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O. Úvod: Bludné cesty narativ přes Himaláje 

Hlavním cílem této práce je přinést srovnávací pohled na cyklus příběhů-legend 

Vétálapaňčavinšati neboli Kouzelná mrtvola v rozličných jazykových verzích v prostředí 

buddhistické Asie, konkrétně v původním jazyce sanskrtu a v překladech do tibetštiny a 

mongolštiny. V úvodu práce se zabývám synopsí každého příběhu, dále následuje analýza 

příběhů na základě strukturálního rozboru v každé jazykové verzi. Chci zkoumat, jak se 

původní příběh změnil při přenesení a zprostředkování z jedné kulturní oblasti do druhé. 

Jako původní text Kouzelné mrtvoly budu používat anglický překlad od M. B. Emeneaua 

(Jambhaladatta's Version ofthe Vetalapancavinsati, American Oriental Society: New Haven, 

1934), který se z pěti základních verzí opírá o verzi Džambhaladatty, a zároveň český překlad 

z verze Sómadévy od O. Friše, Démonovy povídky (Argo: Praha, 2008). Pro tibetskou verzi 

cyklu použiji ro sgrung (Dharamsala, 1991) a zároveň francouzský překlad stejného cyklu od 

A. W. Macdonalda, Matériaux pour l'étude de Za littérature populaire tibétaine, sv. I a II 

(Société ďethnologie: Nanterre, 1990). Macdonald překládá z rukopisu, který koupil roku 

1960 v Kalimpongu, psaný kurzivním písmem u-me, bez kolofonu. Co se týče překladů 

mongolských, budu používat Siditii kegiir-iin iiliger: Mongolian Text oj the 1928 Ulan Bator 

Print, transkribovaný do latinky G. Karou (Akadémiai kiadó: Budapest, 1984), a také ruský 

překlad mongolského textu od B. Ja. Vladimircova, Volšebnyj mertvec (Izdatel'stvo vostočnoj 

literatury: Moskva, 1958). 

Podle výzkumu M. B. Emeneaua je dnešním vědcům známo pět verzí V étálapaňčavinšati, 

rozdělených podle jmen autorů na: Šivadása, Sómadéva, Kšéméndra, Vallabhadása, 

Džambhaladatta. Ve své kritické edici Emeneau srovnává jiné verze s verzí Džambhaladatty 

v poznámkách ke každému příběhu. Z jeho bádání vyplývá, že jednotlivé verze v sanskrtu se 

liší především v detailech. Je zjevné, že výše uvedené příběhy jsou bezpochyby velice staré, 

což je dále podpořeno faktem, že rámcový příběh pojednává o bájném králi 

Vikramakésarinovi, tzv. "Ozdoba mezi králi", který se datuje k roku 1487 n.l., a proto podle 

Emeneaua je toto nejstarší psaná podoba cyklu Vétálapaňčavinšati. Verze Džambhaladatty 

není datována úplně přesně, ale Emeneau konstatuje, že tento král žil v době před 16. stoletím 

~ 1 I pr.n .. 

V tibetském kontextu je za původního autora cyklu V étálapaňčavinšati obecně pokládán 

Nágárdžuna (2. století n.l.), i když to není faktograficky doloženo. Uvedení cyklu do 

1 Emeneau, 1934, str. xi. 
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tibetského písemnictví proběhlo podle tibetologa R. A. Steina skrze zakladatele mnišského 

řádu Kadam-pa, Atíši (982 - 1054, působil v Tibetu od roku 1042). Podle Steina byl král 

Vikramakésarin jako hlavní postava v rámcové narativě možná už v Indii Nágárdžunou, což 

byl bezpochyby první krok v procesu morfózy od kontextu bráhmanského ke kontextu 

buddhistickému. Stein píše: ,,After that, the Indian legends were progressively ousted by 

Tibetan legends. "2 Další autorita, A. W. Macdonald, popisuje tibetskou verzi jako "une forme 

légerement bouddhisée, qui ne répond á aucun des texte s sanscrits connus" [forma lehce 

buddhizovaná, která nekoresponduje se žádným ze známých sanskrtských textů], k tomu 

vyslovuje i názor, že sanskrtský text samotný představuje pozdější přepsání příběhů, které 

pocházely z mnohem staršího substrátu indického buddhistického textu.3 Z výzkumu Steinova 

i Vladimircovova vyvodí Macdonald závěr, že lze za původce vétálských příběhů pokládat 

Atíšu, jenž po příchodu do Tibetu vypravoval svým tibetským žákům skupinu příběhů, kterou 

slyšel od indického pandity.4 V tibetském podání obsahují cykly příběhů buď 13 nebo 21 

jednotlivých příběhů, oproti skupinám sanskrtským, v nichž je jich zpravidla 25. 

Do určité míry, podobně jako při přechodu Vétálapaňčavinšati z Indie do Tibetu, je přechod 

cyklu z Tibetu dále na sever, do Mongolska, spojen s konkrétní událostí v intelektuálních 

dějinách příslušného národa: v Mongolsku jde o rozsáhlý transfer kulturních vědomostí, který 

začal ve 12. století a byl završen při šíření buddhismu. Překladatelé různých rukopisů 

nezůstali v anonymitě, jak cituje L. Lórincz z tiráže jedné z prvních verzí, která byla 

mongolským překladem tibetské verze o 13-ti příbězích. 

Siditii kegiiriin arban yurban iiliger-i Erdeni mergen čorji ber Oyun-u toli-ača ene qamuy amitan-dur tusa 

boltuyai kemen orčiyuluysan-i ... 

[Třináct příběhů z Kouzelné mrtvoly, které Erdeni mergen čorji přeložil podle Zrcadla moudrosti, aby všichni 

živí měli z toho prospěch .. .l 

A však překladatelé jako zmíněný Erdeni mergen čorji nebyli vůdčí osobnosti duchovního 

života jako Atíša v Tibetu, nýbrž tvořili velkou skupinu profesionálních "odborníků" ve 

službách mongolských vládců, jejichž povolání se dá vskutku považovat za filologické 

řemeslo. Navíc v mongolském kontextu je mnohost rukopisných překladů z tibetštiny 

zastíněna větší kvantitou zlidovělých variant v orální formě. 

2 Stein, R. A., Tibetan Civilization, Stanford University Press: Stanford, 1972, str. 268. 
3 Macdonald, str. 16. 
4 lbid, str. 16. Macdonald cituje urývek od Atíšovy hagiografie, Bu chos. 
5 Lórincz, L. ,,Les Contes du cadavre ensorcelé dans Ia littérature et Je folklore mongols", Acta Orientala 
Hungarica XX/1967. 
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Macdonald poukazuje na složitost při odkrývání zdrojů jiných mongolských verzí: 

"Si on a longtemps cru que les versions mongoles remontaient á des versions tibétaines et que celles-ci prenaient 

!eur origine dans des recueiles indiens, Ia démonstration de cette filiation historique n'avait jamais été faite".6 

Dále cituje z publikací C. Damdinsiirena, který identifikoval deset tibetských rukopisů a 27 

rukopisů mongolských. Damdinsiirenova definitivní studie Tobed mongyol Siditii kegiir-iin 

iiliger obsahuje oba dva 13-ti a 21 pohádkové cykly z tibetštiny a jejich mongolské 

ekvivalenty. 7 

Hlavním cílem této práce však není provést textové ani bibliografické srovnání příběhů 

v psané formě či ve folklorních sbírkách, které do určité míry provedl László Lórincz před 

několika desetiletími. Jde především o pokus aplikovat teoretické postupy literárně-vědecké, 

s důrazem na postupy záměrně na hranicích mezi literárním a antropologickým, na korpus 

textů zejména v tibetských a mongolských souvislostech. 

Mým cílem v této bakalářské práci je prozkoumat úvodní a závěrečné rámcové příběhy ve 

zmíněných sanskrtských, tibetských a mongolských verzích. Analýza rámcových příběhů by 

nám měla umožnit pátrat po odpovědích na následující otázky: jaké jsou hlavní strukturální 

rozdíly mezi jednotlivými příběhy, jak jsou reformulovány a znovu artikulovány při přechodu 

z jedné kulturní sféry do druhé? Je třeba zjistit, která teoretická východiska západní 

provenience o naratologii a strukturální analýze mluveného jazyka jsou relevantní a 

aplikovatelná tváří v tvář literárním dílům vygenerovaným v bráhmansko-buddhistických 

kulturních sférách jižní a centrální Asie. A zbývá nám zamýšlet se nad závěry, které můžeme 

vyvodit o vlastnostech těch narativ, které se nedají klasifikovat jako orální "folklor" ani jako 

literární díla. 

Způsob transcripce bude následující: pro mongolštinu používám transcripci navrženou Alenou 

Oberfalzerovou, pro úryvky z Karovy transkripce S'idet keg'ur-un u'liger9 používám 

transkripci Karovu, pro tibetštinu používám systém Wylie a pro úryvky ze sanskrtu používám 

standardní českou transkripci. 

6 ,,Přestože se dlouho věřilo, že mongolské verze měly původ ve verzích tibetských, a tibetské verze pramenily 
z indických cyklů, avšak důkaz tohoto historického rodokmenu nikdy nebyl předložen." Macdonald I, str. 5. 
7 Damdinsiiren, Mongoiyn uran zohiolin tom, S'inz1eh uhaani akademiin hevlel, Ulaanbaatar, 1966, str. 522-
559. 
Kara, 1984.10 Použitá verze: Narrative Discourse. An Essay in Method, tr. Jane Lewin, Comell University Press: 
lthaca, 1980. 
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1. Teoretická východiska analýzy příběhů 

1.1 Gérard Genette a naratologie 

Disciplína naratologie klade hlavní důraz na rozlišování struktury vyprávění jakožto 

vyprávění. V této snaze jsem se rozhodla postupovat podle teoretických návodů jednoho z 

hlavních teoretiků naratologie, jmenovitě Gérarda Genetta. 

Genette (nar. 1930) je všeobecně považován za jednoho z nejdůležitějších zakladatelů 

naratologie jako samostatné vědecké disciplíny. Jeho průkopnické dílo, Discours du récit, 10 

předkládá některé základní kategorie pro zacházení s literární narativou, které do určité míry 

předurčily vývoj naratologie až do současnosti. Je ovšem nutné podotknout, že intelektuální 

rámec odvozený z vysoce sebevědomého "literárního" příkladu, zejména evropského románu 

(např. podrobně v knize analyzuje Proustovo Hledání ztraceného času) není aplikovatelný 

pouze na díla umělecká, či pouze na díla západní provenience: jeden z prvotních impulsů pro 

Genetta bylo stejně revoluční teoretické pojednání Morfologia skazky od Vladimíra 

Jakovleviče Proppa, jenž v něm vytvořil teoretický způsob hledání struktur v korpusu ruských 

lidových pohádek a bájí. Popravdě řečeno, strukturalistická metoda má v tomto ohledu velice 

příznivou vlastnost, že se koncipuje na teoretické rovině jako použitelná na jakémkoliv textu, 

at' vyšší či lidové kultury, at' v psané nebo orální formě, ať sakrální či profánní. 11 

V této souvislosti chci podat krátký popis Genettových kategorií, které aplikuji podle 

strukturalistických zásad univerzální použitelnosti, nicméně je třeba zároveň dodat, že 

v případě cyklu "Kouzelné mrtvoly" jsou některé kategorie relevantnější či plodnější než 

ostatní. Podle Genetta se může narativa rozložit na následující komponenty: 

Histoire- obsah vyprávění (sled událostí, děj apod.) 

Récit- vlastní narativní text (psaný text, ústní vyprávění atd.) 

Narration- činnost vyprávění (často též i énonciation), akt, který tvoří/produkuje samotný 

text12 

10 Použitá verze: Narrative Discourse. An Essay in Method, tr. Jane Lewin, Cornell University Press: Ithaca, 
1980. 
11 V slovech Genetta samého v pozdějším díle (Fikce a vyprávění, Ústav pro českou literaturu A VČR, Brno
Praha, 2007, str. 28): Chápat nějaký náboženský text jako mýtus je stejné, jako chápat ho coby literární dílo. 
12 Encyclopedia ofContemporary Literary Theory. Approaches, Scholars, Terms. Irena R. Makaryk (ed.), 
University of Toronto Press, Toronto 1994, str. 333. 
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Genette dále vysvětluje narativní diskurs především v gramatických termínech podle tří 

hlavních kategorií indoevropského slovesa: každá narativa je "lingvistická produkce, je 

rozšíření jednoho slovesa". 13 Tyto tři kategorie, včetně jejich příslušných podtříd, jsou 

následující: 

1. čas- popisuje časové vztahy mezi histoire a récitem 

1.1 uspořádání- vztah mezi časovou posloupností událostí a jejich konečným načasováním 

v narativě 

1.2 trvání I rychlost- tempo vyprávěných událostí, tj. vztah mezi trváním událostí v příběhu a 

délkou textu, který o nich vypravuje 

1.3 četnost - vztah mezi počtem okamžiků, v nichž se odehrává událost v příběhu a počtem 

okamžiků, v nichž je tato událost zmíněna v textu ("frequency is related to the verbal aspect, 

which studies the relationship between the number of times an event takes place in the story, 

and the number of times that this event is narrated in the text")14 

2. způsob - vztah mezi vypravěčem a postavami, mezi jejich odlišným vnímáním a vědomostí 

o narativních událostech. Tato kategorie může být nejrelevantnější ve zkoumání textů mimo 

rámec evropských zvyklostí ohledně "literárnosti, literární kultury" atd., i když problematiky 

takových textů možná přinášejí do formulace jiný smysl, než je u Genetta evidentní (např. 

situace osoby vyprávěče v náboženských legendách, invokace božských "posluchačů" atd.) 

3. hlas- jde o činnost vyprávění a stopy, které tato činnost zanechala v narativě ("voice deals 

with the act of narrating, and the traces it has imprinted in the narrative, in terms of the time 

of this act. .. , in relation to the events depicted, narrative levels, ... and person, that is the 

relationships between the narrator, narratee and the story")15
, ale i vztah mezi vypravěčem, 

posluchačem a příběhem, podobně jako v předchozí kategorii je otázka hlasu velice plodná 

pro sérii textů, která vznikla v střídavém orálním a písemném tvůrčím procesu16 

1.2 Émile Benveniste a énoncé 

13 Abbott, H.D.: The Cambridge lntroduction to Narrative, Cambridge University Press, Cambridge 2002, str. 
333. 
14 Ibid, str. 334. 
15 lbid, str. 334. 
16 Podle Vladimircova: ycTHonHCbMeHHaH JIHTeparypa. 
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Druhý teoretik, jehož metody budu používat v následujících částech práce, je francouzský 

lingvista Émile Benveniste (1902- 1976). Pro Benvenista se "individuální akt využití jazyka" 

definuje francouzským slovem énonciation, který za sebou zanechá jakýsi otisk v podobě 

následné promluvy (énoncé). 17 Benveniste považuje oba projevy za vzájemně spojené, i když 

pro něho je énonciation dynamickým činem a énoncé statickým výsledkem, ale především nás 

má zajímat způsob, jak zkoumá právě otisky aktivního "využití jazyka" uvnitř výsledku, 

uvnitř promluvy. Klíčovými faktory v tomto ohledu jsou lingvistické znaky, jejichž význam a 

referens se vždy změní při každé énonciation. V Benvenistově podání: 

Deictic signs are created by an act of enunciation, as they exist only in relation to the here and now of the 

speaker/writer and the hearer ... [ ... ] Deictics are doubly referential: indicating simultaneously the act of 

énonciation in which they were produced, and the designated object, the nature of which can solely be 

determined within the context of the particular instance of discourse containing the deictic expression. [ ... ] 

lncluded within the category of deictics are persona! pronouns, demonstratives (this, that), certain temporal and 

spatial adverbs (here, now, there) and verba! tenses ... 18 

Pro Benvenista patří přítomnost či využití deiktických znaků (shifters/indicators) mezi 

způsoby, v nichž se projevuje proměnlivost orálního vyprávění. Deiktické znaky jsou důležité 

pro naši analýzu, protože se tvoří při aktu vyslovení: jejich význam existuje jen v okamžiku 

přítomnosti mluvícího a poslouchajícího. 19 Jsou, jak píše Benveniste, 

doubly referential, indicating simultaneously the act of enunciation in which they were produced, and the 

designated object, the nature of which can solely be determined within the context of the discourse containing 

the deictic expression. 20 

Jak budu tvrdit na dalších místech ve své bakalářské práci, kategorie deiktických znaků, 

zvláště v narativách v tibetštině i mongolštině, se dá rozšířeně chápat jako kategorie 

deiktických narativních motivů a událostí. 

Benvenistova definice deiktických znaků je proto velice úzce propojena s mongolskou 

lexikální kategorií teg utgatai u'g (doslova: slova s nulovým významem). Taková slova, 

v analýze ž. Luvsandorže, jsou lexikální sémy, které na sebe mohou vzít jiné významy jen 

podle lingvistického kontextu, v němž se zrovna nacházejí. Zároveň jsou prázdným 

označujícím (empty signifiers) a slovy, schopnými vygenerovat velice širokou škálu významů 

17 Encyclopedia ofContemporary Literary Theory, str. 540. 
18 lbid, str. 252. 
19 lbid. 
20 lbid, str. 541 
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v každém daném kontextu.21 Abych citovala jeden jednoduchý příklad, slovo burqan může 

označit Buddhu, buddhy, buddhistické božstvo, Boha, výtvarné znázornění Boha, sošku 

jakéhokoliv božstva, a dokonce může mít totožný význam jako slovo tengri (které označuje 

nejpůvodnější mongolské božstvo nebe)22
. 

1.3 Walter Ong a legitimizace orality 

Americký literární vědec a jezuitský kněz Walter Ong (1912- 2003) patřil mezi nejdůležitější 

badatele v oboru orální tradice. Jeho kniha Orality and Literacy,23 založená na starších 

výzkumech Havelocka a Alfreda Parryho, se stala průkopnickým dílem v pokusu o popis 

mentálního světa předliterárních národů. Na rozdíl od Havelocka a Parryho se Ong pokouší 

vyvodit příklady z nezápadních kultur, i když se jen letmo dotýká předliterámích kultur 

centrální Asie. Sumarizuje orálně založenou mysl a vyjádření podle následujících 

charakteristik: a) jsou aditivní místo subordinativní, b) jsou agregativní a ne analytická, c) 

mají tendenci opakovat se nebo využívat velké množství slov, d) jsou většinou konzervativní 

či tradicionalistická, e) spoléhají silně na využití "thought-clusters of integers: parallel terms, 

phrases, clauses, epithets, and antithical terms".24 

2. Synopse ze tří rámcových příběhů: Vetálapaňčaviňšati, ro sgrun, Siditu 

kegur-iin iiliger 

2.1 Džambhaladattova verze Vetálapaňčaviňšati 

Verze od Džambhaladatty se otvírá invokacemi tří hinduistických božstev: Šivy, Kršny a 

Hari. Šiva je zobrazen v podobě zuřivého boha, Kršna naopak boha mírného, který může 

"prozářit vnitřek tří světů", Hari - bohyně "skrze jejíž přízeň mudrci poznávají tři světy". 

