vlhkosť a 

uši i nos sú suché. 

  

 Keď sa element ohňa vracia do elementu vzduchu, rozpúšťa sa krčná čakra. 

Umierajúci vidí jagavé červené svetlo. Stráca sa telesné teplo a my začíname 

cítiť v jazyku zvláštny pocit drevenenia a nedokážeme artikulovať. 

   

Keď sa elemento vzduchu vracia do elementu priestoru, rozpúšťa sa čakra hlavy 

a my vidíme jagavé zelené svetlo. Keď ustane dýchanie, zmyslové vedomie mysle sa 

rozpúšťa do vedomia bázy künži. Keď sa elementy postupne vrátili jeden do 

druhého a nakoniec rozpustili do svojej esenciálnej prirodzenosti, ktorou je 

svetlo, vyvolá rozpustenie zmyslového vedomia fyzického tela veľkého 

dozgčhenového praktizujúceho dúhové telo a zanechá po sebe len vlasy a nechty 

predstavujúce nečistoty tela. 

  

 Proces barda a vízie nastávajú, keď sa oddelí myseľ a telo, a my preživame 

hlbokú, čiernu temnotu. Oči sú vyvrátené, nedokážeme ich zatvoriť, a vidíme 

jagavé biele svetlo. V tejto chvíli je dôležité, aby nám majster a praktizujúci 

priateľ hlukom a vykrikovaním náuk pomohli prebudiť myseľ. 

   

Priebeh smrti nemusí každý prežívať rovnako. Ak máme šťastie a naša karma je 

záslužná, môžeme zomrieť prirodzene, takže si dokážeme plne uvedomovať proces 

smrti a pamätať náuky. No ak zomrieme v bezvedomí alebo pri nehode, postupné 

navracanie sa elementov nemusí prebehnúť štandardne, a my si toho ani nemusíme 

byť vedomí, lebo celý proces sa scvrkne do chvíľočky, a o to ťažšie je zabrániť 

rozptýleniu. Musíme chápať priebeh smrti, ako prebieha, jedno či je dlhý alebo 

krátky. Ak si nedokážeme byť vedomí tohto, musíme byť plne vedomí akonáhle 

nadíde bardo. 

   

Vízie, čo vidíme v okamihu smrti často súvisia s tými, čo vzídu v prechodnom 

stave, takže by sme ich mali spolu spojiť. Ak napríklad zomierame v nemocnici, 

mali by sme sa snažiť vidieť lekárov a sestričky ako vízie barda, a takto spájať 
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vízie života a smrti. 

 

Šesť jasných poznaní a šesť spomienok 
 

Keď sa v momente smrti oddelia telo a myseľ, princíp vedomia je bez opory tela a 

je ťažké nenechať sa rozptýliť vyskytujúcimi sa víziami. Ľudia bez najvyššej 

spôsobilosti pre dzogčhen alebo vyššie tantrické praxe, ktorí majú priemerné 

schopnosti, alebo tí, čo majú za sebou len jednoduchšie náuky a praxe by sa mali 

snažiť uplatniť 'Šesť jasných poznaní a šesť spomienok'. Každé jasné poznanie a 

spomienka nás tiež upomenie na nasledujúcu. Tých Šesť jasných poznaní je: 

 

  1. Poznanie, že náš život je minulosťou, a súčasnosťou je naša smrť. Najprv 

musíme chápať, že prebehla premena, a že sme mŕtvi, a musíme dokázať rozlíšiť 

medzi smrťou, naším súčasným stavom, a životom, naším stavom minulým. Všímajúc 

si proces smrti, spomíname si na rozpustenie vnútorných elementov a chápeme, že 

keď prestali fungovať, nemôžeme ďalej žiť, takže by sme nemali byť k ničomu 

pripútaní. Hlavne by sme mali prekonať svoju vnútornú pripútanosť k telu a 

vonkajšiu pripútanosť k príbuzným, priateľom, veciam a majetkom minulého života. 

  2. Poznanie, že vďaka báze bez zatemnení vzchádza poznanie príčiny a následku. 

  3. Poznanie, že s očami božstiev prichádza úplné poznanie čistých a nečistých 

videní a dimenzií. 

  4. Poznanie, že keď vzídu tri veľké vízie (zvuk, svetlo a lúče), nastáva 

rozoznanie, že sme v barde jasného svetla esenciálnej reality. 

  5. Poznanie, že tieto tri vízie sú našimi vlastnými manifestáciami, a pomocou 

majstrových pokynov a uvedenia do prirodzenosti mysle a existencie vzchádza 

pochopenie, že trikája spontánne jestvuje v našej mysli. 

  6. Poznanie, že prostredníctvom uvedenia do vnútornej vízie sú tri veľké vízie 

rozoznané ako spontánna manifestácia trikáje v našej mysli. 

 

Šesť spomienok: 
 

  1. Na svoje minulé životy. Pamätáme si všetky obrazy a prežitky všetkých 

svojich minulých životov. 

  2. Na bardo a jeho štádiá. Uznanie skutočnosti, že sme mŕtvi slúži ako 

upomienka na bardo a jeho štádiá. 

  3. Spomienka, že naša myseľ (princíp vedomia) je bez opory. 

  4. Spomienka na majstra a jeho pokyny, zvlášť majstra, ktorý nám poskytol 

pokyny ohľadne barda. Keď si naňho spomenieme, mali by sme si ho pred sebou 

vizualizovať so silnou oddanosťou. 

  5. Spomienka na jeho vysvetlenie, že tri veľké vízie sú naše vlastné 

projekcie, manifestácie energie našej vlastnej rigpy. 
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  6. Spomienka na majstrove naučenie, že podstata našej mysle je čistá, a my si 

spomenieme na svoj jidam a praxe, ktoré treba vykonať v barde. Mali by sme sa 

vizualizovať ako božstvo, odriekať mantru srdca/podstaty toho božstva a spomenúť 

si na všetky pokojné a hnevlivé božstvá žitra, a ako s nami súvisia. Táto prax 

nám umožní zotrvať v bezpodstatnej 'prítomnosti' a oslobodiť myseľ do 

esenciálnej prirodzenosti reality. 

 

Vízie barda 
 

Keď ustane vízia vonkajších elementov - elementov svetskej existencie - vzídu 

tri veľké vízie. Ak ich rozoznáme ako vyjadrenie energie svojej vlastnej rigpy a 

že sme v barde jasného svetla, môžeme zabrániť rozptýleniu víziami barda a 

vtiahnutiu späť do prevteľovania. V barde je zvlášť dôležité spomenúť si na 

majstra, prijaté náuky a svoju prax. Preto raz jeden láma povedal svojim 

spoločníkom, aby po jeho smrti vyvolávali meno jeho majstra. Samozrejme jeho 

meno poznal, ale chcel ho mať pripomenuté, aby si bol istý, že si ho bude stále 

uvedomovať. 

   

Bezprostredne po smrti sa myseľ oddelí od tela. V závislosti od karmy zostane 

myseľ blízko mŕtveho tela dva až tri dni. Z toho dôvodu by sa telo nemalo spáliť 

hneď. Ak nám v tejto fáze chýba jasnosť, myseľ môže zostať blízko tela aj štyri 

či päť dní a stále nechápe, že je po smrti, alebo čo sa vlastne deje. 

