Vzpomínky tulkua
Örgjena rinpočheho

historie

MLADÝ KARMAPA
Dalším velmi vlivným člověkem mého
mládí byl šestnáctý Karmapa, Rigpe
Dordže. Poprvé jsem se s ním setkal ve
východním Tibetu v gompě Tana. Byl
jsem tehdy ještě chlapec a Samten Gjamccho mě vzal s sebou jako svého pomocníka. Tehdy jsem se s Karmapou tolik
nesblížil – znal mě jen jako „toho tulkua,
co je tu se Samtenem Gjamcchem“.
Když byl Karmapa mladý, byl docela tvrdohlavý; nešlo ho donutit ke studiu a byl
velmi hravý. Jen Samten Gjamccho ho
dovedl dostatečně zastrašit na to, aby studoval. Z toho důvodu obdržel Karmapa
od Samtena Gjamccha poměrně mnoho
učení. Později si byli velmi blízcí.
Kvůli komunistickým silám se Karmapa
později přesunul do Nangčhenu. Měl
cestovat přímo do Derge, svého zamýšleného cíle, ale nemohl to udělat vzhledem
k pohraniční vřavě mezi Khamem a Čínou.
Právě tehdy jsme poprvé uslyšeli
o „komunistech“. Znali jsme je pod jejich
čínským jménem gungtheng, které brzy
získalo hrozivé souvislosti. Doslechli
jsme se také o nějakém Mao Ce-tungovi
a o tom, že gungtheng dorazili do starého hraničního města Darcendo a začali
pochodovat na Derge.
To bylo přibližně v době, kdy byly čínské
jednotky ve válce s Japonci. Ti, již byli
v Číně u moci, se dostávali pod rostoucí
tlak ze dvou stran, jelikož komunisté stále
sílili a budovali si vlastní armádu. Pokud
by čínské jednotky byly dokázaly přemoci japonskou armádu, bývaly by byly

schopny potlačit komunisty. Byly však
pod přílišným tlakem.
Zdá se to být starým a často se opakujícím příběhem: ti, kdo jsou v hlavním
městě a vládnou, jsou rozptýlení dobrými
časy a užívají si statusu quo, zatímco
jejich odpůrci a sousední země začínají
ujídat jejich mocenský základ. Zatímco
čínská vyšší třída byla lenivá a lehkovážná, komunisté dnem a nocí pracovali
na přípravě převzetí země.
Další věc, kterou jsme slyšeli, byla,
že jeden ze správců Derge byl zajat. Pak
byli ale komunisté poraženi a na chvíli se
vytratili. Mně bylo tehdy kolem šestnácti.
Poté, co komunisté správce Derge propustili a on se vrátil k vládě, zdálo se, že je
nyní bezpečné, aby tam Karmapa zajel na
návštěvu. Cestou navštívil mnoho míst,
včetně různých klášterů v Nangčhenu, jež
byly pod královskou záštitou. Byl pozván
také do Lačhabu. A než pokračoval do
slavné gompy Diljag, hostili jej a jeho družinu také mí příbuzní z rodiny Cangsar.
…
Na této cestě dostal Karmapa několik
malých bílých aber, místní druh pišťuchy. Lidé občas chovali abry jako domácí
mazlíčky, ale jen v krabici, protože jinak
by utekly. Když jsem byl malý, měl jsem
dvě nebo tři, ale utekly všechny. Nebylo
ani snadné si je pochovat, protože jakmile
jste je vytáhli z krabice, téměř jistě vám
uprchly. Ale náš Klenot plnící přání, Karmapa, odmítl uvěznit zvířata do krabice,
a tak měl pět nebo šest aber, které svobodně pobíhaly v jeho stanu.