Džambhaladatta sám se představuje jako autor především v podobě zprostředkovatele 

"pětadvaceti uhrančivých příběhů skřeta [goblin]", které slyšel z úst tzv. "ministra" [doslova: 

21 Luvsandorž, osobní konzultace. 
22 Luvsandorž, ibid, Kara, Magyar-mongol szótár. Terebess Kiadó, Budapest, 1998, str. 78. 
23 Orality and Literacy: The Technologizing ofthe Word (2nd ed. New York: Routledge, 2002). 
24 Ong, str. 36. 
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foreign minister] Varadévy25
• Invokace končí zdvořilým pozváním určeným posluchačům: 

"Dobří pánové, pokud máte touhu poslouchat, přečtěte si tento hodnotný příběh. "26 

Po invokaci pokračuje autor velice podrobným popisem. Soustředí se na "slavného krále" 

Vikramakésarina, na jeho charakter, osobní atributy a bohatství. Vikramakésarin je "krásný 

v každém ohledu jako Indra", tedy doslova podobný božstvu. Zároveň je představen jako 

střed celého V es míru. 27 

Děj začíná příchodem askety Kšántišíly ke králi a jeho nabídkou ovoce jménem bilva 

prostřednictvím sluhy. Král potom po 12 let vracel ovoce sluhovi. Jednou se stalo, že bilva 

vypadla králi z ruky a roztříštila se na dlažbě dvora a vykutálelo se z ní pět drahých kamenů. 

Vikramakésarin požádal nosiče vody, aby mu přinesl všechno ovoce bilva. Když otvíral další 

ovoce, uviděl král ještě více drahokamů. Nosič prozradil, že ovoce přinesl asketa Kšántišíla, a 

král ho povolal k sobě. Kšántišíla mu sdělil, že hledá "muže výjimečného, ctnostného a 

šikovného" na pomoc v magickém úkonu s mrtvolou. Král, coby muž velkého charakteru, se 

rozhodl tohoto úkonu zúčastnit. Kšántišíla mu nařídil, aby se s ním setkal o samotě na "jižním 

hřbitově čtrnáctého dne v temné polovině měsíce Bhádry". V uvedený den pak šel 

Vikramakésarin sám vstříc asketovi na hřbitov. Kšántišíla ho chválil, řka: "Vaše zrození 

přichází k uskutečnění v kruhu každodenní existence." Potom asketa oznámil, že potřebuje 

vykonat magické rituály prostřednictvím mrtvoly, a pokud mu král pomůže, získají oba 

kouzelnou moc. Kšántišíla dal králi geograficky přesný návod, jak najít dotyčný hřbitov a 

příslušnou mrtvolu: "Na břehu řeky Gharghará na severní větvi stromu šinšápá, který stojí 

severně od ohybu řeky, tam visí nezohavený mrtvý muž." Král musí tuto mrtvolu odnést 

ze hřbitova v naprostém tichu, "ačkoliv mrtvý bude říkat mnoho zrádných slov". Když postaví 

mrtvolu "doprostřed kruhu se všemi možnými předměty uctívání" a budou vykonány 

příslušné rituály, král dosáhne kouzelné schopnosti a "touha krále bude naplněna".28 

Král šel na hřbitov a uviděl mrtvolu, která vzápětí vylezla do koruny stromu. Vikramakésarin 

ji chytil, udeřil ji svým mečem a odnesl mrtvolu mimo hřbitov. Mrtvola přiměla krále k řeči 

"pětkrát nebo sedmkrát". Když se králi konečně podařilo vynést mrtvolu beze slov, mrtvola 

mu řekla: "Budeme spolu pokračovat po silnici, a přitom budu vypravovat hádanky na 

základě příběhů. Tak nebudeme obtěžováni únavou cesty". Dodá ale, že pokud král porozumí, 

25 Emeneau, 1934, str. xi. 
26 lbid, str. 3. 
27 lbid, str. 5. 
28 Ibid, str. 9. 
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ale nebude řešit hádanku, spáchá velký hřích. Pokud však hádance neporozumí, není v tom 

žádný hřích. 29 

Rámcový příběh v dalším sanskrtském vyprávění od Sómadévy je v podstatě ve shodě s verzí 

od Džambhaladatty, ale je výrazně kratší. Jeden rozdíl, který ovšem stojí za zmínku, je slovní 

formulace mrtvoly ohledně hádanek: pokud král hádanku nezodpoví, jeho hlava pukne?0 

2.2 Rámcový příběh v tibetské verzi: Jedenadvacet dharmových příběhů Vétály (Zlaté 

mrtvoly), sestavené Slavným Ochráncem, Světcem Nágárdžunou. Mangalam! ( dpal mg on 

'phags pa klu sgrub kyis mj ad-pa 'i ro Iang gser gyi chos sgrung ni zhu rca gcig bzugs so I 

mangalam/1 

Tibetská verze se představuje v názvu doslova jako "dílo sepsané slavným světcem a 

ochráncem" Nágárdžunou. Domnělý autor textu je uveden v první větě jako člověk, který 

"získal tělo pandity [Tib. pandita 'e lus]" při své cestě od vtělení do vtělení. V úvodu je 

Nágárdžuna představen jako obyvatel hory Šríparváta, která (jak uvádí A. W. Macdonald) je 

na dalším místě v textu označena jako sbas-pa ri, neboli "hora skrytá, utajená, tajernná"?2 

Nágárdžuna si chce najít žáka, který je hoden, aby přijal jeho učení, neboť sám v sobě si 

shromáždil "náboženství bohů, náboženství člověka, a šástry"33 (Tib. lha-chas mi-chas bstan

chas). V tomto místě používá text sérii prostorových přesunů tak, aby zaměřil pozornost 

posluchače na druhého hlavního protagonistu: na žáka, který bude přijímat Nágárdžunovo 

učení. Vedle poustevny Nágárdžuny je skála, vedle skály vraní hnízdo, pod hnízdem žije král 

a jeho syn. Uprostřed královského doprovodu je bohatý muž, také se synem, nedaleko od nich 

žije syn žebráka, osoba vysoké inteligence. Tito tři mladíci se rozhodnou jít na procházku "na 

vyšší konec údolí" (výraz, jehož specifická prostorotvomá funkce bude níže podrobena 

důkladnější analýze), kde uvidí vránu, po níž začnou házet kameny. Ač jsou všichni tři 

rozhodnuti, že se nevrátí, dokud nezasáhnou hnízdo, synové krále a boháče jsou po čase 

29 Ibid, str. 13. 
3° Friš, str. 15-17. 
31 Macdonald, str. 30-43. 
32 Jak píše Macdonald: ,,Les descriptions des montagnes cachées, comme celles de Sríparvata, bougnent dans 
une atmosphére de marabilia et i1 est peut-etre plus sage de penser que notre conteur-auteur n'avait pas un site 
précis en tete." (Popisy těch skrytých hor, jako těch ze Sríparvaty, jsou ponořeny do atmosféry marabilia a je 
možná moudrejší si myslet, že vypravěč neměl specifické místo na mysli.), str. 33. 
33 Šástra (Tib. bstan chos): Macdonald poznamenává, že ve frázi lha chos mi chos bstan chos, lha chos obvykle 
znamená buddhismus- náboženství bohů, na rozdíl od mi chos- náboženství lidové, i když to závisí na 
kontextu. Bstan pa je definován ve slovníku Chandry Dase jako "doctrina1 teaching in genera1, a single doctrine 
or system of doctrines". Bstan chos se také může přeložit jako "učení" (D. Berounský, osobní konzultace). 
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unaveni a odcházejí domů. Domnívají se, že jejich uspokojivý osud v životě je dostatečný, 

aby nevyžadoval další dobré skutky. Syn žebráka, který se bojí karmických následků 

nesplnění své přísahy, zůstane sám a nadále hází kameny na hnízdo?4 

Když se stmívá, vynoří se z hnízda sádhu (asketa - postava, která se má pokládat za 

Nágárdžunu), a na mladého žebráka se obrací ve verši, v podstatě shrnujícím všechny výše 

popsané události, a dotazuje se tohoto mladíka: "Když jsi házel kameny na dveře osamělého 

poustevníka, co mu můžeš nabídnout?" Mladík Zla ba grags pa (Slavný měsíc) odpovídá, že 

zůstává u vraního hnízda ze strachu, že kdyby zrušil přísahu, v příštím životě by se mohl 

znovu narodit jako preta. Nágárdžunu dojímá to, že Zla ba grags pa, navzdory tomu, že nikdy 

neslyšel o Zákonu dharmy (chas), už zná skutečný koncept příčiny a následku, dobrých a 

zlých skutků (tj. jeden z hlavních axiomů buddhistického teologického myšlení). Nágárdžuna, 

nyní v textu označený jako "lama", přijímá Zla ba grags pu jako žáka, jak nám líčí vyprávění, 

s tím záměrem, že ho pošle najít a přinést mrtvolu, kterou bude používat v modlitbě, jejíž 

pomocí lze dosáhnout "zlata z tajemné hory Šríparváta". Když nastane příznivý okamžik35
, 

žebrák je přejmenován v princ a jsou mu věnovány následující předměty: síť, meč, kůl nebo 

tyč (podle Macdonalda je zde použito slovo nepálského původu, tokmá), zatímco Nágárdžuna 

se modlí, aby se zhmotnilo zlato ku prospěchu rozšíření buddhistického učení. Podává 

novému princi, který se ted' jmenuje Bde spyod bzang po,36 velice podrobné instrukce (nejen 

prostorové, ale i časové, o nichž bude řeč v další kapitole), a dodá, že jeho myšlenky ho 

budou doprovázet na cestě, aby byl silnější?7 

Princ dostane rady, jak se chovat v případě tří situací: když se mu podaří odnést mrtvolu hned, 

když promluví a bude se muset pokusit o vynášení mrtvoly znovu, a nakonec, když nedokáže 

mrtvolu odnést vůbec. (Podle názoru Macdonalda jsou prostorové a časové rozměry těch 

instrukcí spleteny přímo do vyprávění následujících příběhů, o čemž bude řeč dále.) Pak se 

princ odebere směrem ke hřbitovu: v tibetštině je použit výraz dur khrod: podle slovníku 

Chandry Dase "a cemetery or any place where the dead are disposed of (being buried, 

34 Macdonald, str. 35. 
35 V Macdonaldově verzi, žebrák (střídavě nazýván ,,žebrák" i "syn žebrákův") je přejmenován "v dobrém 
okamžiku" (Tib. dus chod bzang po), v dharamsalské verzi je pouze přejmenován poté, co Nágárdžuna oznámí 
Eotřebu shromáždit zlato ku prospěchu všech bytostí. Macdonald, str. 36, ro Iang, str. 10. 

6 Bde: ,,happiness, welfare, safety, piety, enjoyment, joy, bliss, prosperity". Das, str. 68. Spyod: "a deed, 
perpetrated action, a practice, the accomplishing of any action, an object attained, thing done; duty, also conduct, 
mode, manner" (lbid, 808). Bzang po: "good in every respect", str. 1109. Podle D. Berounského, je ve významu 
blízkém jménu Kšantisíla v sánskrtu. 
37 Macdonald, str. 37. 
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cremated, or else cut into pieces for distribution to birds, dogs etc)". 38 Princ najde mrtvolu 

"velkou" - tu, kterou má najít - v koruně stromu. Mrtvola na něho volá: "Neber mě!", 

zatímco menší mrtvoly volají: "Ber mě, ber mě!" Princ vyslovuje řeč, lépe řečeno zaklínadlo, 

v němž jsou předměty od Nágárdžuny označeny již jako věci kouzelného významu: 

Můj lama je Nágárdžuna Hrdája. Jsem princ Bde spyod bzang po. Můj meč je "Ten, který řeže mokrý kámen", 

má síť je "Devět očí ohně", má berla je "Hnědý akát", můj provazje "Kroužek ze železa". 39 

Projev skončí tím, že princ na mrtvolu volá: "Mrtvolo, pojď dolů, nebo srazím strom!" Jak 

sleze mrtvola dolů, princ ji uhodí a zastrčí do rance, provazem ranec zaváže, hodí si ho na 

rameno a připravuje se k odchodu ze hřbitova. Zhruba po sedmi krocích dorazí na "sakrální 

území". (Macdonald přeloží tibetský výraz phags pa i sar' jako "au terrain saint", ale 

zároveň označuje, že doslovný význam fráze "vyšší území" možná znamená pouze fyzický 

výstup na horu Šríparváta.) Princ úspěšně vzdoruje všem pokusům mrtvoly, aby promluvil, 

přičemž mrtvola si to uvědomuje: "Protože z tvých úst neuklouzne ani slovo, budu ti vyprávět 

pověst mrtvoly. " - úvod k sérii příběhů. 40 

2.3 Rámcový příběh v mongolském vyprávění: Siditii kegiir-iin iiliger 

Mongolské převyprávění legend Kouzelné mrtvoly se otvírá, podobně jako v tibetštině, 

invokací věnovanou Nágárdžunovi. Vedle Nágárdžuny však oslovuje i jinou postavu: Sayin 

Amuyulangtu qayana, tedy druhou nejdůležitější postavu v příběhu. Invokace Sayin 

Amuyulang qayana hned na začátku však zpochybňuje narativní sled události v lineárním 

směru, protože skutečná postava, která se stává chánem, je v narativní posloupnosti 

pojmenována až mnohem později. Celkový soubor 26-ti pověstí je lokalizován uvnitř 

specifického magicko-náboženského funkčního rámce, jak sděluje konec invokace (o němž se 

pojednává v části 5. Analýza struktury závěrečných rámcových příběhů).41 

Od první věty je rámcový příběh zasazen do středu Indie (enedkeg-iin dumdadu ulus-tur), ale 

další popisná data a místa chybí. Zatímco tibetské vyprávění započalo uvedením postavy 

Nágárdžuny, v mongolském je narativní řád v opačném pořadí: čtenáři-posluchači se naopak 

představí scéna "sedmi kouzelníků" a "dvou princů" - synové chána žijící v okolí (ve 

38 Nicméně tuto skutečnost komentuje Macdonald takto: ,,Dans une perspective purement tibetaine, il faut 
comprendre charnier" (v čistě tibetské perspektivě se rozumí jako hromadný hrob), str. 41. 
39 Macdonald, str. 41. 
40 Ibid, str. 43. 
41 Kara (1984), str. 9. 
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vzdálenosti jednoho yajaru) a přání, aby si osvojili schopnosti těch sedmi kouzelníků (yilviči

yin baysi). Starší bratr k nim odejde studovat, ale přestože u nich stráví sedm let, nedokáže se 

naučit magii. Když žádá mladšího bratra, aby mu přinesl zásoby jídla (není ovšem bez 

zajímavosti, že bratři nejsou opatřeni jmény, ale v průběhu narativy jsou pouze označeni jako 

"mladší" a "starší" - možná v určitých aspektech typické pro mongolské pohádky), mladší 

bratr špehuje kouzelníky přes škvíru ve dveřích (qayalyan-u jabsar-iyar), osvojí si všechny 

magické schopnosti, které se starší bratr nedokázal naučit, a oba bratři se vrátí domů. Mladší 

tají své magické schopnosti, jen podotýká, že starší bratr si neosvojil magickou moc. Vzápětí 

nařídí mladší bratr staršímu, aby šel tam, kde jsou koně, a vzal nejušlechtilejšího koně 

(iijebesii qanusi iigei)42
, přičemž silně naléhá, aby nevedl oře sedmi kouzelníkům, ale naopak, 

aby ho prodal v "jiné zemi" (husu oron-dur)43 a hned se vrátil se zbožím. Jakmile promluví, 

sám se promění v báječného koně. Starší bratr nedokáže řídit koně, je stále pod vlivem 

kouzelníků a zamíří rovnou k domu sedmi kouzelníků a snaží se jim koně prodat, chválí jeho 

vynikající rychlost. Sedm kouzelníků, kterým je zřejmé, že kůň je magický, se poradí mezi 

sebou a rozhodnou se ho koupit a pak zabít. Poté, co koně uvážou v temné stáji, všech sedm 

kouzelníků zvíře uchopí (aby neuteklo) a vedou ho k vodě. Kůň-bratr zpozoruje nebezpečí 

situace, pomyslí si "kéž bych se stal kterýmkoli z živočichů", přesně v té chvíli spatří ve vodě 

rybu a sám se promění v rybu. Kouzelníci se proto stanou sedmi rybami (štikami), přičemž 

ryba-kůň-princ se promění v holubici (zatímco pronásledující kouzelníci se stanou sedmi 

luňáky) a odletí k mistrovi Nágárdžunovi. O něm je známo, že žije ve skalní jeskyni v zemi, 

která se jmenuje Benden. Sedm luňáků se zase promění v sedm lidí. Holubice vysvětluje 

situaci Nágárdžunovi, který si ve své moudrosti všiml celého zmatku. Holubice Nágárdžunu 

prosí, aby jí zachránil život, a říká, že se promění v první kuličku jeho růžence. Holubice 

vysvětluje Nágárdžunovi, aby držel tu kuličku v růženci pevně ve svých ústech a rozházel 

ostatní kuličky, když sedm lidí (asketi) vchází do bran. Asketi požadují od Nágárdžuny jeho 

růženec, on ale kromě hlavní kuličky rozhází všechny ostatní kuličky, které se stanou červy 

nebo hmyzem. Asketi se promění v sedm kuřat, která sní všechen hmyz. Pak vyhodí poslední 

kuličku: z ní vychází muž, který zabije všechna kuřata, z kterých se po smrti stane sedm 

lidských mrtvol.44 

42 V překladu Vladimircova: KOHh, Ha KOToporo HeJih3» HarJI»AeThC», str. 15. 
43 Vladimircov: s ApyroM KaKoM-HH6YAh MecTe, str. 16. 
44 Kara ( 1984 ), str. 10. 
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Přitom je Nágárdžuna hluboce zneklidněn tím, že zachránil jeden život jen za cenu úmrtí 

sedmi dalších. V podání Vladimircova prohlásí "můj hřích je veliký"45
, zatímco v mongolské 

edici z roku 1928 říká poněkud eufemisticky "ediige ene masi sayin husu" (to je velmi 

špatně).46 Podle vyjádření Luvsandorže tento rozdíl ukazuje na to, že řeč Nágárdžuny nemůže 

být jiná než jemná a vznešená.47 V této souvislosti se objevuje velmi zajímavý kontrast 

s tibetskou verzí, ve které je chování Nágárdžuny až drsné (hodí syna žebráka na zem atd.). 

Vtom muž, který kohouty zabil, promluví na Nágárdžunu, že je princ a že je ochoten 

následovat návody lamy na očistění svých činů: "tedeger biikiin iikiibesii bi ber tegiin-ii 

kilinčas-či arilyaqu kiged"48 [protože jsem je všechny zabil, očistím ten hřích]. Nágárdžuna 

odpovídá takto: mluví o velkém hřbitově (iikeger-iin oron) v Chladném lese (serigiin oi), kde 

je Kouzelná mrtvola - od hrudníku nahoru ze zlata, dole z mědi, s lasturou na hlavě. 

Nágárdžuna poučí prince, jak se dostat na hřbitov a jak odstranit mrtvolu, zároveň ho naučí 

mantry49
, které má odříkat na dotyčném hřbitově (rituální a hypertextuální funkce těchto 

fragmentů ze sánskrtu jsou v textu důležité, jak probereme níže). Princ je pak přejmenován na 

Sayin amuyulangtu qayan, tj. pojmenování podle údolí, kam na začátku dorazil, a vydá se na 

cestu, kterou ukazuje jeho guru. Když se dostane na hřbitov, odříká invokaci ne nepodobnou 

té, která se najde v tibetském textu, co se týče obsahu, i když sémantické a gramatické rozdíly 

v mongolštině rozhodně mají neopominutelnou roli (viz další kapitolu): 

Můj lama je Nágárdžuna Srdce, mám sekeru jménem Bílý měsíc, mám nevyčerpatelnou mouku s máslem, a 

ranec, který pojímá stovku, sto barevných provazů je mých, jsem Sayin Amuyulangtu (biber Sayin Amuyulangtu 

bui) ... 50 

Princ pak hrozí mrtvole (říká mu kondei kegii?1
- ničernná mrtvolo), že jí porazí strom, pokud 

okamžitě nesleze. 