   

Ak sme už praktizovali prax premiestnenia phowy, potom je toto chvíľa, keď sa 

prejaví 'prítomnosť' a my premiestnime svoju myseľ cez temeno hlavy. Najlepšie, 

keď to urobíme sami, ale ak na to nestačíme, môže to urobiť láma. Pritom je 

dôležité nebyť rozptýlený a zjednotiť svoju esenciu mysle s majstrom a troma 

kájami vizualizovanými nad hlavou. Prax phowy je dôležitá, ak sa nedokážeme 

samooslobodiť okamžite. Majster zomrelého či iný láma vykoná preňho prax phowy 

raz za týždeň, kŕmi jeho ducha zápalnými obeťami a po štyridsaťdeväť dní odrieka 

modlitby barda, aby viedol jeho myseľ zážitkami barda. 

 

Bönistický pohrebný obrad 
 

Na privolanie 'la' (duše, či princípu vedomia) mŕtveho a zharmonizovanie jeho 

energie používa bön zvláštny pohrebný obrad. Ak mal zomrelý zaživa problém s 

fungovaním vitálnej energie, mal napríklad vážnu chorobu, potom sa jeho "kameň 

la", "tyrkys duše", čo nosil na krku, pripevní na šíp a vloží do prednej nohy 

bábky jeleňa umiestenej na misku plávajúcu v nádobe s "bielou vodou" (voda s 

mliekom), v ktorej je biely a čierny kameň. Počas rituálu sa voda mieša, aby sa 

miska pohybovala, zatiaľ čo láma vykonáva obete a pokúša sa vyvolať dušu 
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zomrelého. Ak sa miska zastaví s jeleňom obráteným čelom k oltáru, je to znak, 

že obrad bol úspešný. Ak je čelom od oltára smerom k vchodu do domu, bol obrad 

neúspešný a musí sa opakovať, kým nebude 'la' privolané. Ak je narušenie energie 

spôsobené chorobou, musí praktizujúci z vody vybrať biely kameň a obrad 

opakovať, pokým nebude úspešný. 

   

V inom systéme obradov musí hrať v kocky proti zvieraťu symbolizujúcemu rok 

jeho narodenia, až kým nevyhrá. V prípade posmrtného obradu sa tyrkys 'la' 

zomrelého zanesie lámovi a položí na papier s kresbou predstavujúcou zomrelého a 

s jeho menom. Potom sa zapália miesta na nakreslenom tele zodpovedajúce šiestim 

lókam, aby sa odstránili a oslobodili všetky negatívne príčiny znovuzrodenia. Aj 

pre vykonanie phowy je potrebný "kameň la", alebo aspoň meno, či iné symbolické 

zastúpenie zomrelého. 

 

Bardá 
 

Po smrti, po oddelení mysle a tela, sa vedomie mysle, čo vníma formy a všetky 

koncepty, rozpúšťa do priestoru. Myseľ sa stane obnaženou a sebauvedomenosť 

jasnou, bez prekážok a zatemnení. Práve v tomto okamihu myseľ vstupuje do barda. 

  Náuky barda možno nájsť v dvoch textoch cyklu Žangžung ňängjü: 'Štyri čakry' a 

'Pokyny o šiestich svetlách'. Rôzne náuky a tradície uvádzajú rôzny počet stavov 

barda. Text 'Štyri čakry' definuje po smrti tri stavy barda (bardá): 

 

  1. bardo fundamentálnej bázy 

  2. bardo jasného svetla 

  3. bardo povahy existencie 

 

  Za štvrté bardo sa považuje stav existencie, keď sa vrátime do svojho ďaľšieho 

života. Podľa iného systému predstavuje toto bardo obdobie medzi zrodením a 

vznikom smrteľnej choroby, ktorá povedie k našej smrti, a obdobie medzi vznikom 

tej choroby a samotnou smrťou predstavuje piate bardo. 

 

Bardo fundamentálnej bázy 
 

Po skončení procesu smrti vstúpi princíp vedomia do stavu barda fundamentálnej 

bázy. Tento stav je bezobsažný a prázdny. Vtedy majster zomrelému predstaví 

neoddeliteľnosť esencie (ngowo) a prirodzenosti (rangžin). Toto rozoznávanie 

predstavuje našu hlavnú prax počas života a nášho najužitočnejšieho priateľa v 

tomto dôležitom okamihu procesu smrti. V prvom okamihu po smrti nie je vôbec 

dôležité, či sme zaživa boli dobrými praktizujúcimi a nahromadili veľa zásluh, 

alebo podpriemernými praktizujúcimi a nahromadili negativity. Presne v tomto 
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okamihu, bez ohľadu na zaživa nahromadené či nenahromadené zásluhy, môžeme 

rozoznať svoju esenciálnu prirodzenosť a vyslobodiť sa zo sansáry. Ak v tejto 

chvíli toto rozoznanie chýba, nemôžu nám vlastne pomôcť ani nahromadené zásluhy. 

Tu už koncept sútier o príčine a následku viac neplatí. Úsilie vynaložené v 

našom minulom živote nerozhoduje. Toto je okamih, keď treba uplatniť "cestu 

sily" - ak máme veľkú silu praxe, môžeme získať osvietenie rýchlo. Myseľ každého 

zomrelého je čistá a jasná a princíp vedomia vyrazí von pravým okom u mužov, a 

ľavým u žien. Mali by sme sa snažiť, aby z očí smeroval nahor. 

 

Bardo jasného svetla 
 

Ak sme sa nedokázali oslobodiť počas barda fundamentálnej bázy, pokračuje naša 

myseľ do [stavu] barda jasného svetla. Tu kvôli pohybu energie rigpy vzchádza 

vízia. Lenže medzi prvým a druhým bardom máme ďaľšiu príležitosť oslobodiť svoju 

myseľ, lebo vtedy sa všetko stáva veľmi jasným, rovnako, ako keď zažívame 

jasnosť po prebudení, alebo keď si uvedomíme svoje sansárické "šialenstvo". Kým 

nadíde bardo jasného svetla, je chvíľu príležitosť byť 'prítomný'. Tento okamih, 

hoci veľmi jasný, je veľmi krátky a ťažko ho rozoznať. Je to moment, keď syn, 

uvedomenosť rigpy, môže rozoznať a byť prítomný v matke, prázdnej künži, a keď 

sa môžu opäť spojiť. 

   

Modlitba barda vraví: 

 

    "Kiež sa matka a syn spolu stretnú v barde jasného svetla." 

 

Ak v tomto stave syn rozozná matku, môžeme sa oslobodiť od obmedzení nečistého 

tela, hlasu a mysle. Všetko sa stane svetlom, prítomnosť uvedomenosti a prázdnej 

esencie sa spoja ako dva ohne a očistia telo, hlas a myseľ v čisté telo, hlas a 

myseľ osvietenia. 

   

Bardo fundamentálnej bázy je celkom bezobsažné - cítime, že nedokážeme nič 

zmeniť. V tomto barde naopak jestvuje jasnosť, takže sa s mysľou ľahšie pracuje. 

Podobnú skúsenosť máme počas sna. Tu pohyb rigpy vyvoláva vízie, a keď vnútorné 

elementy prestávajú fungovať, začnú sa objavovať ich farby, čo vedie k zjavu 

zvuku, svetla a lúčov. Často sa v rôzne dni objavujú rôzne farby - najprv biela, 

potom zelená, červená, modrá a žltá - podľa elementov. 