Pokusil jsem se ho varovat. „Klenote
plnící přání, musíte je mít zavřené.
Moje utekly, jak jen mohly.“
„Nevadí, nevadí“, řekl. „Nech je všechny
venku.“
Abry pobíhaly kolem stanu. Připadalo
mi, jako by Karmapu obcházely dokola,
a dokonce se zdálo, že jim nevadí, když je
zvedl. I když byl stan otevřený, zůstávaly
poblíž něj. Ani jedna z nich nevypadala,
že by chtěla utéct.
Jednoho dne se Karmapa rozhodl, že abry
nabarví nažluto a načerveno. Zdály se jím
být uchváceny, a tak když se rozhodl jejich
srst přebarvit, jen klidně seděly a nechaly
ho to udělat. Abry mají obvykle světlou srst
a já jsem se bál, že když budou ty, co Karmapa nabarvil, vypuštěny na svobodu,
budou je ostatní abry napadat. K tomu ale
nikdy nedošlo. Žádné z nich nevadilo, ani
když je ponořil do vody, aby barvu smyl.
Musím říct, že to, jak mladý Karmapa
zvládal abry, na mě hluboce zapůsobilo.
…
Právě během této cesty se Samten
Gjamccho stal Karmapovým lektorem.
Předtím v Cchurphu učil Karmapu
velmi rozvážný, ale přísný lama. Slyšel
jsem, že občas zavřel dveře zevnitř na
západku, udělal před mladým Karmapou
tři poklony – a to často našemu Klenotu
plnícímu přání stačilo jako varování, aby
se vrátil zpátky ke studiu. Určitá směs
strachu a úcty zajišťovala, že ve svém
vzdělání dělal slušné pokroky.
Jeden Karmapův příbuzný byl nicméně
trochu bázlivý a nesnesl pomyšlení, že by
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se mělo drahocennou inkarnaci příležitostně fyzicky ukázňovat. A tak učiteli
vynadal: „Zacházíte s Karmapou, inkarnovaným buddhou, jako s obyčejným
člověkem. Vaše chování je zločinné.“
V té době měl Karmapa mnoho vizí
a dělal předpovědi a dělil se o ně – včetně
buddhy, kterého zrovna viděl, a toho, co
mu řekl o budoucnosti – se svým učitelem, který je sepisoval. Některé z předpovědí byly promíchané s Karmapovými
zmínkami o tom, že ten a ten příbuzný je
„démon“, a tak nakonec onen příbuzný,
co si stěžoval, zjistil, že právě to bylo
napsáno o něm.
Vzal si to osobně a rozhodl se, že třebaže
měl tento učitel dobré úmysly, zjevně nestačil na vzdělávání tak mimořádné inkarnace. A tak příbuzní využili příležitosti
a zbavili lektora jeho povinností. To byla
svým způsobem škoda, protože s tímto učitelem se Karmapa naučil velmi dobře číst.
Oficiální prohlášení znělo: „Náš Klenot
plnící přání učitele nepotřebuje. Karmapa
je buddhou a jeho vlastnosti se projevují
spontánně. Není kýmsi, s kým by se mohlo
zacházet jako s běžným člověkem a koho
by se mělo bít a štípat. A tak jsme se během
schůze rozhodli, že učiteli oznámíme, že
už jeho služby nejsou zapotřebí.“
Mladý Karmapa byl smutný a učitele bránil se slovy: „Ano, příležitostně mě štípne
nebo praští, ale dělá to s dobrými úmysly.
Jenom chce, abych pokročil ve studiu.“
Karmapa trval na tom, aby učitel dostal
pěkné dárky, včetně vytříbené soupravy

mnišských rouch. Pak Karmapa chvíli
pokračoval bez učitele.
Když ale Karmapa dorazil do Diljagu,
lamové z Nangčhenu naléhali, že mu má
být vybrán jiný vyučující. Tehdy se do hry
dostalo jméno Samten Gjamccho. Jelikož
už byl jedním z guruů Karmapovy předchozí inkarnace, zdál se být jasnou volbou. A tak Samtena Gjamccha požádali,
aby se role učitele ujal. Odpověděl: „Začínám být starý, ale v Palpungu sloužit
budu. Je to skvělý klášter.“ A tak se během
cesty z Diljagu stal Samten Gjamccho
Karmapovým lektorem.
Vyučovacím stylem Samtena Gjamccha
nikdy nebylo náctiletého Karmapu bít,
ale místo toho trestal jeho pomocníka
Düdula přímo před jeho očima, což mělo
žádaný účinek. „Nikdy jsem ho nemusel uhodit“, řekl mi Samten Gjamccho.
„Stačilo plesknout Düdula, aby Karmapa
zůstal na svém místě a učil se dál.“
…
Avšak po příjezdu do Palpungu se Samten
Gjamccho zeptal velkého Situa, zda by
mohl být ze svých vyučovacích povinností
omluven. Situ odpověděl: „Uvědomuju si,
že už jste starý a prošel jste si vším možným. Byl jste jedním z učitelů předcházejícího Karmapy, takže vás nemůžu nutit
vyučovat teď. Požádám Khjenceho z Palpungu, aby to po vás převzal.“
Palpung Khjence byl žákem patnáctého
Karmapy a měl skvělé vlastnosti, ale působil
tak přísně, že když byl poblíž, Karmapa se