2.4 Analýza úvodního příběhu ve třech verzích 

Stručný pohled na histoire (obsah vyprávění) v rámcových příbězích už prezentovaných 

bezesporu ukazuje, že na první pohled mají tibetské a mongolské verze rozhodně více 

45 Vladimircov: sem-IKHH eTo MOH rpex, str. 17. 
46 Kara (1984), str. 10. 
47 Luvsandorž, osobní konzultace. 
48 Kara (1984), str. 10. 
49 Vladimircov: MarwqeCKllil ciJopMyna, str. 18. 
5° Kara ( 1984), str. ll. "Srdce" (jiri.iken) je, podle Luvsandorže, doslovný překlad jména Hrdája (osobní 
konzultace). 
51 Ibid. Vladimircov: Hero.nHhiií, str. 18. Je také zajímavé povšimnout si zde použití lingvistického fenoménu 
du'rsleh u'g, neboli ikonopoesis, ve slově ko 'ndei. 
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společných znaků mezi sebou než se sanskrtskou praverzí. Je evidentní, že každá kultura 

adaptovala tu základní, strukturální histoire podle vlastních potřeb. Převedení souboru 

příběhů do tibetského prostředí (připisováno mnichu Atíšovi užší skupinou učedníků v roce 

1042) je poznamenáno minimálně třemi neopominutelnými změnami. První je transplantace 

tohoto korpusu z usedlé kultury do prostředí dosud (alespoň zčásti) kočovného, druhá je 

změna nábožensko-filosofického pozadí od bráhmanismu do světa buddhistického, třetí je 

posun od sebevědomě uspořádaného myšlenkového světa do prostředí v mnohém 

vícevrstevnatého: buddhistického, ale se zbývajícími stopami prvotního náboženství 

"bezejmenné tradice".52 Všechny tři mimotextové skutečnosti jsou ovšem stejně platné pro 

Mongolsko v 16. až 17. století (jak se obvykle datuje vznik těchto mongolských textů) jako 

pro Tibet přibližně o půl milénia předtím. Takové vysvětlení se velice snadno nabízí pro 

nápadnou podobnost narativních změn při přeložení sanskrtského urtextu do centrální Asie z 

indického prostředí a mnoho vědců se o tom zmiňuje. Neznamená to ale, že tibetské a 

mongolské verze jsou ve všem totožné: jsou mezi nimi některé klíčové rozdíly, které- jak 

uvidíme na dalším místě - mohou vrhat světlo na méně nápadné kulturní odlišnosti mezi 

oběma národy. Proto bych osobně chtěla brát s určitou rezervou tvrzení Vladimircova, že 

MOHrOJibl )Ke, no Bli)J,l!MOH)', COXaHl!Jill TeKCT CKa3aHHell O 8omne6HOM MepTBel.(e Óe3 BCliKl!X 

H3MeHeHHH ... nepe.ll.aTh ero TOJIKO qTo Ha csoeM ll3hiKe .•• 
53 

V souvislosti s tím je třeba zkoumat samotný pojem "překladu": do jaké míry je otázka 

překládání hluboce kulturně předurčena či zakódována, jak se může překlad rozšířit od užšího 

lingvistického smyslu až na problematiku "domestikace" textu. 

V tuto chvíli bych však chtěla ponechat otázky překladu stranou a pokusit se především o 

strukturalistický pohled na narativní sled rámcového příběhu. Spoléhám na analytický vzorec, 

který nám předkládá Genette, ale dávám pozor na zmíněné kulturní komplikace, především na 

to, že neexistuje adekvátní pojednání o narativním rozměru prostoru a prostorovosti, jež hrají 

velkou roli zvláště v centrálněasijských verzích. Nicméně můžeme jako slibné východisko 

vzít kategorii trvání a rychlosti jako jeden z prvních faktorů, v němž je možné spatřit protiklad 

mezi jednotlivými "národními" převyprávěními. 

Co se týče "indického" cyklu v konfrontaci s "centrálněasijskými", první odlišnost spočívá 

především v rychlosti narativy: v sanskrtské verzi je sled narativních událostí až statický ve 

52 Stein, str. 191. 
53 Vladimircov, str. ll. 
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srovnání s verzí tibetskou či mongolskou. Pokud stručně srovnáme text od Sómadévy (datace 

do ll. století) podle českého překladu Oldřicha Friše s podáním Džambhaladatty (z 14. - 15. 

století), uvidíme zvýšenou koncentraci detailu (historického, topografického, osobního) ve 

vyprávění. Sómadévova verze představuje krále Vikramasénu. Syn Vikramasény, v jedné 

krátké větě (původně zveršované) u Džambhaladatty není nikdo jiný než samotný 

Vikramakésarin, přičemž plných ll řádků je věnováno popisu jeho atributů, bohatství a slávy 

"ve všech koutech světa".54 Protože Džambhaladattova verze má pozdější dataci, může to 

znamenat, že akumulace detailů v popisu krále se může připisovat opakovanému vyprávění a 

převypravování příběhu: můžeme poznamenat, že podle analýzy J.Vacka je verze od 

Džambhaladatty bližší původní orální pověsti.55 Je zároveň důležité podotknout, že postupné 

hromadění detailů vyprávění zpomaluje. Vikramakésarin není označen pouze jako středobod 

kosmu ("ten, který byl pánem světa ohraničeného čtyřmi oceány"), ale je i pevně zasazen 

uprostřed vnímání čtenáře/posluchače jako výsledek dlouhého seznamu informací o jeho 

osobě. Pokud se zastavíme u čtyř Genettových kategorií trvání - pauza, scéna, shrnutí, elipsa 

- je vidět, že narativní průběh u Sómadévy a Džambhaladatty spadá do prvních dvou 

kategorií. Především je patrné pečlivé dodržování řádu (z něhož lze i předpokládat dodržení 

řádu očekávaného). Příčina a následek mají logický sled: funkční organizace sleduje - u 

příběhu, jemuž můžeme podle titulu připsat fantastické vlastnosti - princip až realistický. 

Dokonce je ve všech indických textech přítomnost "očekávaného" tak silná, že někteří 

západní vědci vyslovili pochybnost o jedné události na začátku narace: ovoce, zdánlivě 

podléhající zkáze, leží dvanáct let ve skladu, než je náhodně najde "král šperků", i když 

ve starším podání od Sómadévy ovoce samo hnije a nechá po sobě šperky ve skladu, než jsou 

objeveny. V tom se shoduje Emeneau: 

That fruit, perishable ar otherwise, should be put in a store-house is hardly to be wondered at in such 

marvellousfiction, to try to rationalise it is worse than useless.56 

Pokračujeme-li dál k Genettově kategorii hlasu, uvidíme ve všech podobách "Kouzelné 

mrtvoly" postavu (alespoň vzhledem k rámcovému příběhu!) vypravěče heterodiegetického 

(mimo příběh, který vypravuje), na rozdíl od vyprávěče homodiegetického (který je přítomen 

jako postava uvnitř fikčního děje). 

54 Emeneau, str. 5. 
55 Vacek, str. 385. 
56 Emeneau, str. 7. 
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Hned na začátku své přítorrmosti na tibetském území se příběh o Kouzelné mrtvole (tibetsky 

ro langs: oživlá mrtvola, nebo ro sgrung: příběh mrtvoly) rozdělil na dvě odlišné verze. 

Damdinsiiren a Macdonald se shodují v tom, že nejstarší zmínka o Kouzelné mrtvole pochází 

z hagiografie (nam thar) Atíši z druhého století n. 1.57 Z literárního hlediska nás především 

zajímá, že rozlišení verzí v Tibetu nebylo výsledkem převyprávění v čase, jak jsme viděli 

v sanskrtu (přičemž změny se týkaly hlavně menších detailů, osobních jmen). Naopak, jak 

vysvětluje nam thar, 

Le traducteur dit: ... " Je prince alla treize or vingt-et-une fois au cimitiére Sitavána pour ramener Je 

cadavre .. . (rgyal bus dur khrod bsil ba 'i chat du lan 13 'arn/21 gi bardu ro len du phyin pa Ia .. . )"58 

Rozdvojení je výsledkem konkrétního činu jedné z hlavních postav samotného příběhu a je 

integrální součástí existence textu v tibetštině. Znamená to, že analýza Genettova narration 

nebo énonciation textu je od začátku poznamenána vysokou mírou nejednoznačnosti, 

způsobenou histoire téhož textu. V této studii jsem se rozhodla pracovat s verzí o 21 

příbězích, a to především z důvodu lepší dostupnosti textu. Nicméně jsem se během zkoumání 

přiklonila k názoru, že 21-příběhová verze je bližší sanskrtské umarativě na základě hlubších 

strukturálních podobností, o nichž se bude pojednávat dále. 

Tibetská verze vykazuje zřetelnou podobnost indickému originálu v strukturálním záměru při 

uvedení guru Nágárdžuny Hrdáji jako postavy klíčové pro celý příběh. Nágárdžuna je 

představen jako tvůrce přítorrmého textu- ale překvapivě pokračuje vyprávění výhradně v er

formě, v níž je Nágárdžuna líčen už výhradně v gramatické třetí osobě. Zde můžeme krátce 

uvést, že podle vědkyně Heather Stoddardové může být hranice mezi narativami v první i třetí 

osobě v tibetské hagiografické tradici velice fluidní. 59 Invokace neboli modlitba k 

Nágárdžunovi není uvedena nezávisle na začátku, ale je stručně včleněna hned po uvedení 

Nágárdžuny do děje. Zdá se, že Nágárdžuna je textuálně "snímán" v tom okamžiku, v němž 

dostane Gak líčí tibetský text) "tělo pandita" (Tib.: pandita 'i lus rce gcig tu thob pa), předtím 

cestuje od vtělení ke vtělení. Navíc je v tibetské verzi krátká modlitba věnována 

Nágárdžunovi hned po jeho prvním zviditelnění v narativě. Text využívá specifických 

toponym pro horu, kde žije Nágárdžuna (Šríparváta z "jižního směru", lha phyogs dpal gyi ri 

57 Macdonald, str. 13, Stein, Recherches sur ťépopée et le barde au Tibet. Presses universitaires de France, 
Paris, 1959, str. 426-7. 
58 Macdonald, str. 14 (v každém případu přepsala jsem transkripci autora do transkripce Wylie), ,,Překladatel 
říkal... princ šel 13 nebo 21-krát na hřbitov Šitavána, aby odnesl mrtvolu zpět". 
59 Stoddard, str. 116. Stoddardová cituje příklad "autobiografie" Milarépy, napsané 400 let po jeho smrti. 
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ho), která možná může být lokalizovaná geograficky.60 Ještě větší význam ale spočívá v tom, 

že údajný vypravěč je líčen jako středobod "zákonů bohů, zákonů lidí, zákonů Šástry" (lha 

chos mi chos bstan cos rnams). Dematerializace osoby vypravěče a jeho lokality je bezesporu 

stěžejní vlastnost tibetského rámcového příběhu.61 Zatímco indický král Vikramakésarin je 

popsán především v hmotných, fyzických termínech, dokonce nabývá tělesnosti až 

překvapivě homoerotického rázu (např. "Kšántišíla cítil [když poprvé spatřil krále] tak silnou 

rozkoš, že se mu zježily vlasy"),62 Nágárdžuna se jeví jako skoro nehmotná bytost: jeho 

atributy v příběhu jsou nemateriální, jeho fyzický vzhled není (až na výjimky) zmíněn. 

Když se začne odvíjet tibetský příběh, prvotní událost začíná podle strategie, kterou můžeme 

najít i u Vladimíra Proppa v jeho seznamu, týkajícího se světa evropských pohádek: funkce 

nepřítomnosti nebo postrádání.63 Nágárdžuna přemýšlí o tom, že mu v té chvíli chybí žák, 

který by mohl přijmout jeho učení. Ale zároveň hned na začátku vytváří text velice 

podmanivé zrcadlení či zdvojení funkcí: shromáždění posluchači pravděpodobně naslouchají 

vyprávění příběhu kvůli náboženskému vzdělávání (i když samotnému příběhu rozhodně 

nechybí zábavné hodnoty), avšak akt poslouchání sám o sobě je pro něj způsob, jak k sobě 

shromáždit zásluhu k budoucímu vtělení, jak se stane jasné ze závěrečného tibetského 

rámcového příběhu. Fiktivní (přesně řečeno textuální) touha Nágárdžuny v nepřítomnosti 

vhodného žáka se představuje jako paralela k předpokládanému spirituálnímu strádání 

z nepřítomnosti posluchačů ve skutečném (mimotextovém) světě. 

Podobné zrcadlení se dá pochopit jako prostředek pro bližší vtažení posluchače do 

vyprávěného příběhu. V tom se nabízí určitá filozofická podobnost s tradicí Mahájána

Madhjámika v buddhistické teologii, v níž patřil Nágárdžuna mezi hlavní myslitele: není 

mimo rámec naší argumentace, že mahájánská tradice v buddhismu se koncipovala od začátku 

jako pokus o přiblížení duševního odkazu Buddhy k obyčejným lidem mimo úzký svět 

klášterní víry. Následující děj však Nágárdžunu opustí, další narativní součásti se podobají 

arbitrárnímu sledu událostí zdánlivě bez jakékoliv logiky. Jinak řečeno, využívá spojenou 

řadu objektů či lidských postav, kladených těsně za sebe, aby přesunul zájem posluchače 

(čtenáře) na tři mladíky (syn krále, syn boháče, sirotek-žebrák), z nichž posledně jmenovaný 

se stane ústřední postavou v další narativní vrstvě. Jak píše Macdonald v poznámce, první 

60 Jak je citováno výše, MacDonald si myslí, že zde vypravěč neodkazuje na konkrétní místo. MacDonald, 1990, 
p. 31. 
61 Macdonald, str. 30-31. 
62 Emeneau, str. 9. 
63 Propp, Morphology ofthe Folk Tale, tr. Laurence Scott, Indiana University Press, Bloomington, 1950. 
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akcí mladíků je "jít na procházku až na vyšší stranu údolí" (Tib.: lung pa 'i phu nas yar: 

doslova na místo výše položené, jako je horní část údol0.64 Macdonald, vědom si četnosti 

používání této fráze v tibetském žánru sgrung, ji interpretuje coby oznámení, že protagonista 

právě vchází už mimo vlastní údolí do určité "země nikoho", kde se lze setkávat s jinými 

lidmi než z jeho vlastní skupiny: kočovníci, asketové, dokonce "mimořádné bytosti" - fráze, 

která označuje otevírání jiného narativního prostoru. Pro Macdonalda může tato slovní 

formulace sloužit v prostoru stejně jako časová fráze sngon dan pa 'i na (doslova "v předchozí 

době"), přičemž obě spoluvytvářejí paralelní (simultánnO narativu.65 Jestliže se narativní 

pohyb v sanskrtském podání může pokládat za dostředný (tj. král Vikramakésarin funguje 

jako síla, která přitahuje asketu Kšántišílu, drahokamy skryté v ovoci atd.), pohybový impuls 

v tibetském rámcovém příběhu jde opačným směrem: vyjde ven z "o atributy ochuzeného" 

Nágárdžuny, v terminologii Genetta "prázdného lokalizátoru", směrem k širšímu fikčnímu 

světu (i když prostorovost v tibetském světě je dokonce složitější, jak uvidíme v další 

kapitole). 

Důvod, proč se tři chlapci rozhodnou odstranit ptáka z hnízda, je stěží srozumitelný. 

V tibetské i mongolské kultuře je útok na ptáka - symbol nebeské sféry - kulturní tabu, 

nemluvě o implikovaném zničení vajíček.66 Podle D. Berounského rozhodnutí odstranit ptáka 

slouží možná pouze jako záminka ke složení přísahy, která se stane klíčovou v příběhu.67 

Tento incident může proto označovat deiktickou událost, v níž původní motivace je, mimo 

bezprostřední kontext, dnes velice nejasná. Podle mého názoru je možné, že házení kamenů 

nahoru může být symbolicky pochopeno jako snaha dostihnout nebeské sféry. 

Poté, co se rozhodnou zničit vraní hnízdo, ale brzy se unaví z neúspěchu, apelují syn krále a 

syn boháče na vlastní minulost, přítomnost i budoucnost, aby ospravedlnili upuštění od 

pokusu, který už odsouhlasili. Syn krále je přesvědčen, že jeho osobní "zásoba" zásluh je tak 

velká, že může unést škodu, způsobenou nedodržením slibu. Syn žebráka chápe současné 

neštěstí jako výsledek nepodařených činů v minulém životě (a proto mu v životě současném 

tolik záleží na dodržení slibu), zatímco syn boháče se zajímá pouze o život současný, tj. život, 

v němž je jeho bohatství dostatečné.68 

64 Macdonald, str. 33. 
65 lbid, str. 33. 
66 Oberfalzerová, Luvsandorž, osobní konzultace. 
67 Osobní konzultace. 
68 Macdonald, str. 35. 
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V tomto ohledu je zároveň nápadná nelineárně pojatá tendence vzhledem k chronologickému 

aspektu: rozvětvení časového směru na simultánně běžící roviny, často i ve směru opačném. 

Oproti tibetskému textu ukazuje rámcový příběh v sanskrtu rozhodně "koherentnější" 

narativní směřování v jednotlivém chronologickém sledu, podle zažitého tzv. "západního" 

pravidla časové osy, začátek-střed-konec. Ještě silnější lze tuto tendenci spatřit v jednotlivých 

příbězích tibetského cyklu, v nichž slovo "rozštěpený" nebo dokonce "fragmentární" 

v podstatě patří mezi hlavní umělecké atributy. Není bez zajímavosti, že i vědecky založené 

překlady evropských autorů vkládají na místech zdánlivých "zlomových bodů" fráze či věty, 

které v tibetském originálu nejsou, ale pro netibetského čtenáře změkčí a usnadní přechod 

narativních událostí. Například Macdonald podobnou frázi využívá mezi verši, které 

vypravuje sádhu poté, co se vynoří z vraního hnízda: francouzsky "c'est ainsi" ("je to tak") 

odděluje poetickou invokaci krajiny a všech bytostí od strohého převyprávění předchozích 

událostí.)69 Podle R. A. Steina, existuje nepopiratelné spojení mezi fragmentárním stylem a 

kulturním synkretismem tibetského kulturního prostředí?0 Ale důležitější pro naše současné 

úvahy je Steinovo mínění, že centrálněasijský epos se jeví jako fragment sám o sobě, složený 

z různorodých elementů ze všech kultur tohoto geografického prostoru. Do třetice má 

nesporný vliv i velice úzký vztah mezi populárním vyprávěním a buddhistickým 

(lamaistickým) učením, o němž píše Stein velice podrobně. I když tibetský cyklus ro langs se 

nám může zdát trochu vzdálen od děl ohromujícího rozsahu, např. epos o Gesarovi, Stein ho 

přesvědčivě přiřazuje do žánru sgrung.71 

Možná stačí na tomto místě připomenout, že mnoho příběhů obsažených v cyklu ro langs 

nezačíná určitým (a určujícím) datem nebo časovým údajem, jak najdeme ve všech 

sanskrtských povídkách: naopak, mimotibetským čtenářům se zdá, že vypravěč si vybírá 

náhodně různé části už mnohokrát vyprávěných příběhů, na kterých nejsou zřejmé žádné 

autorské zásahy, a půjčuje odhmotněnému příběhu hlas v náhodném časovém okamžiku, což 

působí dojmem náhodovosti při sestavení textu. Text je poznamenán silně fragmentárním 

charakterem, který vzbuzuje pocit, že místo jednoho celku (jak se dá vnímat sanskrtská 

narativa) je tibetská verze složena z několika menších částí a (jak poznamenáno výše) 

s ostrými, neplynulými přechody mezi nimi. Vzniká pak dojem, že v lidové orální literatuře 

69 Macdonald, str. 35. 
70 Stein (1959), str. 429. Stein cituje dokument od Dunhuangu, Soud Sung pa, který obsahuje domorodé a 
buddhistické maxímy, i buddhistické a činské legendy. 
71 lbid, str. 426-427. 
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existovala jakási "zásoba" narativních událostí, z nichž mohl jednotlivý vypravěč vzít v 

určitém okamžiku přesně to, co chtěl v daném okamžiku posluchačům převyprávět. 