 

  Vízie, čo povstávajú v barde jasného svetla sa zdajú ako vonkajšie. Ak však 

myseľ chápe pôvod a povahu vízií, zvlášť ak chápe, že vlastne nie je nič, s čím 

by sa mohla spojiť vonku, a ak si uvedomí, že čo sa javí vzchádza v mysli samej, 

vídí vízie ako svoju vlastnú manifestáciu, a tak ich oslobodí. V prvom momente 
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môže jestvovať 'prítomnosť' a myseľ môže rozoznať, že vízie sú jej vlastnej 

povahy, no ak sa v ďaľšom momente myseľ rozptýli víziami, bude narušená rigpa. 

'Ja' je oklamané ohľadne povahy vízií a bude k nim pútané, akoby boli čímsi 

vonkajším. Vtedy nadchádza proces sansáry. Ak si uvedomíme pôvod a povahu vízií 

a integrujeme ich, zjednocujúc svoju 'prítomnosť' s víziami, vtedy nastane vývoj 

čistých vízií. Vízie vzídu ako čisté a vývoj čistých elementov vyvoláva všemožné 

formy ako manifestácie čistého stavu sambhógakáje v nás samých. Ak sa nám 

nepodarí získať realizáciu počas barda jasného svetla, bude jej získanie čoraz 

ťažšie. V tejto chvíli vlastne nadchádza individuálna sansára alebo nirvána - ak 

máme poznanie, sme oslobodení do nirvány, ak sme oklamaní, vrátime sa do 

sansáry. Žangžung ňängjü hovorí: 

 

  Sú tu vidieť všetky dimenzie. 

  Svetlo je ako dúha na oblohe, 

  zvuk ako drak garuda, ako hromobitie, 

  lúče ako pestrofarebný hodváb. 

 

Prax thregčhö a thögal pre bardo 

 

Praxe tregčhö a thögal zodpovedajú týmto dvom bardám. Ich účelom je vlastne 

umožniť na konci života získanie dúhového tela. Ak sa nám to nepodarí, môžeme sa 

snažiť dosiahnuť realizáciu počas barda. Bardo fundamentálnej bázy zodpovedá 

praxi tregčhö. Tá umožňuje integrovať 'prítomnosť' v znovuspojení matky a syna. 

Pracujeme pritom s prostou 'prítomnosťou' bez vízie. Bardo jasného svetla 

zodpovedá praxi thögal, v ktorej, ako už vieme, pracujeme s víziou. Počas 

ústrania v tme thögalu sa objavujú rôzne svetlá a vízie. Keď vzídu, musíme 

zostať v nerozptýlenej 'prítomnosti' v stave kontemplácie a zo zážitku sa 

poučiť, aby sme dokázali rozoznať vízie barda jasného svetla, keď sa tam po 

smrti objavia. Pomocu praxe thögalu sa tiež naučíme integrovať vizualizované 

objekty s materiálnymi. Ak sa nám to podarí, môžeme získať realizáciu ešte pred 

smrťou a získať dúhové telo integrovaním svojho materiálneho tela so svetlom, 

ktoré je jeho podstatou, a ktoré sme si počas praxe vizualizovali. 

   

Ak sme praktizovali thögal dostatočne, dokážeme spoznať vízie vystupujúce v 

barde jasného svetla, ako poznávame starého priateľa. Keď vieme, ako tieto vízie 

integrovať v stave poznania, môžeme sa vtedy oslobodiť. Vďaka pohybu energie 

mysle sa tu objavujú všetky manifestácie vnútorných mandál. Aby sme presne a 

jasne chápali, že sa nachádzame v barde, je dôležité mať na pamäti tri veci: 

 

  1. Mať plnú skúsenosť jasného svetla získanú zaživa praxou - hlavne čo 

najčastejším vykonávaním ústrania v tme. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  2. Mať veľmi jasnú spomienku na túto skúsenosť bezprostredne pred smrťou - buď 

sami, alebo s pomocou majstra či duchovného priateľa - aby sme boli na svoj 

posledný okamih pripravení. 

  3. Rozoznať tri veľké vízie, keď vzídu v barde. 

 

  Tie tri body sú navzájom prepojené. Keď máme zaživa plnú skúsenosť so 

vzchádzajúcimi víziami prostredníctvom praxe thögalu, umožní nám to jasne si 

spomenúť na prax a povahu vízií tesne pred smrťou, takže ich ľahko rozoznáme, 

keď vzídu v barde. Tým môžeme získať oslobodenie v barde jasného svetla 

integráciou v esencii bázy. Toto rozoznanie je hlavným dôvodom, prečo v praxi 

thögalu pracujeme s víziami. 

  

 Pre priemerného praktizujúceho je v barde jasného svetla dôležité spomenúť si 

na svojho majstra, náuky a prax. Podpriemerný praktizujúci, ktorý nemá skúsenosť 

ústrania v tme sa musí snažiť chápať, že vystupujúce vízie sú manifestácie jeho 

samého, podobné snu, a nedať sa rozptýliť priputanosťou k nim, ani znepokojením 

z nich. 

 

Bardo existencie 
 
Tretie bardo (stav barda) sa volá bardo existencie. Objasnenie tohto barda má 

tri časti: 

 

  1. ako bardo nastáva 

  2. ako ho "uťať" kvôli sebaoslobodeniu v ňom 

  3. ako možno byť v tomto barde oklamaný a upadnúť späť do ilúzie. 

 

  K spôsobu, ako toto bardo nastáva - všetky vízie božstiev, mandál a svetiel 

barda jasného svetla ustanú. Naša myseľ už nemá ich oporu a my sa začneme cítiť 

veľmi vystrašení a myslieť si, že už nedokážeme nič zmeniť. Myseľ je bez opory, 

akoby sme boli vo sne. Môžeme sa kamkoľvek presunúť a nič nám nebráni. Nemáme 

materiálne telo, len jeho mentálny obraz, a jediné naše zmyslové vnímanie je 

mentálne. Len čo pomyslíme na nejaké miesto, sme tam. Myslíme na mnohé, čo 

urobiť, lenže to nedokážeme uskutočniť. Pocit zo seba je ako v prešlom živote - 

máme mentálny obraz mysle - tela ako zaživa, rovnako všetky sklony konať a 

dostávať sa do určitých situácií. 

  Aby sme preťali prežívanie barda existencie a získali oslobodenie, musíme si 

uvedomiť, že náš princíp vedomia sa nachádza v barde. Keď napríklad navštívime 

domy priateľov a príbuzných, spozorujeme, že s nimi nedokážeme komunikovať - keď 

ich oslovíme, nikto nám neodpovedá, nevenuje pozornosť. Nikto nám neponúkne 

stoličku alebo tanier, keď pristúpime k jedálenskému stolu. Môžeme si všimnúť, 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


že naše materiálne telo bolo vlastne už spopolnené. Keď čosi také spozorujeme, 

namiesto pocitu sklamania, alebo že niečo nie je v poriadku, mali by sme 

pochopiť, že sme mŕtvi a spomenúť si na náuky a svoju prax. 

  V barde existencie je už celkom ťažké zabrániť rozptýleniu a zavádzaniu 

víziami. Ak ich nerozoznáme ako vyjadrenie konečného náhľadu prázdnoty, ako sen 

či svoju vlastnú manifestáciu, je veľmi ľahké v tomto barde upadnúť do ilúzie. 

