Bönpo klášter v Ceü (rce dbus)

Vesnice obývaná následovníky náboženství bön je schovaná za kopcem zhruba čtyři km na jih od Kharnang (mkhar nang). Je v ní několik desítek domů rozesetých v údolí do půlkruhu kolem jednoduché jednopatrové budovy kláštera rce žig g.jung drung bon bstan ‘phel rgjas gling, v hovoru běžně nazývaném stejně jako vesnice Ceü (rce dbus). Klášteru měl podle tradice dát vzniknout bönpo mistr grub dbang stong ňid bja ‘phur, zhruba v polovině jedenáctého století. Jméno získal klášter podle jednoho ze starých tibetských “prarodů” (rus, “kostí”) jménem rce. Ostatními “prarody” jsou udávány v různém počtu tří, čtyř, šesti a více. Zde tradice udává takto: ldong, stag, dpja, ‘bru, šel, rce, skam, snang, ba. Přestože by se dal přeložit jako “vrchol”, tradice vysvětluje i náboženský význam jako jedno ze specifických učení bönpo dzogčhen (rdzogs čhen).  Tato tradice s původem v tomto údolí (gžongs) rta khra (“Různobarevný kůň”) má být bez přerušení dodnes předávána. Stručná historie kláštera viz šes rab bstan pa’i zla ba, rgjan gja’i rtse dbus dgon pa’i lo rgus rags cam brdžod pa, in: zla zer (“Svit luny”), vol. 1, 1996, 62-65, a také viz dbang rgjal, rgan gja’i rce žig g.jung drung bon bstan ‘phel rgjas gling, in: kan lho’i bod brgjud nang bstan dgon sde so so’i lo rgjus mdor bsdus, vol. 2, 24-35. 
  Původní hlavní budova se nedochovala, avšak jediný chrámek (‘du khang) má zadní část zdí obarvenou načerveno a ty mají podle místních být staré téměř tisíc let. Vyřezávaná dřevěná část vchodu je z nedávné doby, poloviny devadesátých let. U říčky do rokle je situována stúpa stag lha’i mčhod rten, původní se nedochovala, tato je také z devadesátých let. Mnichů je zde kolem dvacítky, ale několik mnichů z této vesnice dnes studuje ve velkém bönpo klášteře v Khamu si khron rnga ba snang žig dgon, ze stejného kláštera je i jejich jediný starší učitel gžan phan bjang čhub ňi ma. Tento malý klášter má i svého převtělence šes rab bstan pa’i zla ba, kterému je málo přes třicet let. Je jediným bönpo studentem pekingské prestižní školy mtho ris nang bstan slob gling, poté co z ní nedávno byli vyloučeni tři nebo čtyři jiní bönpo studenti. Za tuto informaci vděčím převtělenci z Labrangu, taktéž studentovi prestižní pekingské školy, sgo mang cchang. V této oficiální pekingské škole dnes studují jen převtělenci, je jich zhruba 30. Tato škola byla otevřena s pomocí pančhenlamy v roce 1987. Učí v ní tibetští učitelé a podle informátorů její úroveň klesá. Bönpo žáci byli vyloučeni, neboť prý: “studovali z textů bönu, které jsou v rozporu se čtyřmi buddhistickými tradicemi”. Vztah této bönpo vesnice k okolním usedlostem se dá nazvat izolovaným. Bönpo mniši mi radili, abych raději v okolních vesnicích neprozrazoval, že jsem tu byl, neboť jsou s ostatními “v rozporu” a mohl bych mít problémy. Na okolí se dívali prizmatem starobylosti své tradice i kláštera. Do nejbližší vesnice Kharnang vlastně nevede ani žádná cesta. Když jsem hledal tento bönpo klášter, lidé nejprve s úlekem v tváři vysvětlovali, že oni jsou buddhisté, Buddhista je tibetsky sangs rgjas pa. Tento výraz však bönpo používají také. Nejběžnějším rozlišením bönpo samotných je tedy “chodit doprava” a “chodit doleva”, neboť u bönpo je zvykem obcházet proti směru hodinových ručiček. poté jsem dostával naprosto rozdílné informace. Většina lidí z okolí v této bönpo vesnici nikdy nebyla.
Tato izolovanost vůči nejbližšímu okolí je poněkud v kontrastu s čilými vztahy k jiným vzdáleným střediskům náboženství bön. Především ke zmiňovanému chrámu v Khamu, ale i k jedinému exilovému bönpo klášteru v Indii, Mänri (sman ri).
     V okolí kláštera a vesnice je pravidelně uctíváno pět míst s horskými božstvy. Tato jsou však rozlišena, některá nazývají labce (la rce atp.), některá lungta (rlung rta/ klung rta). Navštívil jsem jen dvě z těchto pěti míst, jedno u labce a jedno u lungta. Rozdíly jsou poměrně nepatrné. Nejzásadnějším bylo, že u labce jsou tyče ovázány provazem z ovčí vlny a u lungta nikoli. Místní mniši pak rozdíl vysvětlovali tím, že u labce se k tyčím přidává dlouhý kus látky potištěný texty (dar lčog), u lungta se věší menší praporky (dar). Jak je u bönpo klášterů zvykem, jedno z labce je umístěno hned na kopci za klášterem, položeném u samotné paty kopce. Je tak nepřehlédnutelným prvkem a vizuálně působí dojmem silné vazby ke klášteru (u buddhistických klášterů bývají labce stranou, aby nebyly příliš vidět). Názvy jednotlivých labce a lungta, spolu s datem obřadu podle tibetského lunárního kalendáře jsou následující:
LABCE:
labce Zadní hora (rgjab ri’i la rce), 6. měs., 15 dne
labce Potěšení (dga’ bo’i la rce), 5. měs. 9. dne
Mocný, podmaňující nepřátele (dbang čhen dgra ‘dul), 5. měs., 4. dne
LUNGTA:
Lví lungta (seng ge rlung rta), 4. měs., 11. dne
lungta Marab (rma rab/dmar jab?/ rlung rta), 8. měs., 17. dne
     O silnější vazbě ke klášteru, než tomu bývá u buddhistických tradic, vypovídá skutečnost, že  texty oslavující jednotlivá horská božstva se pravidelně odříkávají v klášteře jako součást liturgie. Jsou začleněny do poměrně rozsáhlého textu očistné kouřové oběti (bsang). V rámci této liturgie se odříkává krátký text, v němž jsou jmenována božstva vztahující se nějak ke klášteru:  Na konci tohoto rukopisného textu je uveden jako název: jul lha’i bsang mčhod tha cchig dang sgra rang grang (Přísaha a vyjmenování slovy místních božstev k kouřové oběti a uctění). Autor není uveden.