skoro ani neodvážil pohnout. Ačkoli byl
Palpung Khjence skvělým kandidátem,
poté co Karmapu párkrát udeřil, vlivní členové Karmapovy rodiny si opět našli důvod
k námitkám a chtěli ho odvolat.
„Dokonce i lama je člověk. Dokonce i iluzorní tělo je z masa a kostí, takže dokud to
trochu nebolí, Karmapa studovat nebude“,
řekl Palpung Khjence na svou obranu.
„Karmapa má být učitelem pro celý svět,
takže čím vzdělanější bude, tím líp.“
Musel však Karmapu udeřit ještě několikrát, protože nakonec Karmapův otec
přišel za velkým Situem a řekl: „I když je
to Karmapa, je zároveň moje dítě. A jako
můj syn patří mně. Já a moje žena se
nemůžeme dívat na to, jak je fyzicky trestán. Jak to provedete, rozhodněte sám, ale
chceme, aby byl Palpung Khjence odvolán.“
Osobně si myslím, že to byla chyba.
Karmapa se ve svém vzdělání posouval
velmi dobrým směrem. Ale jeho otec,
významný a vlivný úředník, byl neústupný a bylo s ním těžké pořízení. Měl
onen povýšený přístup khamského aristokrata a vůbec se nerozpakoval stavět
svůj názor nad názor většiny lamů.
Velký Situ mu odpověděl: „Khjence z Palpungu není žádný běžný člověk. Nejen,
že je inkarnací velkého Khjenceho, je také
jedním ze čtyř hlavních lamů Palpungu.
Jak mám já říct jednomu z velkých palpungských lamů, aby odstoupil?“
„Vy ale musíte!“ trval na svém Karmapův
otec. „Jinak se o našeho malého tulkua
postaráme sami.“

BD.57

BD22.indd 57

12.12.2011 2:32:27

„Vy nevíte, jak se o Karmapu starat“,
odpověděl Situ. „Je právě vzděláván
a dopadne to s ním dobře.“
Jenže ať už by Situ řekl cokoliv, otec
neposlouchal. A nakonec byl Palpung
Khjence zproštěn svých povinností.
Pak už nebylo možné najít jiného učitele,
který by byl ve smyslu moudrosti a učenosti stejného kalibru.
Po tom, co byl propuštěn jeden khenpo, byl učitelem jmenován Tenthul ze
Surmangu. Ukázal se být požehnáním
a během tří let předal Karmapovi Pokladnicí vědění, slavnou práci od velkého
Kongthula, od přední obálky k zadní.
Brzy poté ale onemocněl a zemřel.
V tu dobu už Karmapa vyrostl v muže,
který dělal svá vlastní rozhodnutí a přijímal odkazy od Situa a Karse Kongthula.
…

Příště jsem Karmapu potkal v klášteře
Surmang, kam jsem odjel pozdravit
svého otce, když se po dlouhé cestě vracel
ze Silingu. Šťastnou náhodou přijel do
kláštera na návštěvu ve stejnou dobu Karmapa. Tehdy jsem byl střídavě pomocníkem svého otce a Samtena Gjamccha,
v závislosti na tom, který z nich byl
zrovna v Karmapově karavaně.
V Surmangu jsem měl příležitost vidět
Karmapova koně. Byl to docela neobvyklý
kůň, jenž dával požehnání tím, že přikládal jedno ze svých kopyt na hlavy lidí.
Lidé stáli v řadě, a když se kůň dotkl něčí
hlavy, vydalo to zvuk, který – s trochou
představivosti – zněl jako HUNG HUNG