Aby sme tomu zabránili, je užitočná každá prax, zvlášť keď ju za nás vykonáva 

náš láma alebo duchovní priatelia. 

 

Tri bardá a tri úrovne praktizujúcich 
 

Tieto tri bardá zodpovedajú už spomínaným trom úrovniam či kvalitám 

praktizujúcich. 

   

Ak sme nadpriemernými praktizujúcimi, získame realizáciu v barde 

fundamentálnej bázy a neprechádzame ostatnými bardami - pokiaľ sa vedome 

nerozhodneme vrátiť do ďaľšieho života ako nirmanakája kvôli pomoci ostatným. 

Integrujeme samotnú esenciu s 'prítomnosťou' a oslobodíme telo, hlas a myseľ 

tým, že ich otvoríme osvieteniu. V textoch bönu sa nadpriemerný praktizujúci 

prirovnáva k synovi leva alebo orla, alebo garudovi, ktorý vytvára vlastnú 

energiu pokým je vo vajci, potom čo jeho matka vytvorila hniezdo v priestore. 

 

Energie predstavujú rôzne aktivity, napríklad lietanie, takže keď sa malý garuda 

vyliahne z vajca, okamžite dokáže všetko, čo matka. Telo je ako vajce, myseľ ako 

garuda - energiu vytvárame praxou, takže keď opustíme telo, sme ihneď 

oslobodení, ako keď garuda opúšťa škrupinu vajca. Keď sa myseľ a telo oddelia, 

dokáže myseľ čokoľvek, takže nadpriemerný praktizujúci sa oslobodí v barde 

fundamentálnej bázy akoby stretol starého priateľa. 

  

Ako priemerní praktizujúci, vykonávaním praxe thögalu kvôli príprave na vízie 

v posmrtnom stave, hlavne ústrania v tme a praxe pokojných a hnevlivých 

božstiev, budeme schopní pochopiť zvuky a pohyb energie ako svoju vlastnú 

manifestáciu. Keď uvidíme svetlá dúhy, božstvá, mandaly, tigle a farby, nebudeme 

ich nasledovať, ale ich rozoznáme ako mentálne projekcie. Takto sa 

samooslobodíme v barde jasného svetla. 

 

  Podpriemerný praktizujúci dosiahne realizáciu v barde existencie. Hovorí sa, 

že je ako chudobný chlapec, ktorý si uvedomil, že je kráľom a znovunadobudol 

svoje kráľovstvo. V tomto barde máme zážitky, ktoré nás nútia si myslieť, že sme 

stále nažive a tým vytvárať pripútanosť k životu, no ak pochopíme, že sme mŕtvi, 

je to ako spoznať, že sme kráľom, a kráľovstvo, čo dostávame, je oslobodenie. 
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  Všetky praxe vykonávané zaživa sú prípravou na smrť a na tieto tri bardá. 

   

Prežitky barda sú iné u praktizujúcich a iné u ľudí neoboznámených s náukami, 

alebo tých, čo náuky vypočuli, no nikdy ich nepraktizovali. V prípade 

nepraktizujúcich sú druhy vznikajúcich vízií závislé na tom, či sa ich mentálny 

postoj prikláňa k cnosti alebo k neresti. Keď v barde jasného svetla vzídu vízie 

ľuďom ovládaným hlavnými emocionálnymi jedmi hnevu, pripútanosti a nevedomosti, 

majú vízie zodpovedajúce farbám tých troch vášní - žltú pre pripútanosť, červenú 

(alebo bielu) pre hnev, a modrú pre nevedomosť. Zažívajú červenú búrku na 

vrchole hlavy a z príčin troch základných emocionálnych jedov sa znovurodia v 

troch nižších dimenziách - ríši pekelných bytostí, ríši hladných duchov či 

prétov, a ríši zvierat. Ľudia, ktorých hlavným emocionálnym jedom bola pýcha 

zažívajú bielu farbu a sú znovuzrodení v rísi bohov. Tí, ktorých prevažujúcou 

vášňou bola žiarlivosť či závisť, zažívajú zelené svetlo a znovuzrodia sa v ríši 

titánov alebo polobohov. 

  

 Ľudia s mysľou prirodzene pokojnou a súcitnou zažívajú päť farieb zmiešaných 

dokopy a znovurodia sa v čistej ľudskej dimenzii, kde je možné prijať a 

praktizovať náuky a prípadne mať možnosť zvoliť si mandalu svojho znovuzrodenia. 

 

Sansára a nirvána 
 

Tradičná filozifia bönu a buddhizmu tvrdí, že niet počiatku sansáry, no jestvuje 

jej koniec, a to vtedy, keď dosiahneme realizáciu. Podľa dzogčhenu niet počiatku 

sansáry ako takej, ale jestvuje počiatok sansáry individuálnej, ktorý je 

spôsobený nevedomosťou. Ak sa necháme oklamať v bardách jasného svetla a 

existencie, a nepodarí sa nám rozoznať pravú povahu preživaných svetiel a vízií, 

upadneme späť do sansáry a prijmeme ďaľšie materiálne telo, nie vedome, ale 

kvôli priťahovaniu farebným svetlom našej prevažujúcej vášne. Počiatkom 

individuálnej sansáry je okamih rozptýlenia, nevedomosti a nepochopenia v 

prechodnom stave medzi smrťou a ďaľším životom. Vtedy schopnosť či neschopnosť 

'prítomnosti' rozhoduje, či sa vrátime do sansáry, alebo dosiahneme nirvánu. 

Pochopenie povahy procesu smrti i svetiel a vízií v barde vedie k procesu 

nirvány a dosiahnutiu tela svetla. 

 

Rady k praktizovaniu pre bardo 

 

Hovorí sa, že bardo je ako sen, lebo rovnako ako je ťažké si vo sne uvedomiť, že 

snívame, je v barde ťažké rozoznať, že sme v barde. Ak sa nám to predsa podarí, 

je ťažké si zachovať stálosť kvôli chýbajúcej opore či základni. Čokoľvek nás 

môže odpútať či ovplyvniť, a pokiaľ nebudeme mať aspoň trochu stálosti, ľahko 
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nás ovplyvnia sekundárne príčiny. 

   

Ak sme prijali a praktizovali náuky o barde, môžu sa ukázať užitočnejšie, než 

akékoľvek iné. Lenže čo by sme mali praktizovať? Je nutné dobre pochopiť 

skúsenosti, s ktorými sa stretneme pri smrti, aby sme dokázali chápať proces 

rozpúšťania elementov, keď nastane. V príprave na vízie barda je užitočné 

vykonávať počas dňa prax žitro, a počas noci prax sna a prirodzeného svetla, aby 

sme nepremrhali čas keď spíme. Musíme nielen rozoznať že spíme, ale vo sne 

dosiahnuť 'prítomnosť'. Mnohí, čo sa neriadia náukami, tiež rozoznajú, že 

snívajú, lenže v našej praxi musíme aj zostať 'prítomní' a prípadne sami sen 

usmerňovať a ovládať. Tento dôležitý tréning môže spôsobiť rozdiel medzi tým, či 

budeme 'prítomní' alebo oklamaní, medzi realizáciou a ilúziou v prechodnom 

stave, medzi sansárou a nirvánou. 