Tím nechci říct, že tibetská verze je sestavena zcela arbitrárně nebo postrádá vnitřní 

koherenci. Sleduje ovšem vnitřní logiku, založenou na předpokladech intelektuálních 

(filozoficko-náboženských) i na tradiční tibetské kosmologii, ale tato logika není logikou, 

která řídí indický text. Abychom uvedli konkrétní příklad: v rámcovém příběhu od 

Džambhaladatty pohyb objektu, který padá nahodile (ovoce bilva z ruky krále), uvádí narativu 

do pohybu, ale následující události mají naopak velice zřetelnou logiku (najde se drahokam, 

král Vikramakésarin se proto rozhodne přivolat asketu Kšántišílu ... ). V tibetské verzi, jak 

dále uvidíme, nahodilost sehraje mnohem podstatnější roli. Pochopitelně nemůžeme ihned 

uvažovat tento faktor ve všech sémantických, kulturních a filozofických aspektech, zatím lze 

jen v rámci národních variant srovnat tu "chybu", která v mechanismu děje funguje jako 

článek, jímž jsou Nágárdžuna a jeho budoucí žák svedeni dohromady: syn žebráka, který se 

na začátku představil pouze jako "malý žebráček" (Tib. sbrang chung), ale v tomto okamžiku 

přejmenovaný na Zla ba grags pa (Tib.: zla ba: "měsíc", grags pa: "sláva"),72 hází po 

havranech kameny ze strachu, že přijde do pekla (mnar med, neboli A víča,73 jedno z osmi 

horkých pekel, jak překládá Csoma de Koros, "insufferable, intolerable").74 

Zla ba grags pa si přeje, aby jeho strach působil při pádu do horkých pekel v následném 

životě fyzickým pohybem v opačném směru, nahoru proti havranům. Kontradikce směru, 

kontradikce pohybů v prostorech fyzických i duševních zde invokuje přímo mimotextovou 

(čili mimoliterámí) dimenzi, která v sanskrtském překladu není nutně nepřítomná, ale pro 

logickou souvislost narativních článků rozhodně není určujícím faktorem. Navíc dojde při 

pojmenování hlavního hrdiny překvapivou měrou ke zrušení chronologické souvislosti 

příběhu prostřednictvím proroctví. Invokace měsíce totiž prefiguruje budoucí (v narativním 

čase ještě nevyslovený) úkol odnesení Kouzelné mrtvoly ze hřbitova při měsíčním světle: jak 

uvádím dále, proroctví není pouze antropologickou daností tibetského kulturního prostředí, 

ale jeví se jako strukturační vliv působící proti lineární chronologii sanskrtského (i obvyklého 

"západního") vyprávění, v Genettových slovech "predictive time".75 

72 Macdonald, str. 37. Podle Berounského toto jméno taky odkazuje na jeho dobré chování, a je etymologicky 
spojené se sanskrtským jménem Kšantišíla: kšant je jeden z paramit, šíla je síla. Osobní konzultace. 
73 Macdonald, str. 35. Syn žebráka také odpovídá Nágárdžunovi, že má strach ze znovuzrození jako préta (str. 
37). 
74 Csoma de Koros, s. 179. 
75 Genette, str. 217. 
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Když se začne stmívat, vynoří se sádhu z havraního hnízda (Tib.: bya rog gi tshang). Jak 

podotýká MacDonald, Das překládá tshang slovy "habitation of any kind, whether for men or 

for beasts, birds or insects", a komentuje "dans un texte tibetaine, l'association ďun ascéte á 

un oiseau n'est pas inconnue".76 Celkově vzato, symbolismus všeho, co patří nebeské sféře, je 

bezesporu důležitý ve většině lidských náboženství, buddhismus nevyjímaje, jak například 

dokládá studie Mircey Eliadeho,77 ale z naratologického pohledu je relevantnější nejen 

asociace, ale dokonce konvergence zvířecí postavy (havran) s postavou Nágárdžuny (ač není 

jmenován, je zřetelně identifikován jako sádhu). Předtím bylo označeno, že Nágárdžuna 

meditoval vedle havraního hnízda, zde je speciálně lokalizován uvnitř. Postupně mizí 

prostorová hranice, nebo nastává neviditelný přesun bez zjevného vysvětlení a v narativní 

dimenzi mimo vnímání jak vypravěče, tak posluchače. 

2.5 Některé otázky v souvislosti s úvodním příběhem v Siditii kegiir-iin iiliger 

Mongolská verze příběhu o Kouzelné mrtvole začíná dlouhou invokací, adresovanou 

Madhjámice nebo Nágárdžunovi, který je popisován jako svatý učitel Střední cesty (dumda

du iijel-i iijegiiliin jokiyaysan degedii mergen)78
. Zaroveň je jmenován Sayin Amuyulangtu 

qayan (Mírový chán): je totiž v následujícím příběhu postavou, která má odpovědnost za 

odnesení mrtvoly ze hřbitova. Nakonec je apelováno i na funkci povídek sloužit za učení 

buddhistické pro obyčejné a vzdělování lidé obou: 

morgiimii: basa tere Naganjuna bagsi tere Sayin amuyulangtu qayan qoyor tansag bolugsan-i mergen ba: 

torolkiten biikiin jokiyal-un iiliger-i abun kereglekiiyin oron-dur orosiyuluyad nomlaqui kiged: sonosqui ba 

iigiilegsen-ii tedii-yi-ken-iyer ujegulugsen bolai: tere yerii-yin sidi boluyu: kemen ene arban yurban bOliig-tii 

iiges-iin iiliger kemebesii. 79 

Těchto třináct kapitol příběhů budu vyprávět proto, aby si mudrcové i prostý lid mohli vzít příklad ze skvělých 

činů Nágárdžuny a Sayin Amuyulangtu chána a přímo je uvést do praxe (vzdělávat se). Proto vybírám jen tolik, 

kolik zde čtete a posloucháte. Jsou to obyčejné zázraky (=věci) (nejsou to žádné zázraky). 

Zde čtenář naráží na jeden z klíčových problémů přenesení komplexního literárního díla z 

jedné kulturní sféry do druhé. Některé části mongolského Siditii kegii 'r jsou silně svébytná 

díla z hlediska narativního obsahu či pojmů času a prostoru, ale zároveň se hemží výrazy a 

frázemi přeloženými doslovně z tibetštiny, jež tvoří lingvistické kalky často až 

76 Macdonald, s. 35 ("V tibetském textu asociace askety s ptákem není neznámá."). 
77 Eliade, Posvatné a profánní, Oikoymenh, Praha 2006, str. 85. 
78 Kara (1984), str. 9. 
79 lbid, str. 9. 
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nesrozumitelné. A nesrozumitelné nejen pro dnešního vědce: podle Luvsandorže by obyčejní 

mongolští venkované rozuměli takovému textu jen velice těžko a pravděpodobně by získali 

jen mlhavý pojem o příběhu i po opakovaném poslechu.80 Další aspekt mongolské 

překladatelské praxe, která nás překvapí ve srovnání s tibetskou, je využití velkého množství 

sanskrtismů, hlavně osobních jmen a toponym, která jsou v tibetské verzi zpravidla nahrazena 

tibetskými ekvivalenty. Nejpřesvědčivější vysvětlení tohoto fenoménu mi dal Luvsandorž, 

totiž že pro mongolské překladatele byl sanskrtský text literární "matkou", z níž bylo třeba 

vytěžit co nejvíc.81 Cizácký a heterogenní výsledek pak svědčí o protikladných impulzech 

v překladu: "pomongolštit" obsah, aby si domácí publikum nábožensko-filozofické učení 

snadněji osvojilo, a zakotvit překlad v původu (neboli překlad duševně legitimovat) použitím 

autentických elementů. 

Podobně jako v tibetské verzi najdeme i zde zdvojení neboli paralelismus mezi kategoriemi 

histoire a narration, ale jeden rozdíl stojí rozhodně za zmínku. I když je kýženým objektem 

hledání v mongolské verzi zase magická moc neboli siddhi - kvalita, která se obvykle získává 

výhradně prostřednictvím protagonistova splnění obtížného úkolu (v schématu Proppově 

funkce č. 25) - v prostředí Siditii kegiir-iin iiliger se pokládá za rovnocennou možnost, že 

stejných nadpřirozených schopností lze nabýt i naučením se či pouhým poslechem souboru 

pohádek. Tím je považován za rovnocenný vyprávěný obsah příběhů a činnost vyprávění jako 

funkční účinek na duševní osvícení posluchače. Pokud můžeme při této příležitosti využít 

terminologie Émile Benveniste, jde o naprosté sjednocení funkcí énoncé a énoncžation.82 Jde 

přitom o mnohem hlubší prolnutí, než je přerušení teoretické distinkce mezi Genetteovými 

kategoriemi histoire a narration, a naznačuje nám velice podivuhodný způsob, který vidíme 

v dalších aspektech mongolského vyprávění: tj. radikální zkrácení a zmenšení prostoru a času. 

V této souvislosti je dobré uvědomit si ohromnou sílu, kterou má v mongolské tradiční 

kultuře mluvené slovo. 

Vyprávěný děj v sanskrtském cyklu byl uveden do pohybu prostřednictvím incidentu, 

při němž asketa Kšántišíla krále uvědomí o určité nepřítomnosti- tj. nepřítomnost magické 

schopnosti, která se prý skrývá v těle Kouzelné mrtvoly. Tibetská verze začíná podobným 

motivem nepřítomnosti (Nágárdžuna má najít studenta, hodného jeho učení), i když magická 

80 Osobní konzultace. Podle Luvsandorže existuje docela vtipný výraz na takový druh překladů: "mah 
orc'uulah", tzv. "masitý překlad", doslova "překládat maso". Označuje překlad tak doslovný, že už není 
srozumitelný. 
81 Osobní konzultace. 
82 Makaryk, str. 540. 
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schopnost se tady subordinuje náboženství, nebo tím, že je považována za nástroj jeho dalšího 

předávání. V mongolské verzi naopak představa magie nebo magické síly (yilui-yin ubadis)83 

zaujímá místo elementu, který na začátku příběhu určité postavě chybí. V jednom smyslu se 

proto indikuje jakési navracení příběhu do původnější, starší formy. Avšak pečlivější 

prozkoumání charakteru magie v mongolském podání a funkce magie uvnitř narativního celku 

prozradí pozorovateli jeden klíčový rozdíl. 

Mongolský rámcový příběh se vyznačuje mezi jinými vlastnostmi, jak jsme už podotkli, 

vysokou mírou stručnosti a úspornosti slovních prostředků. Obsahuje přibližně 1050 slov, na 

rozdíl od tibetského rámcového příběhu s obsahem přibližně 1300 slov, avšak i tímto 

omezenějším množstvím zprostředkuje minimálně třikrát nebo čtyřikrát více narativních 

událostí nebo činů. Pokud v naší analýze zůstaneme prozatím na strukturální rovině, aplikace 

Genetteovy kategorie "trvání I rychlost" ukáže, že tempo sledu událostí v mongolském 

příběhu je naprosto závratné. Základ té překvapivé rychlosti je ovšem narativní funkce 

magické proměny, zde činné nejen jako občasný narativní činitel, ale dokonce jako 

strukturační princip samotné narativy, který navíc zrychluje a odvíjí příběh: 

.. . ediige yam-bar amitan-dur qubilbasa bolqu kemen sedkikúyin jagar-a usun dotor-a ni gen jigasun ajugu: 

tegun-dur qubilbai ... 84 

Ať se změním v jakékoli zvíře, pomyslel si, ve vodě byla ryba a v tu se proměnil. 

Příběh založený na nepřetržitém sledu magických proměn není samozřejmě mongolský unikát 

(stačí připomenout v evropském klasickém kánonu Ovidiovy Proměny). Nicméně některé 

zvláštnosti rozhodně stojí za povšimnutí. Transformace ve výše uvedeném úryvku dosahuje 

takové rychlosti, že se dá přirovnat k rychlosti samotné mysli. Dokonce lze namítat, že předčí 

i "nejrychlejší" kategorie v podání Genetta, ellipsis: mladší bratr, obdařen schopností magie 

náhodným poslechem méně talentovaného staršího sourozence při jeho zasvěcení do 

magického umění, uvidí rybu, a jakmile si přeje, "aby se stal jakýmkoliv živým tvorem", 

okamžitě se promění v rybu. 

Nejednoznačný a neurčitý pojem prostoru a prostorovosti v mongolské verzi se samozřejmě 

manifestuje i v jiných podobách než v magické proměně a budeme se jím zabývat jednotlivě. 

Co nás v tomto minimalizovaném časoprostoru teď zajímá, je role magie ve vytvoření 

chronologického sledu, který se stane sám o sobě příběhem. Vezměme například popis honu 

83 Kara (1984), str. 9. 
84 Kara ( 1984 ), str. l O. 
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sedmi kouzelníků, kteří mladšího bratra pronásledují, dokud nedosáhne dvora Nágárdžuny 

(kde se navíc stane ještě i další řada magických proměn). Tyto 2 paralelní transformace lze 

shrnout takto: 

1. Princ (mladší bratr)- kůň- ryba- holubice- hlavní korálek na Nágárdžunově růženci

muž, který zabije sedm kuřat - princ Amuyulang (ten, který musí mrtvolu získat).85 

2. Sedm kouzelníků- sedm štik- sedm luňáků- sedm lidí (asketů)- sedm kuřat (zabitých 

. b h 1 b. ' v ) 
86 pnncem-ry ou- o u 1c1-muzem. 

Lze zaznamenat i třetí, menší paralelní sérii proměn: korálky N ágárdžunova růžence, které 

jsou rozházeny a ihned se stanou hmyzem, který sezobou a sežerou kuřata.87 

Na jedné úrovni se interpretace takového narativního sledu může bezpochyby opírat o 

buddhistické učení o nestálosti a proměnlivosti všech pozemských, hmotných forem. Pokud 

chceme předložit poněkud odvážnější interpretaci, můžeme dokonce narýsovat paralely s 

vrstevnatostí buddhistických a předbuddhistických způsobů a lidové víry v mongolské 

tradiční kultuře. Podle analýzy příběhu z hlediska literárně-formálního můžeme říct, že jde o 

skoro absolutní decentralizaci narativního prostoru a fikční formy. Jednak lze tento formální 

aspekt "číst" jako umělecký prostředek zvolený anonymními vyprávěči pro účinek na 

posluchače: jak vyjádřil v svém článku D. Kubiska, řetězec tvarových proměn lidských postav 

určitě uchvátí zájem všech, kteří příběh slyší. 88 Ale k těmto interpretacím můžeme připojit i 

třetí způsob uvažování, který nevychází z kulturně-náboženského kontextu ani z uměleckého 

hlediska, nýbrž z podstatného rozdílu mezi lidskými skupinami usedlými a kočovnými, o 

kterém pojednám v magisterské práci, navazující na tuto studii. 

Druhý aspekt magie nebo magických sil v mongolském vyprávění legend spočívá v tom, že 

"magie" není především nástroj - sice nadlidský, ale pod lidskou kontrolou - nýbrž se jeví 

jako svébytná bytost s vlastní vůlí, dokonce zaujímá roli samostatné postavy v narativě. 

Implikace této zvláštnosti pro antropologické zkoumání koncepčního světa starověkých 

Mongolů nechme teď stranou, z hlediska narativní struktury nás především zajímá, že 

"magie" má daleko větší autonomii v Siditii kegiir-iin iiliger, než v podání tibetském nebo 

85 Ibid, str. 10. 
86 Ibid, str. I O. 
87 Ibid, str. 10 
88 

Kubiska, D., ,,Nekonečný oceán indických příběhů a jeho přelévání do vzdálených krajin, aneb jak pohádky 
putovaly širým světem na příkladu jedné sbírky". Seminární práce, ÚJCA, FF UK, 2007. 
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indickém. Je to magie, která vede staršího bratra (usazeného na magickém koni) proti jeho 

vůli zpátky k sedmi kouzelníkům. Dokonce i osvojení magické schopnosti mladším bratrem je 

bezděčné. Je ale zajímavé, že v překladech do indoevropských jazyků je toto osvojení 

představené jako voluntámí čin. Podle překladu Vladimircova: "XoT51 H HeyqHJIC51 

BOJihiiiBCTBY o.uHaKo H ero 3Haro."89 Nechci tvrdit, že tato reformulace je mylná, ale je 

zajímavé pozorovat, jak originální text zobrazuje jiný pojem jednotlivce ve světě: 

irekiii-diir tende aqadayan iigiileriin: yilbi surbasu ber medeg-iigei ajuyu 

když [starší bratr] přišel tam, mladší bratr řekl: studoval jsi [magii, ale] neznáš ji. 90 

Překlad je sice těžkopádný, ale slova uvedená v závorkách jasně ukazují, kolik je toho potřeba 

doplnit při překladu do indoevropského jazyka. 

Už jsme uvedli, že každá povídka v sanskrtském cyklu Vétály je ukončena hádankou, kterou 

předloží Kouzelná mrtvola princi. Kdyby princ znal odpověď na hádanku, ale neodpověděl, 

jeho hlava (ve verzi od Sómadévy) má vybuchnout.91 V tibetské i mongolské verzi je konec 

jednotlivých příběhů poněkud jiný: princ spontánně odpovídá mrtvole na konci jejího 

vyprávění, po čemž ta vyletí zpět na větve stromu na hřbitově. Vyprávění povídky vyvolává 

involuntámí promluvu -jinak řečeno, situace, která možná potvrdí zvláštní sílu slov, která 

jsou mocnější než lidé (nebo dokonce Kouzelné mrtvoly), kteří slova říkají. Připomínáme také 

Atíšova slova, kterými zdůvodnil přeložení originálního textu (v Macdonaldově překladu): 

Quel que soit l'enseignement, écoute-le, traducteur! Prends en example pour tous cette histoire du cadavre qui 

s'echappa parce que Je prince n'écouta pas l'ensignement de son maitre et garde Je silence! Le secret est trés 

important. 92 

Bezděčná poznámka prince zpravidla shrnuje mravní ponaučení, které přináší vyprávěný 

příběh celkově, přičemž plní podobnou funkci jako hádanka v sanskrtském originálu. Ale 

v obou verzích, tibetské i mongolské, formální hádanka zcela zmizela. Jak můžeme 

vysvětlovat další významy a uplatnění tohoto posunu od mrtvoliny hádanky k princově 

poznámce? Jediná možná odpověď je, že sanskrtská hádanka - vždy položená na konkrétním 

místě a se specifickou (správnou) odpovědí- je v mongolských a tibetských převyprávěních 

89 Vladimircov, str. 15. 
90 Kara (1984), str. 9. 
91 Friš, str. 24. 
92 Macdonald, str. 14: "Cokoliv může být poučení, překladateli, slyš! Vezmi jako vzor pro všechny tento příběh 
o mrtvole, která utekla, protože princ neslyšel poučení svého mistra, a zachovej ticho! Tajemství je velmi 
důležité." 
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-
"deteritorializována": otázka se rozloží do enigmatické situace, postavy a především do 

velké četnosti přítomných deiktických znaků. 

Už jsme zkoumali širší použití mnohoznačnosti v prostorových výrazech v tibetském ro

sgrun. V mongolské Siditii kegiir-iin iiliger jsou některé elementy v jednotlivých narativách, 

které bezesporu mají deiktickou funkci ve smyslu Benvenistově, totiž že deiktické elementy 

soustředí pozornost na určeném objektu, času, prostoru, jen pokud vnímatel může rozeznat 

středobod deiktického pole promluvy. 