SO (bsvo)! Jemná (‘džam) oblast východu země tibetské, Amdo (mdo smad),
nejvyšší místo uskutečnění, kraj “dřívějšího změněného bönu” (snga ‘gjur bon),
tohoto kraje božstva vytváření bez úbytku (jul khams g.jel med bskjed pa’i lha),
vládce nad božstvy, klu a gži bdag, Maňän Pomra (rma gňan pom ra),
vládce-gšen, ochránce učení, vzácný Cängö Marjab (bcan rgod dmar jab), Dosl. “Divoký démon bcan, červený otec”. V textu rgjags brngon se mluví o bcan rgod chrámů. 
vzácné božstvo mgur lha, Wangčhen Dadul (dbang čhen dgra ‘dul), Dosl. “Velmi mocný, podrobující nepřátele”.
velmi dovedný, hrůzné moci, silný, pán existence ( srid pa’i mgon),
ochraňující štěstí božstev a bcan, rychlý v činech,
velmi rychlá Mäncün Gjalmo (sman bcun rgjal mo), vůdkyně veškerého (jongs kji gco),
sbor duchů ňän (gňen po) hory “Comä Thugthul Gjabri” (gco ma’i thugs sprul rgjab ri), Dosl. “Vtělení srdce vůdkyně, zadní hora” 
pán tohoto sboru Mogri Tongpön (rmog ri stong dpon), ničitel nepřátel, Dosl. “Hora-přílba, vůdce tisíce vojáků”.
s pustošící zbraní je Wangčug Thumočhe (dbang phjug mthu mo čhe), Dosl. “Bohatý mocí, s velikou magickou silou”.
velikých bcan skutky konající Cänčhen (bcan čhen), tuto oblast ochraňující a přátelský k ní,
nejvyšší přítel, Norlha Sengge (nor lha seng ge) hory Gjingpäri (‘gjing pa’i ri), Norlha Senge je dosl. “božstvo bohatství, lev”, Gjingpäri je dosl. “majestátně usazená hora”. 
velkého poutního místa (gnas čhen) hory-skály, modrá bohyně Dargjal (dar rgjal), Dosl. “Vládkyně šíření/ vládkyně praporku”.
božstva, klu, gnod spjin, nor lha, g.jang lha,
pánové shromáždění (cchogs bdag), pánové pokladů (gter bdag): místní božstva (jul lha) s doprovodem,
podle přísahy učitelů tradice rce, velikých vůdců (rnam ‘dren), otců a synů,
podle oné přísahy se s úsměvem a láskou pozváni dostavte na toto místo....