  

 Náuky o barde obsahujú jadro všetkých náuk a všetkých cností. Keďže posledný 

okamih mysle je najdôležitejší, sú náuky, ako s týmto okamihom pracovať, 

nanajvýš dôležité. Najdôležitejšie v príprave na smrť je oboznámiť sa s procesom 

smrti, aby sme si v okamihu smrti spomenuli, čo máme robiť. Takéto poznanie a 

skúsenosť je užitočné čerpať z pomoci ostatným v okamihu ich smrti - nielen 

spolupraktizujúcim, ale aj obyčajným ľuďom. 

  

 Ľudia s mocnou a vyrovnanou mysľou môžu mať určité poznanie, aj keď náuky 

nezískali. U tých, čo náuky poznajú, bude pochopenie závislé od úprimnosti a 

opravdivosti prístupu a porozumenia vysvetleniam. 

   

Náuky o barde vlastne zahrnujú podstatu všetkých náuk a všetkých cností. 

Pretože posledný okamih mysle je najdôležitejší, hodnota týchto náuk je naozaj 

obrovská. 

 

Dodatok I - Prvý cyklus: Deväť ciest 
 

Južné poklady 
 

  Nasledujúce riadky vychádzajú z tradičného podania 'Deviatich ciest' 

prevzatého z Gabdel (Gab 'grel), napísaného a ukrytého bönistickým mudrcom 

ôsmeho storočia Dänpa Namkha, a neskôr objaveného tertönom Bandhe Misumom (Ban 

dhe Mi gsum). 

  1. Cesta proroctva praxe šen (Phya gshen theg pa). Táto cesta je zvlášť vhodná 

pre bežné typicky ľudské dualistické postoje, lebo vychádza z ochrany troch brán 

existencie (tela, hlasu a mysle) pred negatívnymi vplyvmi a príslušné metódy sú 

zamerané hlavne na diagnózu a rituálnu harmonizáciu energetickej nerovnováhy v 
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jednotlivcovi a prírode. "Náhľad" tejto cesty sa prirovnáva k zvedovi, ktorý 

nepriateľa pozoruje z kopca a dohliada naň. Použité metódy sú veštenie (mo), 

astrologické a geomantické výpočty (rtsis - ci), rituály (gto - to), lekárska 

diagnóza (dpyad - čä) a liečba (sman - män). 

 

  Spôsoby veštenia sú rôzne. Väčšina veštení sa spája s božstvami, čo znamená, 

že veštec najprv musí vykonať prax konkrétneho božstva. Jedno z hlavných veštení 

sa volá Žangžung džuthig a používa sa aj v tibetskom buddhizme školy Ňingmapa. 

Jeden z najznámejších a najrozšírenejších návodov pre tento typ veštenia napísal 

slávny učenec Ňingmapy Džu Mipham. Používajú sa pritom šnúrky z ôsmich prameňov 

zhotovených zo srsti rôznych zvierat. Tie sa zviažu v pároch a hodia na zem, aby 

utvorili zhluky (tých môže byť tristošesťdesiat hlavných druhov) použité na 

predpovedanie budúcnosti. Tých tristošesťdesiat zoskupení tiež predstavuje 

družinu Žangžung Meri, "božstva Ohnivej hory (me ri)" Žangžungu. 

   

U lekárskej diagnózy je dôležíté vyšetriť dve možné príčiny choroby: ochorenie 

tela (nad - nä) a vplyv negatívnych energií (gdon - dön). Ochorenie sa určuje 

vyšetrením pulzu a moču, aby sa stanovil druh choroby a potrebná liečba. Príčina 

predstavujúca negatívnu energiu alebo energetická nerovnováha sa odhaľujú 

pomocou veštenia, astrológie a rituálov. 

 

  2. Cesta šenu zjavného sveta (alebo vyvolania viditeľných znamení) (snang 

gshen theg pa). Táto cesta obsahuje rituály na zaobchádzanie s objavujúcimi sa 

zjavmi videnými buď ako (pozitívne) bohovia (lha), ktorí pomáhajú a chránia, 

alebo (negatívne) démoni ('dre - de), ktorí škodia a narušujú ľudský život. 

Dôraz sa kladie na naučenie sa komunikovať s týmito energiami, vyvolávanie bohov 

a zaháňanie démonov, a majster tejto cesty sa prirovnáva k obchodníkovi, ktorý 

vďaka svojej schopnosti komunikovať s ostatnými obchodníkmi dokáže každého 

uspokojiť. Hlavné praxe predstavujú štyri 'gjer' brány, deväť 'käčong' (sKad 

gcong) a štyridsaťdva 'tangrag' (gTang rag). Podľa Žičhe (gZi brjid) (Slávny 

životopis Tónpa Šenraba) sa "brány" tradične delia na štyri: 

  a) "čierne vody" (chab nag), "rieka, brána exorcizmu (sel)", obsahujúca metódy 

vyvolávania božstiev a exorcizmu démonov recitovaním mýtu pôvodu (smrang - 

mang). Jestvuje mnoho rôznych rituálov na zahnanie negatívnych vplyvov a 

pritiahnutie pozitívnych, napríklad "biely rituál prvotne jestvujúceho božstva 

(Ye srid lha gzung dkar po)", "mnohofarebný rituál prvotnej moci božstva so 

zbraňami (Ye dbang gnyan)", "čierny rituál božstva prvotného podmanenia (Ye 'dul 

dmag gzhung)". Tieto tri božstvá bývajú tiež zhrnuté pod božstvo mysle (thugs 

ka'i lha). Ďaľšou dôležitou skupinou rituálov sú štyri rituály Da lä pa thom 

(sGra bla'i dpa' khrom). 

  b) "biele vody (chab dkar)", ktorý obsahuje metódy na odstránenie hrozivých 
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vplyvov deviatich démonov a desiatich 'vampírov' či zlých duchov. Na odvrátenie 

ich negatívnych vplyvov je tých deväť démonov odbavených rituálmi výkupného, kým 

tých desať zlých duchov musí byť pochovaných vykonaním zvláštnych rituálov 

vrcholiacich vztýčením stúp nad miestami pochovania. 

  c) "Phän jul, brána výkupného spravodlivej výmeny", ktorú tvoria rituálne 

postupy prípravy zástupných figuriek čiže výkupného za postihnutých (muži, ženy 

a deti), aby sa ponúkli nepriateľským duchom. Princípom tejto praxe je odstrániť 

všetky negatívne karmické stopy splatením "karmických dlhov" vzniklých s inými 

druhmi bytostí. 

  d) "Božský sprievodca (dPon gsas)", "brána? rituálov" pre rôznych duchov 

prírody. Zahrnuje rôzne sádhany (duchovné praxe) určené božstvám (lha gsas) 

rôznych dimenzií, napríklad hnevlivým božstvám priestoru (bying gyi lha tshogs), 

mužským i ženským božstvám, ochrancom, pánom pôdy/zeme (nas dag), a nágom. 