HUNG. Většiny lidí se dotýkal velmi
jemně, ale čas od času někoho praštil.
Pomyslel jsem si: „Kdo ví, co ten kůň
udělá mně. Možná mi rozpůlí lebku!“
Takže mě nikdo nedonutil dostat
„požehnání“. Raději jsem stál a díval
se na ostatní.
Rozšířilo se, že Karmapův kůň dává
požehnání. Stála tam dlouhá řada lidí,
z nichž každý dával koni na oplátku bílou
šálu a peněžní dar. V khamském stylu by
o to nepožádali s prázdnýma rukama.
Kůň samozřejmě nemluvil. Ale vždy když
se dotkl hlavy člověka, vydával zvuk,
který mnoho lidí slyšelo jako OM MANI
PEME HUNG. Čekal jsem, až někdo
dostane jedno z jeho „energických“
požehnání, ale ten den se to nestalo,
kůň byl ke všem docela mírný.
O mnoho let později jsem slyšel, že jednoho dne se kůň prostě posadil na zadní
a zemřel, a pak tam dále seděl. Dost
úžasné, ne?
…
Tu a tam Karmapa poodhalil své jasné
vnímání smrti a narození bytostí. Jednou
při cestě na sever darovali vesničané Karmapovi koně. Když ho obdržel, otočil se
Karmapa ke svému hlavnímu tajemníkovi
a řekl: „Tenhle kůň je znovuzrozením
tvého otce.“
Tajemník byl velmi nešťastný a zeptal se
Karmapy, jestli by s tím nemohl něco udělat. Karmapa odpověděl: „Co chceš, abych
udělal? Je koněm! Už se narodil a je tady.“

historie
reportáž

Během Karmapovy cesty Nangčhenem
onemocněla jeho matka. Jelikož byl můj
otec proslulý svými úspěšnými uzdravujícími rituály, byl povolán, aby cestoval
s Klenotem plnícím přání, a já jsem jel
s nimi. V Diljagu však můj otec požádal,
aby byl z další cesty omluven.
„Znamená to, že matka teď bude
v pořádku?“ zeptal se Karmapa.
Můj otec řekl: „Udělal jsem, co jsem
mohl“, čímž naznačoval, že brzy zemře.
„Dělal jsem rituál čö každý večer a zdá se,
že už nic víc udělat nejde.“
„Řekněte mi, že má matka neumírá“,
zopakoval Karmapa.

„Omlouvám se, ale to vám říct nemohu“,
odpověděl můj otec.
Ráno jsme s Čhime Dordžem odjeli.
Později jsme se dozvěděli, že Karmapova
matka týden nato zemřela. Karmapa ji
nechal zpopelnit na velké pláni severně
od Diljagu.
Čhime Dordže trval na odjezdu dřív,
než zemřela, přestože byl požádán,
aby zůstal déle.
„Vždy přijde okamžik, kdy už podpůrné
rituály nejsou k užitku“, řekl mi.
„Co tím myslíš?“ vyzvídal jsem.
„Ke konci, vždycky když jsem se na ni
podíval okem čö, neměla hlavu“, vysvětlil.
„Pro mě to znamená, že smrt je nevyhnutelná. Proto jsem požádal, aby mě
omluvili.“
…
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16. Gjalwa Karmapa
Karmapa je duchovní hlavou linie
Karma Kagjü, jedné že čtyř hlavních
škol tibetského buddhismu. Šestnáctý
Karmapa Rangdžung Rigpe Dordže
musel v roce 1959 odejít z Tibetu do
indického exilu, aby tak ochránil další
existenci linie Karma Kagjü. S pomocí
západních žáků, mezi nimiž byli i Ole
a Hannah Nydahlovi z Dánska, přenesl
vědomosti o podstatě mysli do západního světa.
Tulku Örgjen rinpočhe (1920 – 1996)
Buddhistický mistr linií Kagjü a Ňingma,
který žil v Nagi Gompě v Nepálu. Örgjen
rinpočhe je otcem Čhökji Ňimy rinpočheho.