3. Synopse závěrečných rámcových příběhů 

3.1 Závěrečný příběh v sanskrtské verzi Vetálapaňčaviňšati 

Finální (závěrečný) příběh sanskrtské verze od Džambhaladatty nese titul "Jak král nemohl 

rozluštit hádanku o smíšeném vztahu, a jak mu skřet pomohl při obelstění Kšántišíly" (How 

the King was Unable to Solve the Riddle of the Mixed Relationship, and How the Goblin 

Aided Him in Outwitting Ksantisila)93
. V tomto příběhu předloží Kouzelná mrtvola králi 

hádanku, která pojednává o přesném pojmenování jednoho komplikovaného rodinného 

vztahu. Není úplně jasné, zda se vůbec tato hádanka dá rozluštit podle pravidel logiky, a 

záleží proto na skřetovi, zda dá králi správnou odpověď. Hádanka (v mírně zkrácené podobě) 

zní v Emeneauově překladu takto: 

V jižním kraji žili král a královna jménem Dharmaséna a Čandrávati. Narodila se jim dcera 

jménem Vilásavati. Sinhaléšvara, vládce království Ceyla, přišel a podmanil si království, 

které také opustil král Dharmaséna. Poté Čandrávati vzala svou dceru Vilásavati a odešla také 

do lesa. Ve stejném čase jeden kšatrija jménem Pračandasinha vešel do lesa a uviděv šlépěj 

navrhl synovi, aby našli ty dvě krásné ženy, a dodal: "Ta s dlouhými chodidly bude moje a ta 

s krátkýma nohama bude tvoje." Jakmile našli Čandrávati a Vilásavati u jezera, zasnoubila je 

"moc osudu": otec se oženil se ženou s dlouhýma nohama a syn se ženou s krátkýma. Časem 

se narodil každé z žen syn. "Jaký má být rodinný vztah mezi těmi dvěma syny?" ptá se skřet. 

Můžeme použít poněkud toporné terminologie jako "strýc nebo synovec nevlastního bratra", 

ale zajímavější je právě ta nejistota v odpovědi94 
- a především nejistý stav, který kopíruje 

pohyb narativního sledu. Podle následujících diagramů: 

93 Jméno Kšántišíla přeloží Emeneau jako "practicing endurance or patience", str. 7. 
94 Emeneau píše, že v dalších verzích se explicitně říká, že dlouhonohá žena byla ve skutečnosti dcera. Emeneau, 
str. 145. 
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a) Diagram rodinných vztahů: 

Pračandasinha 
(žena s dlouhými chodidly) 

syn Pračandasinha 
(žena s krátkými chodidly) 

Královna čandrávatí King Dharmaséna 

~.·.·········V étalova hádanka: 
Jaký je vztah mezi nimi? 

Druhý syn ......... .J 

b) Sled narativních událostí: 

3. Pračandasinha se synem 
najde ženy v lese podle stop 

I. Sinhaléšrana (činitel, který způsobí exil krále) 

hool jo do i«• l 
2. Čandrávatí, Dharmaséna, Vilásavatí 

Poté, co dovypráví Kouzelná mrtvola tento příběh, král chce hádanku ihned rozluštit. Pak si 

ale uvědomí, že "pokud skutečně nevím, není hřích, když nedám odpověd"', a mlčí. Kouzelná 

mrtvola mu naznačí, že se jí líbí králova smělost (a možná i fakt, že král poprvé mlčí, jak 

musí). Nato mu vypráví vlastní životní příběh: za života byla mrtvola původně mužem, který 

patřil do kasty mlynářů oleje. Jeden den "z moci osudu" k němu přišel poustevník, který u 

něho zůstal. Protože se mlynář choval vůči asketovi příznivě, na konci posledního večera 

pobytu mu asketa řekl, že je s ním "velmi spokojen", a chce mu proto povědět, "jak získat 

magické schopnosti". Zároveň však asketa naléhá, aby mlynář přijal jeho bývalého 

následovníka, který je pro něj "jako syn", jako "svého bratra", až za ním přijde. A zároveň ho 

varuje: "Pokud ne, umřeš strašlivou smrtí."95 

Když ale onen učedník dorazí k domu mlynáře, ten zapomíná na slib: říká učedníkovi, že 

mistr odešel "do jiné země" a pro něho nic nenechal. Mlynář si je vědom vlastního hříchu a 

95 Emeneau, str. 147. 
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cítí velký strach. Jeho strach se ukáže být správný v okamžiku, kdy je zatčen pro podezření, 

že ukradl koně od královských stájí. Za trest je mlynář napíchnut na kůl, o čemž říká: 

,,Když jsem byl tam na kůlu, udržel jsem se při životě silou magie a mentální koncentrací, a když mi pomalu 

přestalo tlouct srdce, už posednut skřetem odpočíval jsem ve stromě, který stojí na břehu Gharghary naproti 

tomuto místu. Skrze moc magie jsem dosáhl vševědoucnosti."96 

V mezidobí učedník opět vyhledá mistra, který ho formálně prohlásí za syna, a přitom nabyde 

kouzelných schopností, jako např. schopnosti létat. 

Mrtvola pak prozradí králi jméno Kšántišíly (ten si právě chce osvojit magické síly obsažené 

v mrtvole pro sebe) a přesně mu poradí, jak obelstít Kšántišílu a nabýt "nadpřirozených a 

magických schopností Tály a Vétály" ku prospěchu sebe i svého království. Poté, co král 

obětuje Kšántišílu bohyni Dévi, slyší "hluboký hlasitý smích" v domě Dévi a vládne 

království v radosti "podporujíc svět. .. jako světaochránce".97 

3.2 Synopse závěrečného příběhu v tibetském ro langs 

V tibetském vyprávění má závěrečný příběh podobný námět jako v sanskrtu: topos dvou synů 

od stejného otce, ale od jiných matek. Zde najdeme krále, Don bzang, vládce nepříliš 

specifické "veliké země" (Tib.: lung pa chen pa), ženatého s "princeznou ze západní Indie" 

(rgya gar nub phags pa 'i), které se po řadě magicko-náboženských intervencí narodí 

chlapeček. Když se narodí princ Don grub, je prohlášen jedním brahmanem-astrologem za 

vtělení Buddhy kvůli několika znakům, mezi nimi "une pleine brassée de lumiére"98 (Tib.: od 

'dam gang byas pa khyad par chan gcig). Když malý princ dosáhne věku čtyř let, jeho matka 

zemře na strašlivou nemoc. Král, který nemůže najít vhodnou manželku pro svou vládu, si 

vezme nakonec ženu "nižšího řádu", které se také narodí syn, stejně krásný jako ten první, a 

jmenuje se Don yod. Oba chlapci se stanou neoddělitelnými, "jedí ze stejného chleba" a "spí 

na stejném polštáři".99 

Jeden den královna vystoupí na vrch paláce, aby se rozhlédla kolem. Když se podívá na 

východ a na jih, uslyší mužskou část populace při hře, lukostřelbě, házení kamenů, skákání a 

pití "čhangu vítězů", mezi jinými činnostmi rozmlouvají o problému následníka trůnu. Na 

96 1bid, str. 149. 
97 Ibid, str. 155. 
98 Macdonald, str. 97 ("plná náruč světla"). 
99 Ibid, str. 97. 
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západě, kde ženy sedávají v ranním slunci při tkaní a odpoledne mezi přinášením vody, uslyší 

znepokojující klevety, že Don grub se určitě stane příštím králem, neboť jeho matka byla 

urozenější a je starším synem. Když se královna podívá na sever, uvidí skupinu malých 

chlapců, kteří stavějí malý trůn z kamenů, říkajíce "my jsme služebnictvo Don gruba", 

dokonce se perou o to, kdo má právo mu přinést dárky. 100 

Královna se rozhodne, že jediné řešení, které zajistí nástup Don yoda na trůn, je "nařídit, aby 

zmizel Don grub". Proto předstírá, že je nemocná: 

,,Na pravé straně tváří se namalovala červeným okrem. Na levé straně indigem. Vyplivla modro-červený 

hlen" ... 101 

Král nešťastný kvůli zdánlivě vážné nemoci své druhé ženy se zoufale ptá, jak může pomoct. 

"Náš princ Don grub není muž, nýbrž vtělení démona " (Tib.: bdud), odpovídá královna, 

citujíc jako důkaz předčasnou smrt jeho matky. Požaduje, aby jí dali sníst srdce Don gruba, a 

pokud ne, minimálně jeho vyhnání "na ostrov na velikém jezeře". Král odmítá zabít vlastní 

dítě, a Don gruba posílá do země "soulevé par les dieux" (Tib.: khong rang dang po lha las 

bl ,. l b . ) 102 angs pa z sa a rgyug gtong a ym . 

Pak jeden muž oznámí Don yodovi: "Tvůj starší bratr bude vyhnán za hranice."(Tib.: mtha)103 

Mladší bratr hned slibuje, že bude Don gruba navzdory jeho protestům následovat do exilu. 

Don grub se pokusí odejít sám, aby utekl od mladšího bratra- využívá data dřívějšího dne, 

než předepíšou astrologové - ale nic platno: najednou se na dvoře ukáže, že oba bratři jsou 

pryč.to4 

Příští popis situace nachází oba prince "na Severní planině, kde nejsou prahy" (Tib.: rgyid ma 

mi skye ba 'i cha la) 105
• Potkají démony, kteří je pozdraví, ale ("les méchants" ve 

francouzském překladu Macdonalda, tibetsky 'dre nebo srin po) neublíží jim. Bloudí po 

Severní planině a dělí se o poslední sousto, až mladší bratr nemůže jít dále. Starší bratr ho 

nechá samotného, když jde "za horu" vyhledat vodu, mladší pak spadne na zem a umírá. 

Když se vrátí Don grub, je v hlubokém zarmoucení ze smrti Don yoda a přemýšlí o blízkosti 

100 lbid, str. 99. 
101 lbid, str. 99. 
102 Ibid, str. l 03, poznámka 135. V tomto místě je překlad nejistý v tom, zda je země opuštěna bohy, nebo je to 
země, kde se nevyskytují. Podle Berounského text pravděpodobně znamená ,,země bez bohů" (osobní 
konzultace). 
103 Ibid, str. 105. 
104 Ibid, str. l 05. 
105 lbid, str. l 05. 
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života a smrti. Slibuje, že jednou znovu najde bratra a svoje rodiče. Don grub postaví z 

břidlice "hrob" pro Don yoda (obává se, že pokud ponechá mrtvolu v jeskyni u růžového keře, 

způsobí mu v dalším životě narození v nižším stavu bytí), a odchází vyhledat jídlo. 106 

V místě "beze zvuků, kde není ani lidský hlas ani štěkot psů" (Tib.: der mi skad khyi skad rigs 

ni su yang mi 'dug), Don grub najednou uslyší zvuk "khro-lo-lo" (podle MacDonalda je to 

onomatopoeický zvuk činelů), a pak spatří stopy jakéhosi muže na cestě před sebou. Sleduje 

stopy a dorazí k vodnímu zdroji (Tib.: chu mig kha), kde žije asketa ("le réverend ascéte" 

podle Macdonalda, Tib.: btsun pa sgrom chen gcig). Don grub okamžitě sní všechno jeho 

obětní pečivo (Macdonald: "gateaux sacrificiels", Tib.: gtor ma). Ohromený asketa ve víře, že 

poprvé vidí prétu ve skutečnosti, začíná odříkávat mantry. Don grub vysvětluje, že není préta, 

ale přišel, jen aby našel vodu a připravil lamovi gtor ma. Lama ho z radosti promění 

v krásného malého chlapečka (Tib.: bu chung mtshan dang ldan pa 'od skor re 'dug). Už ve 

své nové podobě chlapečka Don grub sbírá každé ráno trávu na lamovo lůžko, ale nikdy 

nepřipravuje lůžko pro sebe. Lama si pak všimne, že Don grub se nikdy nestará o vlastní 

lůžko. Don grub mu poví příběh svého vyhnání a smrti svého mladšího bratra, a na konci 

dodá, že přemýšlí jen o tom, že by chtěl posbírat jeho kosti. Lama slibuje, že Don grubovi 

pomůže, přičemž říká, že "takoví rodiče, kteří posílají syna do vyhnanství, zaslouží pouze 

trest." Pak se stalo, že břidlicový hrob a všechny ostatky Don yoda zmizely. Don grub se 

modlí za svého bratra, a hned na něj padá déšť, jedna kapka vody mu dává sílu na další 

hledání, a vrací se do kláštera s lamou. 107 

Protože Don grub v podobě malého chlapečka chodí každý den "do vysokého kraje" (Tib.: 

lung pa phu Ia) sbírat dříví, uslyší hlas, který volá občas "starší bratře, Don grube" nebo 

"malý chlapečku, Don grube". V tomto okamžiku uvede příběh další postavu, krále, který 

vládne nižší části údolí a má krásnou dceru. Dříve tomu bylo tak, že v době náboženských 

oslav se "tyrkysový drak snášel z nebe na jezero"108
, navíc jezero obsahuje též "neznámý 

skvost" (Tib.: yid bzhin gyi nor bu), jež má schopnost vyplnit veškeré touhy. Později ale 

přestal drak jezero navštěvovat: královští ministři se proto rozhodli, že obětují živého muže, 

který se narodil v roce draka (jako se narodil Don grub ). Konečně ho najdou u lamy a 

navzdory veškeré lamově snaze chlapečka (už 12-ti letého) ukrýt se Don grub sám hlásí, aby 

106 1bid, str. 107. 
107 1bid, str. 113. 
108 Macdonald poznamená, že tento topas může být metafora, vzniklá z přirozených fenoménů: ,,Des Tibétains 

m 'o nt suggeré que cette croyance est née de 1 'observatíon des tourbíllons quí se forment parfoís forsqu 'un nuage 
isolé surplombe un lac (,.Tibeťané mi připomněli, že toto přesvědčení se zrodilo z pozorování vírů které občas 
vznikají, když se nad jezerem vznáší osamocený mrak "), str. 136. ' 
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byl z vlastní vůle obětován. Když vedou Don gruba do královského paláce, krásná princezna 

(taky věku 12-ti let) se do něho zamiluje, a obě děti se stanou neoddělitelnými. Nicméně je to 

Don grub samotný, který nařídí ministrům, aby ho "propašovali" mimo palác a vedli do 

jezera. Tam na něho čekají drak (Tib.: klu, doslovný překlad sanskrtového slova "naga")109
, a 

krásná ženská podoba (klu mo), vedoucí další klu-mo. K nim kráčí Don grub, který tvrdí, že je 

ochoten obětovat vlastní život ve prospěch obyvatel této země. Když ale Don grub mluví o 

churavém lamovi a mladším bratrovi ve stavu metempsychózy, nagové se rozhodnou, že ho 

pustí, a dají mu několik drahokamů, přičemž prohlásí, že lidské oběti už nebudou potřeba. 

Don grub zavírá oči a myslí na svého lamu, vzápětí se ocitne v lamově přítomnosti. Na 

začátku nemůže lama uvěřit, že je to skutečně princ Don grub, "Mohou živí i mrtví takhle se 

setkat?" ptá se. 110 

Od tohoto okamžiku jsou lama a princ nerozluční. Lama je pozván do královského paláce, 

neboť království velice prosperuje (král ale ještě věří, že princ byl obětován duším v jezeře). 

Ministři mu posílají koně, ale lama ho odmítá, protože "jsem se zřekl čtvernožců"- nakonec 

se dostane na dvůr proti své vůli v obrovských nosítkách. Z lamových roušek se vynořuje 

chlapeček (princ), nabízí králi drahokamy z jezera: tehdy si král uvědomuje, že Don grub není 

pouze "un grand roi de la religion" (veliký náboženský král), ale dokonce "comme une 

manifestation magique" (zázračné projevení). 111 Král prohlašuje, že Don grub a princezna 

budou vládnout království, a lama založí klášter, "kde je tráva, voda a dřevo". 112 Využívaje 

kouzelného drahokamu, který "splní všechny touhy" 113 král způsobí, že se projeví "skvělé 

podpory" 114 a také posvátný text napsán zlatem. 

Don grub pak odchází s doprovodem, aby vyhledal tělesné ostatky svého mladšího bratra a 

rozšířil přitom bohatství "v pustých krajích". Na místě růžového keře, kde kapka vody spadla 

na Don gruba, s doprovodem "shromáždí vody do jezera" a založí náboženskou obec, která 

neustále provádí rituály dge ba a dus mchod. 115 

109 Chandra Das: "The Indian Naga, that is a demi-god having a human head and the body of a serpent, which is 
generally supposed to Jive in fountains, rivers and lakes. The Lu are also believed to be the guardians of great 
treasures underground; they are ab\e to cause rain and certain maladies, and become dangerous when angry." str. 
44. 
110 Macdonald, str. 119. 
111 "rdzu 'phrul": ibid, str. 120-121. Chandra Das píše: " miracle, a magica1 i1uusion, an apparent marvel." 
Chandra Das, 2004, p. 1058. 
112 MacDonald, 1990, p. 120-121. 
113 "yid bzhin nor bu", "wish fulfilling jewel,": Duff, 1999-2003. 
114 "rten bzang po ngo mtshar can", MacDonald, 1990, p. 122. 
115 lbid., str. 121. MacDonald poznamavá, že v tomto kontextu dge pa je pravděpodobně nějaký obřad pro 
zasnulé. lbid, str. 136. 
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Konečně tam Don grub najde bratra v podobě obludy srin po, 116 i v té podobě ho nazývá "můj 

bratře" a podává mu syrové skopové maso. Don grub se rozpláče, myslí si "il est mort et il a 

transmigré" (zemřel a transmigroval, kho 'chi phos). 117 Posílá služebnictvo pryč a zůstane 

osamocen: zase uslyší hlas Don yoda. Tehdy, když se blíží mladší bratr, oba se mohou 

vzájemně poznat podle hlasu: když starší bratr odkrojí huňatou kůži srin pa, odkrývá 

skutečného Don yoda. Don grub nalije pět druhů amrti (bdud rtsi) 118 do úst mladšího 

sourozence, a ten je plně oživen. Všichni tři, Don grub, Don yod a princezna se vrací do domu 

otce Don gruba a jeho nevlastní matky: rodiče od něj žádají odpuštění, a on jim odpouští. 