 

  3. Cesta šenu magickej sily ('phrul gshen theg pa), ktorá zahrnuje magické 

rituály na zaistenie pomoci prírody v poľnohospodárstve a tiež odstránenie 

nepriateľov. Táto cesta kladie dôraz na tri hlavné činnosti: uctievanie, 

čarovanie a zaklínanie (bsnyan sgrub las). Praktizujúci uctieva svojho božského 

duchovného majstra, priateľov, duchovných bratov a sestry, a ctí si svoje srdce 

a oči. Čarovanie predstavuje odísť na vhodné miesto a nachystať tam oltár, 

mandalu a obetné koláčiky. Zaklínanie pozostáva z praxí vizualizácie, recitácie 

mantier, mudier a invokácií na sformovanie hnevlivého magického pôsobenia. Na 

záver ukončujúca sádhana. Hnevlivé magické pôsobenie premáhania, pálenia a 

zaháňania démonov, zlých a zákerných duchov škodiacich bytostiam i s náukami 

možno nájsť v troch oddieloch tantier: vonkajších (zhrnuté v materských 

tantrách), vnútorných (otcovské tantry) a tajných (v nich sa používa bindu 

konania - las kyi thig le). 

 

  4. Cesta šen existencie (srid gshen theg pa). Tá sa zaoberá hlavne 

tristošesťdesiatimi rituálmi pohrebnými a uzmierovacieho vysvätenia (dur), a 

astrologickými výpočtami pre zosnulých v prechodnom stave (bar do). Cieľom je 

viesť mŕtveho posmrtným stavom a chrániť ho pred rušivými vplyvmi zlých duchov. 

Táto cesta obsahuje klasifikáciu osemdesiatjedna príčin smrti: dvadsať z chorôb 

odvodených od veľkého tepla či chladu, dvadsať z nehôd spôsobených negatívnymi 

energiami a prekážkami (gdon gegs), dvadsať od vojnových zbraní, dvadsať zo 

sekundárnych príčin elementov, a len jednou je karmická smrť z prirodzenej 

príčiny na sklonku života. Táto cesta tiež obsahuje rituálne metódy na zaistenie 

dobrého zdravia, priaznivého osudu a dlhého života. 

 

  5. Cesta ctnostných laických praktizujúcich (dge bsnyen theg pa). Tento, prvý 

zo štyroch vozov (~ "dopravovadlo" na ceste) "plodu" stanovuje etické a morálne 
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pravidlá (napríklad desať cností, desať dokonalostí a budovanie stúp) pre 

laikov. 

 

  6. Cesta asketických mudrcov (drang srong theg pa). Táto cesta predpisuje 

prísne asketické pravidlá disciplíny, ktoré majú dodržiavať plne vysvätení mnísi 

a mníšky. 

 

  7. Cesta bieleho 'A' (a dkar theg pa). Táto cesta sa zaoberá tantrickou praxou 

transformácie prostredníctvom vizualizácie samého seba ako božstva a praxami 

týkajúcimi sa mandál. Prostredníctvom týchto praxí vzíde veľká moc. 

 

  8. Cesta prvotného šen (ye gshen theg pa) sa zaoberá ezoterickými tantrickými 

praxami. Detailne popisuje vzťah s tantrickým majstrom, prax v páre, fázy 

vytvárania (bskyed rim - kjerim) a dovŕšenia (rdozgs rim - dzogrim) tantrickej 

praxe premeny v osobné posvätné božstvo (yi dam - jidam), a nanajvýš nekonvenčné 

správanie dokonalých mudrcov "bláznivej múdrosti". 

 

  9. Vrcholná cesta (bla med theg pa) popisuje absolútnu bázu (künži) osvietenia 

a ilúzie, cestu (lam), myseľ spočívajúcu vo svojom prvotnom prirodzenom stave, a 

plod (bras bu - däwu), osvietenie a najvyššie dosiahnutie. Deviatu cestu tvoria 

náuky dzogčhenu, "veľkej dokonalosti". Vysvetľuje náhľad, meditáciu a použitie 

priamej a bezprostrednej cesty dzogčhenu a popisuje dovŕšenie dzogčhenu - 

realizáciu osvietenia v súčasnom živote jedinca. 

 

Centrálne poklady 
 

  Deväť ciest Centrálnych pokladov sa delí na cesty príčiny a cesty plodu. 

 

Nižšie cesty príčiny sú: 

 

  1. Cesta bohov a ľudí, kde sa navzájom na seba spoliehajú (Lha mi gzhan rten 

gyi theg pa). 

  2. Cesta tých, čo chápu sami a nasledujú Šenraba (Rang rtogs gshen rab kyi 

theg pa). 

 

Vyššie cesty príčiny sú: 

 

  3. Cesta súcitných bódhisattvov (Thugs rje sems pa'i theg pa). Pri tejto ceste 

je nutné chápať inherentnú neexistenciu nezávislej existencie seba a zjavov, a 

praktizovať desať paramít (štedrosť, morálnosť, trpezlivosť, horlivosť, 

meditačná stálosť, sila (opak slabošstva), súcit (láskavosť), oddanosť (cielený 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


elán), príhodné prostriedky (metódy), múdrosť (dokonalý vhľad)). Tým sa získa 

dokonalé buddhovstvo trikáje. 

  4. Cesta bódhisattvov nevypracovaná konceptuálne (gYung drung sems dpa'spros 

med pa'i theg pa). Pri tejto ceste je nutné chápať nestálosť a prázdnu povahu 

'seba/ja' i zjavov, praktizovať desať paramít a štyri hromadenia (štedrosť, 

priateľské vyjadrovanie, prax v zmysle náuky, výuka podľa intelektuálnych 

schopností žiakov v súlade so zámerom náuky). Tým sa získa dokonalé buddhovstvo 

trikáje. 

 

Vonkajšie tantrické cesty: 

 

  5. Cesta prvotného bönu čistého správania a rituálnej aktivity (Bya ba gtsang 

spyod ye bon gyi theg pa). Je to cesta krijátantry a kladie dôraz na čisté 

správanie. Je nutné sa ustáliť v prvotných podmienkach prirodzeného stavu, 

uctievať "bytosť poznania" (ye shes pa) ako Pána, a praktizovať desať paramít a 

štyri hromadenia. Tým sa dosiahne dokonalé buddhovstvo trikáje. 

  6. Cesta jasného poznania, čo pozná všetky aspekty (rNam pa kun ldan mngon 

shes kyi theg pa). Táto cesta je cestou čárjatantry. Je nutné sa ustáliť v 

prvotných podmienkach prirodzeného stavu, ctiť si "bytosť poznania" ako brata, a 

praktizovať desať paramít a štyri hromadenia. Tým sa dosiahne dokonalé 

buddhovstvo trikáje. 

 

Vnútorné tantrické cesty: 

 

  7. Cesta manifestácie súcitu ako prebiehajúcej vizualizácie (dNgos bskyed 

thugs rje rol pa'i theg pa). Pri tejto ceste je nutné sa ustáliť vo vyššom 

náhľade absolútnej pravdy, zotrvávaní v prvotných podmienkach prirodzeného 

stavu, a praktizovaní vizualizačného procesu vytvárania (kjerim) transformačného 

božstva. Tým sa dosiahne dokonalé buddhovstvo trikáje. 

  8. Cesta, kde je všetko dokonalé a zmysluplné (Shin tu don ldan kun rdzogs kyi 

theg pa). Pri tejto ceste je nutné sa ustáliť vo vyššom náhľade absolútnej 

pravdy, zotrvávaní v prvotných podmienkach prirodzeného stavu, kde priestor a 

uvedomenosť sú neoddeliteľné, a praktizovať proces vizualizácie dovŕšenia 

(dzogrim) transformačného božstva. Tým sa dosiahne dokonalé buddhovstvo trikáje. 