Následují krátké prosby o bohatství, ochranu atp., běžné u textů tohoto druhu.
     Každá z mohyl labce i lungta má svůj partikulární text, čtený jak při liturgii, tak při vlastním obřadu u mohyly konaném jednou ročně. Texty jsou to poměrně krátké a stručné, často popisující božstvo daného místa. Ukázky tří z nich:

Modlitba a obětní obřad (bskang gsol) k Paní místa (gnas bdag) tohoto kraje, šíp s hrotem z “nebeského železa”. Šíp z vrcholku (thog mda’) je podle slovníku šípem prostoru (bar snang khams), který při dopadnutí ničí vše. (v.č.sl.)

KJE! Vůdce (dbu) skály v severním směru a drahocenné základny-země,
v paláci nádherném drahocenných klenotů,
královna “bojovných božstev” (? sgra bla’i) dovedná a mocná,
v pokojném hávu na zázračné zlatavé mule “tří nohou” jede, Má mít zázračné nohy, křídla větru, a nesmírnou houževnatost: tři nohy.
barvy zářivě bílé, úsměv stav její povahy vyjadřuje (bžad ‘dzum ngang cchul bjon),
v té chvíli dává dojít nezměrnému opravdovému uskutečnění,
poté však, když se jen v okamžiku hrozivě rozhněvá,
hněvivý háv úsměv pěkného vzhledu nebe ovládne (khro bo’i čas ‘džug nam mkha’i mdang la ‘dzum),
z rozevřené tváře strašlivý (gčigs?? ‘džigs) rachot hromu, ze dvou očí rudé blesky šlehají,
zbraň v pravé paži, šíp s hrotem z “nebeského železa” (meteoritu) třímá,
nepřátelské démony (dgra bgegs) nezměrné rychle rozdrť (sgral),
v levé paži drží svastiku na lotosu,
učení “bílé čepice” tří míst (žva dkar bstan pa sa gsum) nechť se plně rozvíjí, Učení bílé čepice nejasné. Dříve tibetští vládní úřednící z náboženských řad nosili bílou čepici (žva dkar). (v. č. sl.). Tři “místa” (sa gsum) nejspíše jako u stádií bódhisatvů (tib. sa, skrt. bhúmi) spíše stupni, stádii pokroku.
zázračně projevený (sprul) kruh vůdců z řad lidí i bohů (gcor? gco ‘khor), vám zázračně znovu projeveným (jang sprul), Objasněno jako sprul ba’í sprul ba, “zázračný projev zázračného projevu / vtělení vtělení”. (v.č.sl.)
s úctou a spalující touhou (mos gus gdung bas) předkládáme tuto očistnou kouřovou oběť (bsang mčhod),
rychle rozdrťte nezměrné nenávistné nepřátele, démony gdon a démony bgegs,
rozdrtiv je, všechny plíce, srdce a aorty (sňing srog), krev,
přijměte ( bžes ) , vy ochránci jednající podle příkazů, v srdci neochabujte,
vyzdvihněte nás v prostor záslužných skutků, dobrých okolností (klung?) a slávy (sňan grags),
nepříznivé překážky zmírniv (kha smas) zcela zklidněte,
ať se dostaví štěstí, spokojenost a potěšení završené (rdzogs ldan: rdzogs ldan dus- rajská 
doba, č. sl.)!