Princezna se, podle polyandrického zvyku, stane nevěstou obou bratrů. Příběh končí tím, že 

mrtvola říká: "Jejich moc se rozšířila po celé zemi. Poddaní královští byli také naplněni 

radostí a praktikovali náboženství ve dne i v noci". 119 

Vracíme se do "prvního světa" příběhu: princ Bde spyod bzang po nadále nese mrtvolu, 

zatímco slyšíme jeho vnitřní monolog: "nesu mrtvolu, která řekla "nemluv na mě", ale právě 

se rozmluvila o teorii náboženství, tomu nerozumím" (Tib.: ro 'di 'i na La min zer rgyab tu 

khur nas chos kyi grub mtha' na La mang du lab kyang nas rtog ma med) .120 Bde-spyod

bzang-po se zadumá nad příkladem Don gruba, a jak "attaché á la memoire de son lama, ille 

rencontra" (vzpomíná na svého lamu, znovu se s ním setká, Tib.: bla ma dran nas bzhugs pas 

bla ma dang mja/). 121 Když princ zažívá okamžik extrémních pochyb (myslí si o sobě: "ty jsi 

jako malý žebrák Zla ba grags pa"), 122 pamět' jeho vlastního lamy, Nágárdžuny, mu dává sílu, 

a hned se nachází přímo v místnosti svého mistra. Nágárdžuna se mu hluboce pokloní a položí 

se na zem123 a dodává, že v mezidobí přijal čtyři další studenty, a právě přemýšlel o tom, zda 

je princ jeden z nich. (Zde můžeme vidět symetrické ukončení pohybu mezi Nágárdžunou a 

jeho žákem v úvodním příběhu, když Nágárdžuna srazil žebráka na zem). Už jsme mimo 

dosah magické síly mrtvoly, o němž se referuje jako "le cadavre du maitre hérétique" 

(mrtvola heretického mistra) - Nágárdžuna poznamenává, že "se pouze stal zlatem". Celý 

116 Podle Chandry Dase, "cannibal demons, figuring in Indian and Tibetan myt ho logy, with red neck and eyes, 
which drink blood and subsist on dead bodies. They are supposed to be, for the most part, oj an enormous size, 
generally hostile to mankind, going about at night to do mischiefto living beings," str. 1290. Jsou jich různé 
klasifikace. 
117 Podle Berounského, přesnější význam je ,,zemřel a jeho vědomí opustilo jeho tělo" (osobní konzultace). 
118 Podle Chandry Dase je to "thefood ofthe gods, nectar, the potion that confers immortality", další význam 
slova je i "a laudatory epithet oj medicines". Doslovný význam tibetského výrazu je esence démonů (Berounský, 
osobní konzultace). 
119 Macdonald, str. 129. 
120 V některých verzích mrtvola říká ,,neber mi", zatímco v jiných říká "nemluv se mnou". Macdonald, str. 139. 
121 V tibetském originále se možná sugeruje něco ve smyslu ,,žijící v paměti jeho lamy". Macdonald, str. 128. 
122 Tibetsky: nga 'dra ba 'i zla ba grags pa yong ba. Macdonald, str. 128. 
123 Tibetsky: phyag cha[ bskor ba byas byin brlabs. Macdonald, str. 128. 
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rámcový příběh končí tím, že se v tibetštině proklamuje "mu stegs kyi bstan pa 'di mtho rgyu 

med pa tsam yong", což je ve francouzském znění od Macdonalda vyjádřeno takto: "la 

doctrine des hérétiques sera privée de beaucoup de son importance" (z heretické doktríny 

bude odstraněna většina důležitosti), i když mnohem doslovnější výběr slov pro překlad může 

znít: "vyzdvihnutí rodokmenu (orální transmise) jejich kacířské doktríny se úplně smaže". 124 

3.3 Synopse závěrečného příběhu v mongolském Siditii kegiir-iin iiliger 

Konec rámcového příběhu v mongolském převyprávění cyklu Kouzelné mrtvoly se podobá 

sanskrtským i tibetským verzím v jednom aspektu: opět jde o dvě bytosti spojené osudem. 

Rozdíly od předchozích verzí jsou ale víc než patrné: bytosti nejsou lidské, nýbrž čistě 

zvířecí, totiž tančící zlatá žába a krásně mluvící papoušek (Mong.: uran-a iigiilegči toti)125
• 

Stará se o ně člověk, znám pouze pod jménem "ochránce" (Mong.: sakigči), který je denně 

předvádí před chána, aby panovníka pobavili. Jednoho dne se ale objeví cizinec (Mong.: 

nigen kiimiin ), který také přijde tancovat před chánem. Protože za to dostane velkou odměnu, 

říká ochránci žáby a papouška: "Ve dvoře chána není nikdo, kdo by byl tak milován jako já." 

Ochránce mu odpovídá: "Ne, to není pravda, chánovi se líbí víc žába a papoušek než ty 

(Mong.: ay-a čima-ača altan menekei tati qoyar-tur ilegiiii buyu)." 126 

V tomto okamžiku je třeba podotknout, že určité rozdíly se nacházejí také v mongolském 

případě, kde nejsme konfrontováni s velkým množstvím odlišných textů. Ulánbátarská edice 

z roku 1928, kterou připravil a publikoval Gyorgy Kara, podává příběh ve formě mnohem 

zhuštěnější, než je ve Vladimircovově ruském překladu: délka textu nám vnucuje spekulace, 

že možná využíval jiný mongolský rukopis, anebo v zájmu čtivosti překladu vložil poněkud 

více vysvětlení, než bylo v originálu přítomno. Proto je ve Vladimircovově verzi explicitně 

řečeno, že ty dvě lidské postavy - čerstvě příchozí, který je označen jako "tanečník" a jako 

"zpěvák" (Mong.: biijiglegu I daguuči kiimiin) a ochránce (podle Vladimircova, '-leJloeeK 

xoeuUfuu 3a 3ollomou Jlfl2ytua u nonyzau) 127 -se spolu vsadí o to, kdo se bude následujícího 

dne chánovi víc líbit. 128 V ulánbátarské verzi není o této sázce nic uvedeno, ale je možné, že 

je to událost v příběhu, která má být "srozumitelná mezi řádky", a proto událost deiktická. 

124 Macdonald, str. 128-129. 
125 V ruském překladu Vladimircovově: ucK)lCHo zoeopR14uií nonyzaií, str. 145. 
126 Kara (1984), str. 94. 
127 V1adimircov, str. 145. 
128 oHu nocnopw!U u no6UJIUCb o6 3GKJiao. Ibid., str. 145. 
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Dalšího dne se ale stalo toto (zase citováno podle Vladimircova): 

illlliCYH CTaJI neTb li TaHeBaTb, uapb 6btJI OqeHO )J,OBOJieH, MHOrO CMeHJICH ero neCH»M, a Ha 30JIOT)'l0 JI»ryrnKy li 

nonyra» He o6pOTHJI BHiiMaHH»IO ... 129 

Opět v mongolštině (z ulánbátarské verze) najdeme určitý rozdíl: v původním znění je 

nezájem panovníka vyjádřen ve značně neurčitější formulací: altan menekey-yin biijig tiir 

qayan ese učarayad- které se může vykládat nejspíš jako "nezdálo se, že by (chán) vnímal 

tanec zlaté žáby". I když se zdá verze Vladimircova evropskému čtenáři celkem neškodná, je 

třeba brát v úvahu, že se může vyskytovat určité tabu, aby se o chánovi nemluvilo za 

jakýchkoli okolností negativně, dokonce ani o tom, že by nevěnoval někomu plnou 

pozomost. 130 V každém případě se ochránce dvou zvířat za ně zastydí, a proto je pustí na 

svobodu. Zlatou žábu odnese havran a papouška t'uhýk. 131 

Od tohoto okamžiku sleduje narativa žábu, která- díky chytrosti, kterou jí dávají Tři klenoty 

(Mong.: yurban erdene) uniká nebezpečí, že ji sežere havran. Neočekávaně se vynořuje 

ochránce a začíná bořit skálu, v níž se skrývá žába. Žába pak vysvětluje, že je dcerou chána 

Cagaan labai tedktigči, a byla zadržena proti své vůli. Žába také dává ochránci magické síly. 

Když se vrací ochránce na dvůr chána, vyjde najevo, že chán se na jeho chování velice zlobí: 

nechce ho sice dát zabít, ale podle rady jeho ministra (Sayin Ttisimel, "dobrý ministr")- který 

mu poradí "pokud ho usmrtíme, žádní tanečníci ani zpěváci k nám nepřijdou"- je poslán do 

vyhnanství s třemi souputníky, volem se zásobami jídla a v botách z kamenů, s příkazem, aby 

se nevracel, "dokud nebudou boty zničené" (Mong.: ene yutal-iyan eletel-e inaysi buu ir-e 

kemen kogejii orkibai). Ochránce však posílá souputníky zpět říkaje "proč byste měli vedle 

mě tak trpět?" (nam-a-luy-a ta yurbayula yayun-dur jobamui) 132 

V následující části již bývalý ochránce papouška a žáby pokračuje do jiné země, zabije 

"chajnaga" (kříženec jaka a mongolského býka) 133 a toto zvíře sní. Zatímco rýpá kořeny ze 

země chajnačím rohem, bílý pták garuda chytí hada (moyai), aby ho snědl, a snaží se s ním 

odletět. Ochránce říká, "z úst mi vyšlehl oheň" (aman-ača minu yal sitaba), a zachrání život 

hada. Mezitím se z vody na koních vynořilo mnoho draků (luus-un qad): jeden oblečený 

v bílém a na bílém koni promluví: "Jsem chán Ochranitel bílé lastury (Čayan labai tedkligči 

129 Ibid, str. 145. 
130 Luvsandorž, osobní konzultace. 
131 Kara (1984), str. 95. 
132 Kara (1984), str. 95. 
133 Kara, Mongol-magyar szótár, str. 543. 
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luus-un qayan)." Ptá se, jestli ochránce viděl jeho syna, tj. bílého hada. Ochránce dává 

dračímu chánovi jeho syna, a chán ho přivede do vlastní země na oslavu. 134 

Když ochránce říká, že si přeje vrátit se, chán mu dá z vděčnosti červenou fenku, pestrý 

koberec a hůlky z lastury. Fenka se přemění v noci v dívku a stane se ochráncovou ženou. Za 

rozbřesku dne si zase obléká psí kožich a chodí v podobě psa. Jednou vyjde ven bez psí kůže 

a manžel kůži spálí; když se vrátí, žena nešťastně pronese: "Už mě nemůžeš mít" (ediige či 

namayi abču yabun iilii čidamu kemen). 135 Brzy nato najde sluha kadeř jejích vlasů, která 

plula po řece té země, a přinese ji jinému chánovi. Chán pronese: "U zdroje této vody je 

krásná dívka, bohyně této vody" (ene usun-u ekin-diir ene iisiin-ii ejen nigen sayiqan okin bui 

ajuyu). Chánovo vojsko přijde odvést dívku, která povídá manželovi, aby přišel za rok za ní, 

bl V V' ak 136 o ecen v pen str y. 

Podle ženina návodu manžel zabije straku a stáhne jí kůži. Přemění zároveň své jméno na 

Stračí kabátek (šayajayai daqu-tu). Po roce dorazí do města, kde je manželka už provdaná za 

chána (qatun). Stračí kabátek tančí při oslavě tentýž den a qatun, spatřivší ho, se rozesměje. 

Chán jí říká: "Žiješ se mnou už rok, a ani jednou ses nezasmála. Proč se směješ kejklím té 

odporné osoby?" 137 Qatun odpovídá, že se směje kabátku ze stračí kůže, a pokud se chán do 

něj oblékne, bude se mu smát také. Chán její návrh schválí a vezme na sebe kabátek z peří. 

Vzápětí na sebe Stračí kabátek vezme vzhled chána a rozkáže, aby všechny osoby podivného 

vzezření (jisii buruyu) 138 byly roztrhány psy. 139 

Poté se (novému) chánovi a qatun narodí čtyři synové, jak bylo předpovídáno chánem 

Ochranitelem bílé lastury. Každý syn má před sebou slavný osud. První v jednom dni přeloží 

svaté učení do tisícera jazyků nebes pro desetitisíce lidí a založí kláštery. Druhý syn bude 

slavným chánem Mongolů, třetí bude znám jako Gesar chán, a poslední bude znám jako Bars 

Irbis (tygr-levhart). A země Džambudvípa140 bude vzkvétat. 

V tomto okamžiku se Kouzelná mrtvola objeví vedle Nágárdžuny (není zde zmínka o nositeli 

mrtvoly). Příběh mrtvoly, nacházející se na hroitově v údolí v chladném lese uprostřed hor 

134 Kara (1984), str. 96. 
135 Ibid, str. 96. 
136 Ibid, str. 96. 
137 Vladimircov: "npocTHii qenoseK", str. 149, v transkripci Kary: mayai ktimtin, str. 97. 
138 Podle Kary "of another colour, having a different colour". Dle sdělení Luvsandorje znamená osobu, která 
vypadá neobvykle či hrozivě. 
139 Kara, str. 97. 
140 Podle R. Steina je toto toponymum úzce spojeno s eposem o Gesarovi. Považuje jambudvípa za variantu k 
jam bu gling ', který je rodiště chána Gesara, a zároveň označuje náš lidský svět ("notre monde humain"). Stein, 
Recherches, str. 294. 
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jižní Indie, je slavný dodnes: od doby, co se vypráví, žijí lidé do vysokého věku, šíří 

náboženství a všichni prosperují. 141 

4. O textech a textologii 

Velice komplikovanou otázkou, na niž narazíme při zkoumání starodávné literární tvorby 

(zvláště v případě- jaký máme teď před sebou- že literární dílo samotné je daleko starší než 

první dochovar~á písemná podoba), je otázka textu. Nejpalčivější, jak jsme si už všimli, je 

v případě tibetského cyklu povídek o Vétálovi, kde jsme museli vybírat mezi cyklem o 21 

nebo o 13-ti povídkách. Pro účely této bakalářské práce samozřejmě není zdaleka možné, 

abych se intenzivně zabývala záznamem a popisováním různých verzí tibetského textu, jichž 

je po celém světě minimálně 10 až 15: popsat obsah a rozsah všech rukopisů a ustar1ovit 

korespondenci cyklů mezi sebou je ovšem vědecký úkol sám o sobě. Do určité míry už 

podobnou práci provedli (se zřetelem na 13-ti povídkový cyklus) maďarský vědec László 

Lórincz a mongolský odborník Damdinstiren. V jednom ohledu však přináší Lórincz závěr, 

s nímž můžeme nesouhlasit. Podle Lórincze: 

Les versions á 13 contes ont été traduites en mongol et jouissant encore á l 'heure actuelle d 'une grande 

popularité en Mongolie. ll semhle que des versions comprenent 21 contes n 'aient pas été traduites en mongol, du 

moins n 'en a-t-an retrouvé aucun trace. 142 

Bližší pohled na literární genezi těchto povídek ale ukáže, že závěrečný příběh v cyklu o 21 

povídkách se skutečně velice podobá páté povídce ve verzi z 13-ti povídkového souboru jak 

v tibetštině tak v mongolštině. Na tuto skutečnost nejprve upozorňoval Damdinstiren. 143 Pátá 

povídka nese titul "Starší a madší bratr" (Aq-a degiiii qoyar-un tabuduyar boliig). 144 

V celkové dějové struktuře není tak odlišná od příběhu, kterým jsme se zabývali v předchozí 

části. Dva synové (od stějného otce, ale dvě jiných matek) nesou jména "Sluneční paprsek" a 

"Měsíční paprsek" 145
, jejich příběh ale (když vyloučíme několik variací folklorní povahy) 

úzce sleduje výše zmíněný příběh Don gruba a Don yoda. Tato podobnost se dá vysvětlit 

především podle klíče "migrace motivů": i když původy odlišných tibetských cyklů nejsou 

dostatečně vyjasněné (dokonce chronologická posloupnost cyklů, jak zmiňuje 

141 Kara, str. 98. 
142 (Verze o 13-ti povídkách byly přeloženy do mongolštiny a dnes se těší velké oblibě. Zdá se, že verze o 21 
povídkách nebyly do mongolštiny přeloženy, nebo se alespoň nenašla doposud žádná stopa). ,,Les contes de 
Cadavre Ensorcelé dans la littérature et le folklore tibétains." Acta Orientalia Hungarica XVIII 1965, str. 305-
316. 
143 Damdinsiiren, MUZT II, str. 529. 
144 Kara, 1984, str. 99. 
145 lbid., str. 529. 
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Damdinstiren), o jejich "narativním příbuzenství" nelze rozumně pochybovat. Dle názoru 

Damdinstirena: 

XL zuunii u'ed Adis'agiin zohison hemeeh Brom bags'iin domog ,,ho'vguun noro" hemeehed to'vd hellin deer 
21 bu'legt ba 13 bu'legt S'idet hu'uriin u'lgeriin hoyer comoglog ni XI zuunaas urags' to'vd heJen baisan tuhai 
medee baigaa yum. U'unees u'zehed ene hoyer comoglog ni XL zuunaas urags' to'vd heJen deer baisan s'ig 
baina. 146 (V knize "Legenda o lamovi brom ston pa zvané "ho'vguun noro" (Synova sutra), kterou napsal Atíša v 
ll. století, je zmínka o tom, že v tibetštině před ll. stoletím existovaly dva cykly Příběhů kouzelné mrtvoly -
jeden s 21 a druhý s 13 kapitolami. Podle toho se můžeme domnívat, že obě sbírky v tibetštině existovaly už 
před ll. stoletím.) 147 

Damdinstiren vyslovuje názor, že obě verze tibetské mohly existovat na tibetské půdě 

dokonce ještě v době před ll. stoletím. Další klíčový výsledek jeho zkoumání je, že pouze 

13-ti příběhový tibetský cyklus byl přeložen do mongolštiny před 20. stoletím (vědecký 

kolektiv, který vedl Damdinstiren, přeložil 21- příběhový cyklus do mongolštiny při vydání 

monografie v roce 1963-4). 148 V mongolském cyklu 26-ti povídek jsou příběhy 14- 26 "čistě 

mongolské povahy", jak píše. Ale už jsme viděli, že Damdinstiren upozorňuje, že 21. tibetský 

příběh (tj. z verze nepřeložené) se velice podobá příběhu č. 5 ve vydání v Ulánbátaru z roku 

1928. Z této podobnosti lze vyvodit, že složitost narativních "nitek" je nesmírná. Bude 

úkolem další vědecké práce dokázat, že určité sanskrtské motivy "emigrovaly" do 

mongolských převyprávění, aniž by se objevily v cyklech tibetských. 

Na rozdíl od upravených textologických sekvencí v pěti sanskrtských edicích (když zase 

vynecháme obměny těchto povídek v indickém lidovém či folklorním podání a vezmeme 

v úvahu, že rozdíly v indických cyklech jsou spíše na úrovni podrobností než obsahu) 

textologický status tibetských i mongolských verzí vzbuzuje mnoho otázek. Nejde dokonce 

ani o "verze" v určité kodifikaci: západní pozorovatel Gak z hlediska historického výzkumu 

tak z pohledu literární analýzy) se nemůže ubránit dojmu, že má před sebou rozsáhlou síť 

vzájemně propojených příběhů, které se sice dají rozlišovat do cyklů podle jednotlivých 

rukopisů, ale z dálky tvoří značně uvolněný "kánon", včetně zdánlivě protichůdných 

elementů. V některých bodech podobnosti bezesporu jsou - jako jeden příklad z mnoha 

můžeme upozornit na paralelní narativy dvou bratrů Don grub-Don yod a Naran gerel-Saran 

gerel - a v dalších bodech jsou rozdíly markantnější, i když podle určité interpretace se 

mohou vyskytovat hlubší strukturální paralely, jak se pokusíme vysvětlit dále. 

146 Damdinsilren, str. 536. 
147 'brom ston pa byl jeden z nejdůležitějších učenců Atišy. Duff, 2004 
148 To 'bed mongyol siditu 'kegu 'r-u 'nu 'liger. S LJAH, Ulánbátar 1962. 
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Z těchto zmíněných rozdílů je ovšem možné vyvodit, že tibetská a mongolská převyprávění 

jsou naprosto odlišná od indického urtextu, a proto nemají být považována pouze za překlady, 

ale dokonce za svébytná díla. A jsou vědci, mezi nimi i Damdinstiren, kteří toto stanovisko 

zastávali. 149 Na druhé straně nelze popřít, že transhimalájské verze mají zřetelný základ ve 

zmíněné skupině indických mýtů a společné jmenovatele - například přítomnost Kouzelné 

mrtvoly ve všech cyklech - jsou víc než nepřehlédnutelné, a nemůžeme je připisovat pouze 

náhodě nebo univerzálním lidským archetypům. Proto není neopodstatněná "nadinterpretace", 

když v tomto "textovém mračnu" narýsujeme nesporné paralely podle klíče literární 

archeologie: ne abychom dokázali faktické příbuzenství nebo s určitostí označili chronologii 

nebo původ, nýbrž abychom sledovali "migrace motivů" uvnitř dvou kulturních prostorů: 

v mikroprostoru "legend o Kouzelné mrtvole" a v makroprostoru buddhistické duševní sféry 

v jižní a centrální Asii. V tomto ohledu si budeme všímat především nejdůležitějších posunů 

v mikro- i v makroprostoru: jednak posunů od ústního vyprávění k psanému textu, jednak 

posunů narativně-literámího objektu od jedné kultury do druhé. 