  9. Nedostižná cesta najvyššieho vrcholu prvotného dzogčhenu (Ye nas rdzogs 

chen yang rtse bla med kyi theg pa). Túto cestu tvoria tri rady náuk: semde 

(sems sde), rad náuk o mysli a esenciálnej prázdnote prirodzeného stavu, longde 

(klong sde), rad náuk o priestore a prirodzenej jasnosti prirodzeného stavu, a 

mängagde (man ngag sde), rad tajných pokynov o neoddeliteľnosti prázdnoty a 

jasnosti manifestujúcej sa ako súcitná energia (thugs rje - thugdže). V mängagde 

cesta pozostáva z praxí tregčhö a thögal, ktorými sa dosiahne dokonalé 
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buddhovstvo trikáje a džalü ('ja'lus), dúhové telo, či telo svetla. 

 

Dodatok II - Druhý cyklus: Štyri brány a piata - klenotnica 
 

Štyri brány a piata pokladnica sú: 

 

  1. Bön bielej vody hnevlivých mantier (Chab dkar drag po snags kyi bon). Táto 

cesta zahrnuje ezoterické tantrické praxe predstavujúce recitáciu hnevlivých 

mantier: "deväť základných brán" (bsnyen pa'i gzhi ma sgo dgu), "osemnásť vetiev 

sádhan" (bsgrub pa'i yan lag bco brgyad) a "deväť činov veľkého Čhonga" (mChong 

chen sde dgu). Týchto deväť činov predstavuje: rituály predpovedania s použitím 

zrkadla (gsal byed me long pra yi 'phyong), rituály uzmierovania rôznych 

božstiev (mkha' klong rab 'byams bskong ba'i phyong), pohrebné rituály (nyi zer 

zhags pa 'dur gyi 'phyong), rituály zaklínania ('od zer 'khyil pa sman gyi 

'phyong), rituály používajúce oheň (las bzhi rgyun lnga sbyin sreg 'phyong), 

rituály obrody viery ('gu ya srog 'dzin dbang gi 'phyong), praxe meditatívnej 

múdrosti (ye shes rtse rgyal lta ba'i 'phyong), vyššie ezoterické praxe (thig le 

dgu pa nyams 'phyong). Patria k cyklu náuk Čipung (sPyi spungs). 

  2. Bön čiernej vody tantier existencie (Chab nag srid pa rgyud kyi bon) 

predstavuje rôzne rituály (magické, prorocké a veštecké, pohrebné, pre výkupné, 

atď.) kvôli očiste. 

  3. Bön stotisíc veršov sútry krajiny Phän ('Phan yul rgyas pa 'bum gyi bon), 

predstavuje pravidlá pre mníchov i laikov, aj s filozofickými vysvetleniami. 

  4. Bön ústneho vedenia a tajných pokynov majstra-mudrca (dPon gsas man ngag 

lung gyi bon) predstavuje náuky a poučenia pre praxe dzogčhenu. 

  5. Bön klenotnice, najvyššej a všezahrnujúcej (gTsang mtho thog spyi rgyug 

mdzod kyi bon) predstavuje podstatné aspekty všetkých štyroch brán. 

 

Dodatok III - o Žangžung ňängjü 
 

Žangžung ňängjü predstavuje v súčasnosti rozsiahlu zbierku textov pozostávajúcu 

z viac než 700 stránok náuk koreňových tantier, zväzky komentárov a súborov 

skúseností línie majstrov, používané ako príručky k praxi. Sú tam tiež časti o 

pozemskej histórii Žangžungu a Tibetu. 

  

 Ako príklad týchto náuk sa pozrime na 'Pokyny o šiestich svetlách' (sGron ma 

drug gi gdams pa). Prvé svetlo (alebo kapitola), "gNas pa gzhi'i sgron ma ngo bo 

ji lta gnas pa kun gzhi ngos 'dzin gnad", "spôsob rozoznávania bázy všetkého 

(künži), esencie prvotnej prirodzenosti existencie" vysvetľuje, že pravou 

povahou bázy existencie zjavov je prázdnota. Druhá kapitola, "Tsi ta sha'i sgron 

ma gzhi gang na gnas pa rang rig klong shar gyi gnad", "metóda ilustrujúca, ako 
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svetlo prvotnej múdrosti svieti vnútri fyzického srdca" vysvetľuje, že svetlo 

prvotnej múdrosti prebýva vnútri ľudského srdca z mäsa a krvi. Tretia kapitola, 

"dKar 'jam rtsa'i sgron ma lam gang las pyung pa ye shes zang thal gyi gnad", 

"metóda ilustrujúca, ako povstáva nehatená múdrosť na ceste svetla bielym 

centrálnym kanálom", vysvetľuje jemné kanály tela jogína, v ktorých svetlo 

múdrosti koluje bez zábran. Štvrtá kapitola, "rGyang zhags chu'i sgron ma sgo 

gang la shar ba rig pa gcer mthong gi gnad", "metóda ilustrujúca, ako sa čistá 

vízia prvotnej múdrosti vynára cez brány svetla-vody (oči)", vysvetľuje metódy 

kontemplácie prvotnej múdrosti, ktoré bez rozdielu prestupujú rovnako vnútornú i 

vonkajšiu realitu. Celá existencia zjavov sa vysvetľuje ako projekcia prvotného 

svetla, ktoré sídli vo fyzickom srdci a manifestuje sa cez oči - z toho vyplýva, 

že objektívna hmotná realita je len ilúziou. Piata kapitola, "Zhing khams sprod 

kyi sgron ma lam ci ltar nyams su blang pa sku gsum dmar thag bcad pa'i gnad", 

"metóda ilustrujúca nezvratné rozhodnutie podstúpiť prax trikáje pomocou svetla, 

ktoré uvádza čisté dimenzie", vysvetľuje úvodné kontemplačné praxe, pomocou 

ktorých sa dzogčhenovému praktizujúcemu manifestujú čisté dimenzie 

prostredníctvom lúčov dúhového svetla a zvukov. Šiesta kapitola, "Bar do dus kyi 

sgron ma 'khrul rtogs kyi so tshams gang la thug pa 'kor 'das gyes tshul gyi 

gnad ston pa", "náuka o metóde týkajúcej sa svetla v barde, kde sa dospeje k 

hranici ilúzie a poznania, oddelenia sansáry a nirvány", vysvetľuje praxe 

vykonávané v stave posmrtného barda, kde pochopenie reality vedie k oslobodeniu, 

a zotrvanie v ilúzii k návratu do sansáry. 

 

Línia majstrov Žangžung ňängjü 
 

Duchovné náuky nepramenia z premýšľavého vedomia ľudských zakladateľov 

náboženstiev vo fyzickom časopriestore, ale precitli u nich hlboko vo vedomí a 

sú v konečnom dôsledku odvodené z "priestoru náboženstiev" mimo chronologický 

čas a miesto na zemi. 