Co se týče této očistné kouřové oběti horám kraje Ceü, sngags ‘čhas nam mkha’ blo ldan, držitel jména tradice snang žig, je jako zázračné znamení jezera mléka napsal v klášteře rce žig (gling). Dobrého štěstí! (bkra šis so)
 

Uctění kouřovou obětí božstva “Mocný, podmaňující nepřátele” (dbang čhen dgra ‘dul)

KJE! Dolina (mdo: Amdo) chladného, sněhovou ohradou obklopeného Tibetu,
na východní levé straně velká pokladnice Štěstí a Dostatku (phjva g.jang gter) hora Magjal (rma rgjal),
položená nad pokladnicí jídla a rozmnožení zrn, Číny, Mongolska a země Hor,
místo zásluh, moci (mnga’ thang) dokonale plné,
u křišťálové bíle skály, jako nahromaděných klenotů,
vládce hory, krásný božský pramen (lha čhab), hájek stromů a říčka (klung),
pole ochrany božstva bcan, dovedného “Mocného, podmaňujícího nepřátele”,
vzhled zázračně projevený, projev projevu není neměnný (jang sprul ma nges šing),
v mírném vzhledu jede na lasturovém koni (dung rta) s tyrkysovou hřívou (g.ju rngog),
zjevu jasně bílého, v pravé ruce zdvihá kopí s praporky,
v levé ruce vázu rozmnožující život a bohatství,
praporek bílý a pod ním praporky různých čtyř barev, boty přilnavé, přátelský,
když se však jen rozhněvá na nepřátele,
kůň vezoucí ho se stane černým s ozdobami,
z tváře srší rudá záře blesků a ohně,
na hlavě přílba z kůže nosorožce (bsve/bse/ rmog?), silný kabát, ozdobený svastikou,
v levici hadí laso, duši a život přísahu porušivších podmaňující (bla cche khug),
ostrou zbraní v pravici rozsekává nepřátele a démony bgegs na malé kusy,
obklopen místními božstvy a lčam drel,
dále také tohoto kraje klu a gněn,
v přísaze neochabuje, s milující povahou se na toto místo dostavte,
tři bílé, tři sladké, máslo s campou, zlatý nápoj, různá zrna,
tyrkysový kouř jalovce (g.ju šug?) této kouřové oběti přijměte (i “pozřete”: bžes),
my konající kněží (sgrub gšen) obklopeni drahými obětmi,
ty, co způsobují nemoci, hladomor, války, ztráty majetku,
kouzla (čo phrul), špatná znamení (ltas ngan) a zlo (ma rung) rozdrťte na prach,
různou moc (mthu sna/ na?), okolnosti, zásluhy, skutky, štěstí (klung) a slávu,
udržujte stáda při putování a stěhování zemí mimo domov ( phar gros bsu bskjel jul ‘dug rdzi mdzod la),
chválíme mocnou armádu přátel z řad Učení (bstan pa’i dbu phang),
vám svěřené činy rychle vykonejte!
(kolofon nečitelný: Když do tohoto kraje dorazil žang bcun kun bsňan (?)....)

Vládkyně duchů sman bcan, Narima (sna ri ma)
KJE! Vládkyně duchů sman bcan, Narima (Hora nos/ Hora částí?),
lasturové barvy, měsíce tvaru výraz tváře rozesmátý (bžal?= bžad),
oblečená v hromadu mnohého oblečení, s ozdobami,
s milující myslí, na radostný způsob, na zlaté mule jede (dris?= drel),
v hněvivém stavu postrach nahání, na mule jede (drel la bjon),
nejrůznější vzhledy hrozivé a mírné,
podle příkazů “jógy” (rnal bjor bka’ bžin) přítelkyně bönu,
přijmuv tyto dary, ofěry torem a ofěry kouřové oběti,
uctiv a modle se vykonej svěřené ctnostné činy!