„V tom případě mi prosím toho koně
dejte a já se o něj sám postarám“, žádal
tajemník. „Nikdo na něm nebude jezdit.“
Tajemník si koně ponechal dva roky,
krmil ho a česal a staral se o něj, jak nejlíp dovedl, až dokud kůň nezemřel.
…
Na jiné cestě projížděl Karmapa údolím,
doprovázen asi devadesáti jezdci, když se
zničehonic utrhla ze stáda koza. Běžela za
Karmapou, seč jí síly stačily, mečela a snažila se s ním udržet krok. Náš Klenot plnící
přání se na ni podíval a pak řekl svému
pomocníkovi: „Vezmi to kůzle zpátky do
vesnice, kterou jsme teď projížděli, najdi
jeho majitele a požádej ho, aby mi ho dal.“
Pomocník vzal kůzle, jež mělo kolem
krku barevný provázek, pod rameno
a jel zpátky do vesnice. Barevný provázek
usnadnil určení kozy, pomocník dokázal
jejího majitele rychle najít a ten okamžitě
souhlasil, že ji daruje Karmapovi.
Pak táhl kozu za sebou a za stmívání
dohonil Karmapovu cestovní družinu.
Donesl kůzle ke Karmapovi a zeptal se:
„Klenote plnící přání, proč máte o tu
kozu takový zájem?“
„Pamatuješ si na toho sirotka, co se ke
mně dostal před několika lety a nedávno
zemřel?“ odpověděl Karmapa. „To je
on, ubohý kluk! Musel mě nějak poznat
a nedokázal snést, že by byl ode mě oddělený, běžel za mnou a mečel tak hlasitě,
jak mohl. Na chvíli si ho ponechám.“
Po zbytek cesty zpátky do Cchurphu si
Karmapa kůzle ponechal jako mazlíčka.

S KARMAPOU V CCHURPHU
V okolí Karmapy se dělo mnoho neobyčejných věcí. Karmapa například choval stovky ptáků a Karse Kongthul mu
daroval jednoho s nevídaně melodickým
hlasem. On si ho velmi oblíbil, a když
pták později onemocněl, dal ho umístit
do samostatného pokoje. Jednoho dne mu
někdo řekl, že pták umírá, a tak Karmapa
požádal, aby mu ho přinesli.
Ptáka postavili před něj na stůl.
„Tento pták potřebuje zvláštní požehnání“, řekl. Vzal malou nádobu s hořčičnými semínky a provedl tradiční rituál
pro odstranění překážek, zatímco několik
semínek hodil přímo na ptáka. Najednou řekl: „Nedá se už nic dělat – umírá.
Žádné požehnání tomu nezabrání.“
Pak se obrátil ke mně: „Vezmi ho a drž ho
v rukou.“
Pták byl dosud živý a seděl jen tak v mé
dlani s jedním okem otevřeným. Brzy jsem
viděl, jak mu poklesla hlava a následně
i křídla. Pak se ale nečekaně zase narovnal
a zůstal jednoduše sedět. Jeden z Karmapových pomocníků zašeptal: „Je v samádhi.“
Nechtěl jsem ptáka vyrušit, a tak jsem
pomocníka požádal, aby ho položil na
stůl. Vypadal, že je v zacházení s ptáky
v tomto stavu zběhlý, protože ho při přenášení opravdu nevyrušil.
Trochu užasle jsem se k pomocníkovi
naklonil: „To je pozoruhodné. Pták,
který se hned po smrti posadí?!“
„To není nic výjimečného. Dělá to
každý z nich“, odpověděl suše.

Další pomocník se připojil: „Každý
pták z Karmapovy voliéry se chvíli
po své smrti posadí.
Jsme už na to zvyklí, takže nás to tolik
neohromuje.“
„Když běžní ptáci zemřou“, poznamenal jsem, „převrátí se a spadnou z větve
na zem. Rozhodně nezůstávají sedět!“
„Jenže když je Karmapa poblíž, tak
přesně tohle dělají“, opáčil pomocník.
„Ale máš pravdu – když je pryč, umírají
běžnou cestou.“
V tom okamžiku už všichni dorazili
k večeři a musel jsem si sednout, třebaže
jsem během jídla nemohl spustit oči
z ptáka. Přibližně uprostřed večeře mu
kleslo pravé křídlo a brzy nato i levé.
Pomocník zašeptal: „Klenote plnící přání,
zdá se, že samádhi brzy skončí.“
Karmapa tomu nevěnoval pozornost
a pokračoval v jídle, i když se pták nakonec převrátil. Pohlédl jsem na hodinky –
uběhly zhruba tři hodiny. Bez ohledu na
to, co pomocník řekl, jsem byl stále dost
ohromený. Ptáka jsem viděl umřít ve své
dlani. Většina lidí by tomu nejspíš neuvěřila, dokud by to neviděla na vlastní oči.
Karmapa také miloval psy a měl několik
pekingských psíků, kteří, jak mi bylo
řečeno, rovněž zemřeli vsedě, se vzpřímenýma předníma nohama.
Krátce řečeno, Karmapa byl neuvěřitelným člověkem.
Z časopisu Diamantowa Droga
přeložil Sebastian Kantor.
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