  

 Dlhé odovzdávanie náuk dzogčhenu tradície bönu Žangžung ňängjü vychádza z 

bönku (bon sku), "esencie tela či dimenzie" reality, ktorou je künži, prazáklad 

veľkej dokonalosti. V ohromnej nepodmienenej oblasti mimo priestor, ktorá je 

prvotne čistá (ka dag - kadag), mimo sansáru i nirvánu, a spontánne dokonalá 

(lhun sgrub - lhündub) so všetkými potenciálnymi kvalitami, kde niet žiadneho 

pôvodcu, žiadnej vonkajšej (vesmír) ani vnútornej dimenzie (bytosti vo vesmíre), 

žiadnej formy či farby leží "raj priestoru", citadela, kde prvotný majster (ye 

nyid ston pa) samopovstávajúca uvedomenosť, bönku (bönku - bon ku - dharmakája; 

telo pravdy buddhizmu - čhöku - chos sku), buddha Kuntu Zangpo (skt. 

Samantabhadra) odovzdal náuky k "telu dokonalosti" (dzogku - rDzogs sku - 

sambhógakája; telo radosti buddhizmu - longku - klong sku) buddhovi Šenlha 
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Ökarovi (gShen lha'Od dkar) priamou transmisiou mysle. Bez konceptov či slov 

odovzdal Samantabhadra mentálne štyri rady náuk dzogčnenu bönu: 

 

  1. "Phyi lta ba spyi spyod", "vonkajší všeobecný náhľad" - úvodné náuky 

  2. "Nang man ngag dmar khrid", "vnútorný priamy esenciálny pokyn 

  3. "gSang ba rig pa gcher mthong", "tajná holá uvedomenosť rigpy" - tajné 

        náuky o metódach meditácie o svetle  

  4. "Yang gsang gnas lugs phug chod", "objavenie najvnútornejšieho tajného 

        prirodzeného stavu bytosti" - najezoterickejšie náuky 

 

  Šenlha Ökar zas odovzdal náuky svojmu žiakovi "mysle a myslenia", "telu 

manifestácie" (tulku - sprul sku) Tönpa Šenrab Miwočhovi, ktorý zas odovzdával 

náuky v tejto dimenzii sveta, v Žangžungu, bez slov, transmisiou mysle (dgongs 

brgyud). 

   

Takto boli tieto náuky postupne zo Žangžungu odovzdávané líniou deviatich 

majstrov transmisie mysle (dgongs rgyud dgu): 

 

  1. Jeňikji Tönpa (Ye nid kyi ston pa) Küntu Zangpo 

  2. Thug dže'i Tönpa (Thugs rje'i ston pa) Šenlha Ökar 

  3. Tönpa (sPrul pa'i ston pa) Šenrab Miwo 

  4. Cchänme Ödän (Tshan med' od ldan) 

  5. Thulšen Nangdän ('Phrul gshen snang ldan) 

  6. Barnang Khučhug (Bar snang khu byug) 

  7. Jum Zangza Rjngcün (Yum bzang za ring tsun) 

  8. Čhime Cugphü ('Chi med gtsug phud) 

  9. Sangwa Düpa (gSang ba 'dus pa) 

 

  Po línii transmisie mysle nasledovala línia dvadsaťštyri veľkých majstrov 

(gang zag nyi bzhi) Žangžung ňängjü, "ústna transmisia Žangžungu", nazývaná tak, 

lebo všetkých dvadsaťštyri majstrov pochádzalo zo Žangžungu a odovzdávalo náuky 

ústne. 

   

 1. Šen Horti Čhenpo (gShen Hor ti Chen po) 

   2. Künkhjen Döndub (Kun mkhyen Don sgrub) 

   3. Cchepung Dawa Gjalcchän (Tshe spung Zla ba rGyal mtshan) 

   4. Rasang Lugjal (Ra sangs Klu rgyal) 

   5. Tapiraca (Ta pi ra tsa) 

   6. Rasang Kumaraca (Ra sangs Ku ma ra tsa) 

   7. Rasang Samdub (Ra sangs bSam grub) 

   8. Žangžung Säneha'u (Zhang Zhung Sad ne ha'u) 
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   9. Gurib Lhačhin (Gu rib Lha sbyin) 

  10. Gurib Palzang Gu rib dPal bzang) 

  11. Rasang Thinnekhö (Ra sangs Khrin ne khod) 

  12. Chagrong Säkhar (Jag rong gSas mkhar) 

  13. Khjungpo Awadön (Khyung po A ba lgong) 

  14. Khjungpo Taši Gjalcchän (Khyung po bKra sis rGyal mtshan) 

  15. Khjungpo Leggön (Khyung po Legs mgon) 

  16. Mahor Tagzig (Ma hor sTag gzig) 

  17. Döndub Legpa Lüsä (Don grub Legs pa Klu'i sras) 

  18. Žangžung Tana Tagdo (Zhang Zhung Khra sna sTag sgro) 

  19. Žangžung Julo (Zhang Zhung 'Yu lo) 

  20. Žangžung Tipa (Zhang Zhung Khri pa) 

  21. Khjungpo Leggön (Khyung po Legs mgon) 

  22. Mahor Tagzig (Ma hor sTag gzig) 

  23. Gurib Sinlagcän (Gu rib Sin slag can) 

  24. (Gjerpung - Gyer spungs) Nangžer Löpo (sNang bzher Lod po) 

 

  Títo preslávení majstri tradície bön, čo všetci dosiahli dúhové telo, utvorili 

neprerušenú líniu odovzdávania majstrom jedinému žiakovi, známu vtedy ako "[len] 

jedna transmisia" (gcig rgyud). Tá transmisia sa skutočne často odovzdávala cez 

dutú trstinu či bambusovú rúrku priamo z majstrových úst do žiakovho ucha, aby 

nemohla byť rozptýlená vetrom, ani vypočutá niekým iným. Majster, ktorý zažil 

pravdu náuky si našiel vhodného žiaka, ktorému odovzdal všetko svoje poznanie 

prostredníctvom transmisie svojho živého zážitku, a až po majstrovej smrti začal 

zase žiak náuku odovzdávať. Nebolo však vždy ľahké nájsť vhodného žiaka, ktorému 

by odovzdal náuku, ako uvidíme nižšie na príklade Tapihricu. Pred Tapihricom 

línia majstrov zverila náuky len jedinému žiakovi, aby pokračoval v odovzdávaní. 

Tapihrica svojim žiakom povedal, že je správne učiť viac než jedného žiaka, 

dokonca dvesto či tristo ľudí, no najskôr sa majster musí uistiť, či sú všetci 

na prijatie náuk spôsobilí. 

  

 Každý z týchto dvadsaťštyri majstrov zažil plody praxe rôzne, a zanechal 

svojim žiakom transmisie náuk, vysvetlenia a meditačné metódy založené práve na 

svojich vlastných osobných skúsenostiach (nyams rgyud) - tie boli v jedenástom 

storočí zapísané a zozbierané. Prijal som tieto náuky počas dvadsaťštyridňového 

ústrania - každý deň sme praktizovali podľa skúsenostných vysvetlení jedného z 

majstrov, vizualizujúc ho vo forme božstva gurujogy Šenlha Ökara (symbolizuje 

zjednotenie všetkých línií majstrov), aby jeho osobná skúsenosť mohla do nás 

hlboko preniknúť. 

   

Hlavnou praxou všetkých týchto majstrov bola dzogčhenová kontemplácia, a ako 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


podpora tejto hlavnej praxe, vykonávali praxe ochranných božstiev Meri a Gekhö, 

ústredných božstiev Žangžungu. Žangžung Meri sa pojí s horou Kailás a je veľmi 

tesne späté s odovzdávaním náuk Žangžung ňängjü. 
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