Výhodou tohoto postupu je to, že se úspěšně vyhýbá některým nástrahám nepodložených 

tvrzení, které v této hře historické "tiché pošty" hrozí. Pokud se neobjeví nové dokumenty či 

rukopisy, zdá se nyní nemožné bezpečně rozhodnout- víc než celé milénium po příchodu 

indického učení do Tibetu - proč se tibetské cykly o 13-ti a 21 povídkách zrodily najednou, 

kromě toho, že kratší cyklus se dá pokládat za "lidovější" a delší cyklus můžeme vnímat spíš 

jako určený pro komunitu buddhistických mnichů. A dokonce ani tento rozdíl nelze tak 

snadno aplikovat v kontextu středoasijské lidové slovesně-literární kultury, jak zmiňuje 

Lórincz: 

ll est á noter que les versions folkloriques tibétains ne sont pas des contes folkloriques dans le sens attribué á ce 

terme par les observateurs européens. Ces recits folkloriques n 'ont pas été notés par des savants d 'aprés des 

récits des conteurs, et il n 'est pas du tout prouvé qu 'on ait ailleurs affaire á des enregistrements de premiére 

main. 150 (Je třeba poznamenat, že tibetské folklorní verze nejsou lidovými vyprávěními v tom smyslu, v jakém 

evropští pozorovatelé tento termín používají. Tyto folklorní narativy nebyly zaznamenávány vědci v přítomnosti 

vyprávěčů, a nebylo potvrzeno, že existující verze jsou ,;z první ruky".) 

Neustálé prolínání žánrů orální a psané literatury mi také potvrdil Luvsandorž151
. Podle jeho 

vyjádření probíhala difuze příběhů ve starověkém Mongolsku jako nekonečný koloběh 

redigování: pohádka (Mong.: tiliger) mohla být čtena na veřejnosti jedinou gramotnou osobou 

149 Citováno v: Macdonald, str. 6. 
150 Lórincz, str. 315. 
151 Osobní konzultace. 
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v určitém ajlu, na základě čehož se ji poté několik posluchačů najednou učilo zpaměti 

(Mong.: ceez 'eer bic 'ih). Ti pak zpaměti vyprávěli pohádku dál, až později někdo tuto 

pohádku zapsal. V tomto ohledu je užitečnější invokovat termín, který předložil Vladimircov: 

ycTHO-ITHChMeHHhiŘ .si3hiK - nebo řečeno poněkud jinak, abychom označili tuto 

"technologizaci slova"152 jako neurčité místo, v němž binární polarity "orální/písemné" (s 

jasným přechodem od negramotných vypravěčů do světa literárnosti) nejsou použitelné. 

Latinské slovo "corpus" - mnohoznačný výraz, který se používá k označení lidské tvorby 

i lidských ostatků - se nám zde jeví nejen jako slovní hříčka. Podobně jako postava Kouzelné 

mrtvoly v příběhu, "korpus" textů v tibetském ro sgrung a mongolském Siditii kegiir-iin 

iiliger je bytost, která nám stále uniká, jakkoli se ji snažíme uchopit. Fenomenologicky vzato, 

nejsou tibetské a mongolské cykly literárními díly v konvenčním smyslu: nemají ani autora 

(dokonce ani nemají pečlivého sběratele či kodifikátora kromě mimořádného odkazu 

Damdinslirenova) ani pevnou formu. Je třeba připomenout, že v tibetské populární literatuře 

jsou cykly příběhů často označené jako 'bum A 5
3 

- neboli "sto tisíce". To v sobě nese onu 

počáteční neurčitost, která se nedá pochopit jen lidským rozumem a tvoří v teologických 

rámcích náznak textologicko-buddhistické sublimity. 

5. Analýza struktury závěrečných rámcových příběhů 

5.1 Závěrečný příběh ve Vetálapaňčaviňšati 

V prvním příběhu v sanskrtské verzi od Džambhaladatty mrtvola vypráví Vikramakésarinovi 

hádanku, která se zdá být nerozluštitelná - nebo minimálně současný čtenář může narazit na 

komplexní příbuzenský vztah, který se vyjadřuje v dnešních evropských jazycích s velkými 

obtížemi. Nicméně je skutečně nad síly čtenářů hádanku rozluštit: je představena s vnitřním 

"informačním deficitem". Jak o tom říkají Zbavitel a Vacek: 

Z ostatních verzí však víme, že Džambhaladatta "zapomněl" ve svém zpracování uvést podstatnou okolnost- že 

totiž .. z dopuštění osudu" měla větší nohu dcera a menší matka, takže se provdaly za otce a syna v obráceném 

pořadí. Teprve potom pochopíme, proč král nedokázal na tu vétálovu hádanku odpovědět. 154 

152 Viz. Ong, Orality and Literacy. 
153 Chandra Das: "one hundred thousand", str. 920. 
154 Vacek, str. 386. 
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Autoři připisují Džambhaladattovo "zapomnění" tomu, že tehdejší indické čtenářstvo bylo do 

značné míry obeznámeno s vedlejšími materiály k příběhu. "Džambhaladattova verze 

vzbuzuje občas digresi, jako by autor až příliš spoléhal na to, že jeho čtenáři obsah díla 

důvěrně znají."155 Liší se od verze Sómadévovy, která je mnohem méně komplikovaně 

vylíčená vzhledem k ději a jazykově méně sigmatická. "Lovci" u Džambhaladatty jsou tady 

"vznešení muži", kteří se náhodou vyskytnou v lese v okamžiku, kdy se tam matka a dcera 

skrývají před "barbary". 

V Sómadévově líčení říká otec: "Ty stopy jsou jasné a pocházejí od žen. Pusťme se po nich. 

Jestliže ženy dohoníme, můžeš si z nich vybrat, která se ti bude líbit." Syn odpovídá, že si 

raději vezme "za manželku tu, které patří tyto malé stopy". 156 Vyjde však najevo, že matka 

má nohy menší, proto se syn žení s ní a otec s její dcerou. Tak vznikne "inverzní vztah". 

Z tohoto důvodu lze dokonce mírně přepsat diagram A na základě těchto informací (také 

vzhledem k tomu, že některá jména v Sómadévově verzi jsou jiná): 

Diagram c) 

Čandrasiriha + (neznamá 
(otec) matka) 

Syn Syn 

Vétálova hádanka: Jaký je vztah mezi nimi? 

Dharma 
(otec) 

+ Čandravatí 
(matka s malými šlépějemi) 

Nicméně, i kdybychom narýsovali tuto klasifikaci bez těch obtíží, na něž jsme už narazili, 

není ani tady snadná odpověď, a král nadále mlčí, tak jako ve verzi Džambhaladattově. Je ale 

zajímavé pozorovat, jak je v této druhé verzi hádanka vyprávěna mnohem úsporněji. Není od 

věci poznamenat, že tato verze v průběhu narativního sledu netvoří vedlejší zápletku (i když 

zápletku klíčovou), ale funguje spíš na způsob kóanu v zenovém buddhismu: rychle 

155 Ibid., str. 386 . 
156 Friš, str. 142. 
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předložená hádanka, která (můžeme i vyvodit ze situace) vyžaduje stejně rychlou odpověď, 

způsobí v daném okamžiku mlčení, nepřítomnost slov. Toto ticho (vzpomeňme, je to přesně 

to ticho, které vyžadoval Kšántišíla) není však koncem příběhu, ale jeho prodloužením jiným 

směrem. Mezera, kterou tvoří ve sledu událostí, se pak vyplní vlastním příběhem Kouzelné 

mrtvoly: příběhem zesnulého muže a jeho života jako lisovače či mlynáře oleje. Je to právě 

představa inverzního vztahu, který obsahuje zároveň symetrii i asymetrii (dvě simultánní 

svatby, ale věkové rozdíly v obou párech), jež uvede krále na naprosté mlčení. Podstata této 

miniaturizované narativy má bezesporu kořeny v buddhistické praxi: v japonských či 

čínských alegoriích fungují podobné příběhy, aby uvedly posluchače do mentálního stavu 

mimo intelektuální, racionální procesy, a nemůžeme než souhlasit s tvrzením Vacka a 

Zbavitele, že se může zařadit mezi "buddhistické" prvky, které se objevují v textu. 157 (Jsou 

zde samozřejmě i narážky tantrické, ale tuto otázku necháme na později.) 

V bližším prostoru příběhu vidíme ale záměr Kouzelné mrtvoly poradit králi, jak obelstít 

asketu Kšántišílu, který má v úmyslu krále zavraždit a získat magické síly výhradně pro sebe. 

Jakmile mrtvola "lokalizuje" svůj osobní příběh (i osobní totožnost) v čase a prostoru, zdá se 

být osvobozena k tomu, aby sdělila Vikramakésarinovi podstatné informace ohledně obelstění 

Kšántišíly, až ten se vrátí s mrtvolou (pro získání nejvyšší moci Vétály musí král předstírat 

neschopnost ve věci prostrace). Nakonec znamenají mrtvoliny rady další inverze: místo toho, 

aby Kšántišíla obětoval mrtvolu Déví, král této bohyni obětuje samotného Kšántišílu. ( ... A 

podle hlubokého smíchu, který vychází z jejího domu, se zdá, že je s obětí spokojena.) 158 

Na tomto místě vidíme, že příběh je označen i dalšími paradoxními inverzemi, neboli 

celkovou strukturou obracení: z "bývalého posluchače", askety z domu mlynáře, "jakoby 

syna" tohoto potulného poustevníka, se stane Kšántišíla, asketa se zlým úmyslem. Můžeme 

vzpomenout, že mlynář uslyšel následující: 

... when he [i.e. the former disciple] has arrived at this place in his wanderings, you will make this knowledge 

[i.e., the magie knowledge passed onto the oil miller by the hermit] known to him. And he shall be your brother. 

You shall not defraud him. 159 

Je samozřejmě zajímavé pozorovat, jak se na tomto místě definuje příbuzenství: vznikne 

vztah nejen přes manželský svazek, ale i přes sdílení tajných (možná i tantrických) vědomostí. 

157 Vacek, Zbavíte!, str. 385. 
158 Emeneau, str. 155. 
159 Emeneau, str. 147. 
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Vzhledem k tornu můžeme pohyb významového obracení číst paralelně vedle další struktury 

paradoxů: 

Mlynář 

přijímá pourevníka 

• získá tajné vědomosti 

poustevníkid něj odchází 

odmitá uče~ce, když k němu dorazí 

• mylnář zem{e, stane se mrtvolou • 

• do mrtvého těla se nastěhuje Vétala 

+ 
Vétala uvnitř mrtvoly dosáhne 
znalosti skrze magické sily 

• Mrtvola ušetří krále: Kšantišila se stane 
obětí bohyni Dévi 

Poustevník 

dorazí k dolu mlynáře 

• předává tajné vědomosti mlynáři 

odchází poti co dostane slib od mlynáře 

mlynář nedldrží slib, který mu dal 

• ~ poustevník rřídí, aby mlynářovu mrtvol obýval Vétala 

• poustevník slibuje učenci nabytí magických sil 
skrze obětování krále 

• učenec v osobě Kšantišíly dorazí do královského paláce, 
přinese dary a nařídí pomoc králi při odstraňování mrtvoly ze 
hřbitova, připravuje obětování krále 

Podobně jako v počátečním příběhu vidíme, že král Vikrarnakésarin je bezesporu ústřední 

postavou, kolem které se soustřeďují veškeré další postavy. Zároveň nacházíme i paralelní 

sérii inverzí: 

1. laik - mlynář - posluchač poustevníka - majitel magického vědomí - porušení slibu -

V étála v mrtvole - ochránce krále 

2. poustevník (bez lokalizace v narativě) - odmítnutý bratr, oběť porušeného slibu - návrat 

k guruovi- vědomý podvodník krále, který chce ho obětovat Déví, aby získal magické síly 

Jinak řečeno, "neškodný" bývalý učedník u potulného guru se proměňuje ve zlého Kšántišílu, 

zatímco postava mrtvoly, kterou chceme na začátku považovat za zákeřnou (podle 

všeobecného předpokladu z indické literatury, kde jsou vétálové v mrtvých tělech většinou na 

straně zla160
), ochraňuje život krále, a dokonce království samotné. Je také zřejmé, že topos 

160 Walter, M. "Of Corpses and Gold: Materials for the Study of the Vetala and the Ro langs". The Tibet Joumal, 
29.2, 2004. 
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dvou "synů" potulného guru (mlynář a bývalý posluchač) zrcadlí problematický vztah mezi 

dvěma "syny" královny Čandrávati a její dcery v hádance-alegorii, kterou vypravuje mrtvola. 

Laik, který se předtím zajímal výhradně o světské starosti, se ale stal tak dobrým učedníkem, 

že ho učitel považuje za syna - a na straně druhé bývalý učedník: nespojují se v lásce, nýbrž 

v bratrovraždě prostřednictvím rituální oběti. V tibetském závěrečném příběhu (ve verzi o 21 

povídkách) je motiv dvou synů rozdílného společenského postavení stejně klíčový, ale vývoj 

se ubírá zcela jiným směrem. Lze říct, že také v hlubší úrovni najdeme strukturovaný paradox, 

uspořádaný jak symetricky, tak asymetricky. Dva vztahy složitě definovaného příbuzenství 

vyústí v otázku dědictví či následovnictví, která je do jisté míry skrytým smyslem mrtvoliny 

hádanky. Ale nakonec spočívá všechno v tom, jestli lze hádanku rozluštit snadno (v případě, 

že má rozumnou odpověď) anebo nelze a jeden z účastníků musí zabít (obětovat) druhého v 

zájmu širší společnosti. 

Zároveň zůstává i po skončení luštění hádanky mnoho skutečností nedořešeno. Není nám 

naznačeno, alespoň podle Džambhaladatty, co se stane s mrtvolou: jestli se mrtvý mlynář 

vykoupí svým dobrým skutkem anebo zůstane v zuboženém stavu, jak ho vidíme. Ale 

absence tohoto motivu, který můžeme označit jako "vykoupení prostřednictvím chyby", patří 

mezi nejdůležitější funkce tibetské verze. A dále můžeme dodat, že představitelem motivu 

uvedeném v předchozím odstavci bude postava "přátelského Vétály". V prostředí starověké 

indické literatury je vétála, jak jsme několikrát zmínili v jiných souvislostech, přeložitelný do 

evropské mytologie jako "zlý skřet" nebo "goblin" (až po hrůzostrašné postavy, jako je upír, 

například v podání Sira Richarda Burtona: Vikram and the Vampire). Za touto variabilitou 

překladu se skrývá podstatně vážnější problém: totiž čitelnost starší fabulistické literatury bez 

vrstvy bezprostředních kulturních podmínek, díky níž mohli původní posluchači narativní 

skelet dekódovat. Zní to možná jako truismus, ale nemůžeme zjistit vnitřní motivace lidských 

postav, jejichž činy a skutky se popisují jako "řízené silou osudu". Není vůbec jasné, proč 

například mlynář odmítl bývalého učedníka svého učitele: bezesporu si je vědom vážnosti 

takového činu, protože toho okamžitě lituje a ve strachu čeká na odplatu. O charakteru 

odplaty sice nic netuší, ale s určitostí ví, že patří ke kategorii času, kterou můžeme označit 

gramaticky jako "prorocká budoucnost" (Genette: predictive future). 

Nedodržení slibu ze strany mlynáře proto funguje jako narativní osa nebo bod zlomu, po 

němž začne celková struktura významových inverzí fungovat. Na rovině prorocké 

budoucnosti, která je vidět v sanskrtské verzi a je nezbytným narativním činitelem 

v tibetském cyklu, spadá do narativní kategorie, kterou Genette popisuje takto: 
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... we will designate as prolepsis any narrative maneuver that consists of narrating or evoking in advance an even 

that will take place later, designating as analepsis any evocation after the fact of an event that took place earlier 

than the point in the story where we are at any given moment, and reserving the general form anachrony to 

designate all forms of discordance between the two temporal orders of story and narrative. 161 

Z tohoto hlediska je závěrečný rámcový příběh v sanskrtském cyklu Vétály - zvláště ve 

zpracování od Džambhaladatty162 
- podstatně ovlivněn vzájemně opozičními pohyby prolepse 

i analepse. Samotný vypravěčský akt spočívá v jistém druhu prolepse, která uvádí do pohybu 

příběhový cyklus jako celek, totiž když Kšántišíla poradí králi Vikramakésarinovi, jak 

vyzvednout Kouzelnou mrtvolu. Toto iniciační gesto, které vychází z prolepse, pak vyvolá 

opakující se sled analeptických narativ (tj. 24 povídek, které vypravuje mrtvola králi při 

každém pokusu vytáhnout ji ze hřbitova). Ve finální povídce však přechází "analeptické 

gesto" od původního gramatického zakotvení v minulém čase, až do přítomného času "fikční 

přítomnosti" cyklu. Až do konce povídky, kterou vypráví mrtvola, není čtenáři jasné, že 

bývalý mlynář je "schránka" pro V étálu a Kšántišíla je sám zlým asketou. 

Narativa přechází do (fiktivní) současnosti v okamžiku, kdy si král konečně uvědomuje 

skutečné poslání Kouzelné mrtvoly: 

,,Ksantisila came and made you subject to him by deceit. When through his power over you he has seized me 

with this pian and has cut you up too, he will accomplish his magie. Now you have learnt this whole secret in its 

entirety. Having learnt this, do what is fitting." When he had said this, he was silent. Then the King, his eyes 

wide open with fear and filled with tears of joy, again said to the goblin: "Oh omniscient and clever one, speak. 

What shall I do now?" 163 

Tato otázka uvádí do chodu druhý (a finální) mechanismus prolepse, kdy král přijímá návod a 

obětuje Kšántišílu, aby nebyl sám obětí. 

Zde na rozdíl od "cikcak" temporálních nesrovnalostí v moderním evropském románu Uak 

poznamenává Genette, u Prousta), je symetrie a pravidelnost v rovnováze analepse-prolepse 

Kouzelné mrtvoly, která se dá diagramovat takto: 

161 Genette, str. 40. Slovesný kořen lepse- je odvozen z řečtiny: "akt převzetí, převzetí odpovědnosti". 
162 Podle Zbavitele a Vacka, "lze předpokládat, že formu původní předlohy zachovali ve svých zpracováních 
věrněji Šivasvámin a Džambhaladatta než Sómadeva nebo Kšéméndra". Vacek, str. 385. 
163 Emeneau, str. 151. 
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Analepse (příběhy 2-24) 

Prolepse (Kšántišíla posílá krále na 
hřbitov) 

Příběh 25: Narativa se vrátí do přítomnosti 
(prostřednictvím hádanky) 

l Narativa se vrátí k minulosti mrtvoly-mlynáře 
Narativa se srovná s přítomným časem celého příběhu 

Řečeno jinak, podle pravidel celkového proleptického pohybu narativní osy existuje zároveň 

zpětné zdvojení (analepsis), které vždy následuje po návratu do přítomného času - přesně 

prostřednictvím hádanky, kterou mrtvola položí králi. V této souvislosti stačí zmínit tvrzení 

Genetta, které zní: 

Folkloric narrative habitually conťorms, at least in its magie articulations, to chronological order, but our 

(Western) literary tradition, in contrast, was inaugurated by a characteristic eťťect oť anachrony (i.e., all ťorms oť 

discordance between the two temporal orders oť story and narrative). 164 

Jak můžeme vyvodit, samotná mrtvolina "autobiografie" tvoří jednou možnou odpověď na 

hádanku: "Jaký bude vztah mezi oběma syny?" Ale závěrečný příběh v tibetském cyklu o 21 

povídkách nám předkládá řešení skutečně odlišné. 

5.2 Závěrečný rámcový příběh v tibetské verzi 

Prostřednictvím analýzy hlubšího uspořádání motivů jsme se pokusili naznačit, že vztah mezi 

závěrečným příběhem sanskrtského cyklu v podání Džambhaladatty a stejně umístěnou 

povídkou v tibetském cyklu o 21 povídkách je bližší, než se na první pohled zdá. Základní 

substrukturální narativní rámec (dva synové, narození stejnému otci od různých matek) je tak 

podstatný, že není mimo seriózní diskusi představit si, že učedník Atíši (ten, který podle své 

hagiografie byl prvním "překladatelem" sanskrtského cyklu do tibetštiny) zřejmě vybral 

možnost "vytáhnout" motiv jako základ pro příběh, jenž se v konečném vyprávění stal 

radikálně více "tibetským" (a hlouběji zakořeněným v buddhismu), než byl indický "vzor". 

U Džambhaladatty nemají synové jména, což je poněkud neobvyklé v cyklu, v němž každá 

jiná postava dostává viditelně deskriptivní jméno (na rozdíl od větší vágnosti v tibetském 

převyprávění typu "kupec, který vyhrál království" atd.). Ale tato anonymita má v indické 

164 Genette, str. 36. 
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verzi určitou funkci odlišení: aby se nestali narativními postavami, aby se zdůraznilo, že 

nejsou primárně důležité pro svou osobnost nýbrž pro své postavení v systému příbuzenských 

vztahů. Tibetské uvedení plnohodnotných charakterů Don gruba a Don yoda a jejich 

vzájemné bratrské lásky soustřeďuje pozornost ne na společenskou "technologii" odstředění a 

separace, ale právě na spojení mezi nimi. Dokonce jejich nerozlučnost podtrhují vlastní 

jména: podle Tonyho Duffa je don yod grub pa doslovní překlad sanskrtského jména 

Amoghasiddhi ("Accomplisher of what is meaningful.") 165
• Podle O. Berounského a Duffa 

lze jméno Don grub také přeložit jako Siddhártha. Chandra Das zároveň naznačuje, že stejné 

jméno nese pátý dhjánibuddha, vládce Severního nebe. Dhjánibuddhové (transcendální či 

meditační), podle Vincence Lesného: 

Jsou to nebeské bytosti nořící se v meditaci (dhjánih), které nikdy na zemi nesestoupily, bytujíce pouze 

v nebeských meditačních oblastech. Je jich, zřetelně ze snahy po systému, uváděno 5, jako je 5 hořejších 

Buddhů, kteří jsou nyní zastiňování a považováni za zemské retlekce dhjáni-buddhů: Vairóčana, Akšóbhja, 

Ratnasambhava, Amitábha a Amoghasiddhi. Z nich Vairočana (Planoucí) je zřetelně starý slunečný heros, který 

byl později líčen jako princip světa, jako nejvyšší bůh zahánějící temnoty, jehož milostí svět žije ... 166 

Existuje i další paralela mezi touto tibetskou závěrečnou povídkou a povídkou v mongolském 

znění, totiž pátý příběh v mongolském 13-ti povídkovém cyklu. Tam je postava Don gruba 

pojmenována jako Naran gerel (sluneční paprsek nebo světlo), zatímco jeho bratr-protějšek se 

jmenuje Saran gerel (měsíční paprsek, měsíční světlo), které ovšem projektují do příběhu 

komplementární kosmologický princip. 

A jak můžeme dešifrovat význam jmen Don grub a Don yod z opačné strany jejich 

sémantických definic? První, Don grub, je zřejmě zkratka (které je v tibetské psané kultuře 

velice běžným jevem) pro teologickou designaci Don yod grub pa. Ještě zajímavější je, že 

jméno bratra (nižšího rodu, ale stejné krásy) je vytvořeno zbývajícími morfémy jeho úplného 

jména. Spojení se sakrálním a snaha o dosažení celku leží ve spojitosti dvou bratrů i na 

lingvistické úrovni, stejně jako narativní sled dosáhne úplnosti jen skrze činy nižšího bratra, 

stejně tak lze chápat pojmenování mladšího bratra jako sémantické označení jeho vlastní 

neúplnosti. 

Don grub je určen pro smrt nebo vyhnanství macechou, královnou nižšího rodu, která má 

strach o prvotní nárok Don yoda na trůně. V tom vidíme zrcadlení iniciačního pohybu 

vyhnanství u Džambhaladatty (když jsou Dharma, a pak královna a princezna vyhnáni do 

165 Duff, 2004. Podle Chandry Dase, to znaméná "one who does a real work successťully", str. 645. 
166 Lesný, V. Buddhismus. Votobia, Praha, 1996 (reprint), str. 269. 
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lesa), ale původ exilu je v odlišných tibetských podmínkách zajímavě pozměněn. Místo 

strachu z "barbarských" nájezdníků - hlavním a věčným nebezpečím pro usedlé národy -

najdeme v tibetském podání sílu ne tak geopolitickou, ale v podstatě kosmologickou: 

macecha-královna uvidí ze střechy paláce hrozbu, která se blíží ze všech čtyř světových 

stran. 167 A k tomu je bezesporu potřeba uvést, že starověcí Tibeťané si nejprve představovali 

tibetskou zemi jako "démonku ležící na zádech"- démonka jako vlast samotná, která musela 

být ochočená, dřív než byla obydlena a civilizována. 168 

Další vrstva, ležící nad tímto konceptem, je "kvadratrický systém", jenž vyjadřuje vztahy 

Tibetu vůči jeho sousedům. Obklopuje (i ohrožuje) ho z východu Čína, z jihu Indie, na západě 

Persie (Ta zig) a Byzanc (Chrom, Khrom nebo Rúm ve smyslu Anatolie) a od severu národy 

Turků (Dru gu) a Ujgurů (Hor), dokonce se objevuje postava Ge-sar z Phrumu (v podstatě 

Cézar z Říma, převedený do jiného prostředí). 169 Ve fikčním světě Kouzelné mrtvoly nehraje 

tento geopolitický aspekt až tak důležitou roli (i když Stein o tom píše velice podrobně 

vzhledem ke směrům čtyř světových stran v analýze eposu o Gesarovi), pro naše účely stačí 

jen poznamenat, že lineární, pravidelně uspořádaný smysl narativního pohybu v povídce 

Džambhaladatty je v tibetském prostorovém vidění nahrazen pohybem spíše odstředivým, 

v němž se síly soustřeďují směrem ven, "mimo kvadrát" k nebezpečí. 

Z centra za hranice myšleného kvadrátu: taková je dráha vyhnanství Don gruba. Proto se 

prostředí tohoto exilu líčí značně jinak než u Džambhaladatty. V sanskrtské povídce je les 

pouze negativním prostorem, neobydlený, mimo teritoria fikčního světa: mimo hliněné 

cestičky, kde se objevují šlépěje žen, si nezaslouží v sebemenším literární popis. Hlavní 

literární funkce tohoto lesa je právě negativní - antiteze usedlé civilizace, bez map, beze 

jmen, ale zároveň je negativním místem v jinak velice konkrétním fikčním čase a prostoru. A 

na dmhou stranu, když slyší Don yod, že jeho bratr bude poslán "až na hranice", využíváné 

slovo je mtha. Podle definice Chandry Dase, mtha znamená "the end, whether relative to 

space or time, so = edge, margin, brink, termination, conclusion, limits.'"7° Když Don yod 

následuje bratra do exilu, v určitém smyslu tím naplňuje slib, který předtím porušil mlynář 

vůči učedníkovi: zůstane věrný Don gmbovi, dokonce i za cenu smrti v neúrodných krajích. 

167 Stein, str. 38-39. 
168 Ibid., str. 38. 
169 Ibid., str. 39. 
17° Chandra Das, str. 598. 
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Genette v Narrative Discourse poznamenává, že je více či méně nemožné vyprávět příběh 

v indoevropském jazyce, aniž by se děj přesně časově lokalizoval do minulosti, přítomnosti či 

budoucnosti. 171 Na rozdíl od evropského pojetí časovosti je příběh Don gmba mnohem méně 

specifický, a to dokonce i ve srovnání se závěrečným příběhem Džambhaladattova cyklu a se 

stejně umístěným příběhem v tibetském cyklu o 21 povídkách. Zatímco v těchto verzích jsou 

markantní symetrická elegance a narativní uzavírání vzhledem k metanarativě a její vztah 

k interdiegetickému příběhu, v příběhu o Don gmbovi je časový aspekt indefinitivní, i když 

prostorové posuny jsou zřetelné, jakoby otázka "kde" byla v narativním prostom nadřazenou 

nad otázkou "kdy". Čas se tady jeví jako kategorie, která se může posunout zpět i dopředu, a 

proto je podmíněna stějnou možností inverze, 172 jak jsme poznamenali v narativě od 

Džambhaladatty v souvislosti s rodinnými vztahy. Nicméně se dá říct, že prostorovost je také 

určována lidskou myslí: například Don gmb, vhozený králem do jezera "na nižším konci 

údolí", myslí na svého lámu, a proto je s ním "magicky" spojen 173
. 

Přesuny totožnosti u všech protagonistů (ať už pojmenovaných či ne) v tibetském cyklu ro 

Iang s cyklu jsou rozsáhlejší než v sanskrtském V étálovi: přesuny mezi šesti kategoriemi 

bytostí, mezi životem a smrtí. Zatímco indická verze bezespom obsahuje určité tantrické 

prvky (například rituál, při němž si lze osvojit magické schopnosti prostřednictvím mrtvoly), 

nebo buddhistické (a dokonce předbuddhistické) elementy, jako je "mantra" vložená na konci 

verze od Sómadévy, je jasné, že v tibetském příběhu je přítomen hluboký, substmkturální 

posun v konceptu, který můžeme označit jako "ego" nebo "osobnost". Navzdory klíčové roli 

magie v indických vyprávěních zůstávají pro sanskrtské vypravěče postavy v určitém smyslu 

"danými charaktery". Když se však uskuteční magická proměna, prezentuje se v ději kauzální, 

v běžném smyslu "logický" důvod. V tibetské narativě jsou kauzální spojení (pro dnešního 

čtenáře) skryta pod povrchem: jsou v stmktuře vyprávění samozřejmými fenomény, které 

nepožadují vysvětlení. Jak vidíme na mongolském závěrečném příběhu (podobně jako 

v úvodním), tempo sledu událostí běží tak rychle, že skoro cítíme, jako bychom sledovali děj 

filmu, který se řítí abnormální rychlostí. 

Na závěr můžeme poznamenat, že zdánlivý posun k prostom (od času) v textu, stejně jako 

překvapivé schopnosti všech bytostí pohybovat se mezi jednotlivými stavy, v sobě zrcadlí 

171 Genette, str. 36. 
172 Napřiíklad relativně volný pohyb hlavních postav přes hranici smrti a života implikuje určité uvolnění ve 
vnímaní času. 
173 V tomto ohledu je na místě, abychom si povšimli důležitosti těch. kteří se vrátili z mrtvých (das log. doslova 
"navrátivší odsud"), a nejen v tibetském rámcovém příběhu. 
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několik různých kulturních vlastností najednou: posun narativní formy od centralizované 

stmktury v usedlé civilizaci do méně stmkturované podoby v kultuře alespoň napůl kočovné, 

zřetelná potřeba, aby text sloužil jako propagátor buddhistických hodnot a ideálů, a ještě 

staršího, "domorodého" základu, který přetrvává pod vědomě položenými vrstvami. Konečný 

výsledek je v podstatě otevřené dílo na bázi narativy. 

Mnoho se psalo o tom, jak buddhismus (především v době, označované jako "pozdní 

rozšíření") hojně používal lidové příběhy a vyprávění jako způsob pro nábožensko

filosofickou osvětu. 174 Ovšem nesouvislý běh děje v tibetském textu nám vnucuje domněnku 

o původu ve "dvojím životě" jako literární text a zlidovělý příběh. (Také není od věci 

připomenout vizuálně-výtvarné aspekty tibetských vypravěčských metod, při nichž vystavené 

thangky s ilustracemi postav a scén sloužily jako "mční kino" pro posluchače). Ale proti tomu 

stojí podobné transmisní kanály sanskrtských povídek, které se podle všech indikací také 

rozšířily na tržiště a veřejná prostranství. Stein poznamenává, že v tibetském V étálovi -

příběhy využívaly velké množství původních (domorodých) materiálů, v nichž se mazaly 

hranice mezi žánry a přejímaly se motivy. 

Jako jeden příklad na závěr nám stačí připomenout podobnosti mezi některými částmi 

tibetských "vétálových" textů a mongolským eposem o Gesarovi- dlouhé nitě příběhů, které 

by k důkladnému prozkoumaní vyžadovaly velkou investici času mimo rámec bakalářské 

práce. Zbraně, které jsou podané princi Bde phyod bzang pa se velice podobají zbraním 

Gesara. 175 Také závěrečný příběh v mongolské edici z Ulánbátam z roku 1928 se uzavírá 

narozením čtyř synů, jejichž popis se velice podobá popisu "čtyř nebeských synů" (z nichž lze 

třetího syna poznat jako Gesara samotného z eposu o Gesarovi). Tak, jako se buddhismus 

stával synkretickým při hledání nových konvertitů, utvářel se i textový synkretismus a tradice 

prolínání literárních motivů. 

6. Závěr: Tantrické ozvěny 

Ze všeobecného shrnutí narativního obsahu zmíněných tří verzí cyklu Kouzelné mrtvoly lze 

vyvodit nejen obhajitelné tvrzení o společných rysech, ale i náčrty budoucích možností pro 

vědecké bádání okolo této skupiny textů. Samotný rozsah textuálního materiálu zamčuje s 

174 Stein ( 1959), str. 260. 
175 Ibid., str. 258,571. 
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určitostí další výzkumné možnosti a každá dílčí práce -jak samozřejmě platí i v případě této 

bakalářské práce- nebude vyčerpávající. Právě z tohoto důvodu jsem ponechala podrobnější 

analýzu závěrečného rámcového příběhu Siditii kegiir-iin iiliger do navazující, magisterské 

etapy svého studia. 

Velikost trojjazyčného korpusu rozličných převyprávění neznamená nutně, že cyklus je 

amorfní, neuchopitelný jako celek, nebo se vzpírá generalizaci. Jednak jsou zde přítomny 

společné základní principy narativní struktury, od nejviditelnějších (např. Kouzelná mrtvola) 

až po hlubší strukturační elementy, které jsme popisovali v předchozích kapitolách. Ale 

k tomu lze pozorovat i společné prvky, které můžeme dál interpretovat podle kulturně

lingvistického původu dané verze, které se pokusíme definovat v následujících bodech. 

Ve vyprávění dochovaných v sanskrtu tvoří narativní struktura po formální stránce 

sjednocený celek vysoké přesnosti, uzavřený běh příběhu "se začátkem, středem a koncem" 

v symetrickém uspořádání. Jinak řečeno, sanskrtská verze se nejvíce podobá zažitým 

západním představám o literárním díle - a proto nás tato vlastnost do určité míry zároveň 

překvapuje, když vezmeme v úvahu, jak dlouho musely tyto příběhy přetrvat v orálním, 

osobním způsobu podání, než byly "zafixovány" na papír. 176 Druhý faktor, už na úrovni 

psaného textu (v rozličných verzích), je malá míra variace mezi pěti či šesti texty, čímž se 

prudce liší od mongolského i tibetského případu. Nabízí se ovšem vysvětlení, proč v indické 

orální tradici přetrvala taková "slovesná věrnost", podle vyjádření slavného historika indické 

literatury Maurice Winternitze, který zdůrazňuje požadavek přesnosti v starověkém indickém 

literárním podání: 

There can be no doubt that this kind of oral transmission gives a greater guarantee for the preservation oť the 

original text than the copying and re-copying oť manuscripts. 177 

Na druhé straně Winternitz připouští, že jinak se zacházelo se světskými a sakrálními texty: 

"every reciter considered himself entitled to alter and improve, to admit and to add, ad 

libitum ... " a proto vyvozuje závěr, že "the oldest and most original form of any given 

narrative" lze sotva rekonstruovat. 178 Geneze sanskrtských vyprávění Kouzelné mrtvoly si 

proto zdánlivě protiřečí s hypotézou Waltera Onga ohledně orality a narativy, podle níž se v 

176 Riva, Raffaella, "The Tal es of the Bewitched Corpse: A Literary Journey ťrom India to Chi na, in: India, 
Tibet, China: Genesis and Aspects ofTraditional Narrative··, ed. Alťredo Cadonna, Leo S. Olschki Editore, 
Firenze 1997 str. 229-256. 
177 Winternitz, M. History oj Indian Literature, Calcutta, 1933, str. 37. 
178 Wintemitz, str. 37. 
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převážně neliterámích kulturách mění obsah orálních sdělení v čase, když určité jádro 

"nezbytných informací" se nadále sděluje. 

Mezi sanskrtským urtextem a tibetským převyprávěním existuje jeden podstatný rozdíl: 

narativní běh v tibetštině se nese velice "nekoherentním" způsobem, který je (jak jsme už 

poznamenali) často uhlazen západními překladateli vložením přechodných frází a výrazů, aby 

se text zdál srozumitelný předpokládanému čtenářstvu. V originálním znění však narativní 

funkce nahodilého (dokonce i náhody) dosahuje až do té míry, že se zdá být skoro 

organizujícím principem sama o sobě. Tibetské cykly, dokonce i v poněkud formálnější, 

otevřeně nábožensky založené verzi o 21 příbězích, nám překvapivě potvrzují Ongovou teorii 

o orálních myšlenkových vzorech, jakožto "agregátních namísto analytických" 179
. Ong nadále 

diskutuje koncept u předgramotných národů, který sám označuje jako "patchwork thought"180
• 

Podobnosti s klíčovým termínem C. Lévi-Straussa "bricolage" jako komponenty mýtického 

myšlení jsou zřetelné, je to ovšem hlubší otázka, kterou bych raději nechala na další 

rozpracování tématu. Pro náš závěr může stačit, že připustíme existenci nepřehlédnutelných 

mytických elementů v cyklu o Kouzelné mrtvole, i když cyklus není v užším smyslu slova 

"mýtem", ale je považován za alegorii či pověst (Mong.: i.iliger, Tib.: sgrungs (příběh) či rtam 

rgu - doslova orální převyprávění, které se dědD. Lévi-Straussova poznámka v Myšlení 

přírodních národů o tom, že "mythical thought, that bricoleur, builds up structures by fitting 

together events, or rather the remains of events" 181 se dá aplikovat na tibetský i mongolský 

cyklus. Není tím míněno, že sanskrtská verze je proto "dokonalejší" či vyšší umělecké 

kvality, ale že proces jakéhosi "narativní bricolage" je vidět v převodu od sanskrtské 

umarativy do prvního zdvojeného tibetského literárního bytí. Jak je řečeno v nam-tharu Atíši, 

velice podstatný posun nastal v celkovém způsobu vyprávění. 

Další synchronický "myšlenkový skok" spočívá v posunu mezi dvěma tibetskými verzemi (o 

13-ti a 21 povídkách), které jsou doložené už z ll. století. Životopisec Atíši neprozradí, proč 

byly "přeložené" dvě odlišné verze, ale samotná logika by nám naznačila, že potřeby 

odlišných skupin posluchačů (laické i mnišské) možná rozdíl vysvětlují (i když nemáme 

psaný důkaz, že překladatel či překladatelé skutečně měli tuto možnost na mysli). Na základě 

narativních analogií se tibetský cyklus o 21 příbězích zdá bližší sanskrtskému urtextu: toto 

tvrzení můžeme pro jistotu zakotvit ve strukturálním rozboru úvodních i závěrečných příběhů. 

179 Ong, str. 36. 
180 Ibid. 
181 Lévi-Strauss, C.. The Savage Mind, str. 20. 
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První rámcový příběh ve verzi od Džambhaladatty i cyklus o 21 příbězích jsou označené 

trojúhelníkovou strukturou: 

Džambhaladatta: 

Král (Vikramakésarin) 

Asketa Kšántišíla mrtvola 

Mongolská verze (26 pověstí): 

Nágárdžuna 

Mladší bratr mrtvola 

Tibetský cyklus (21): 

Nágárdžuna 

syn nebo žebrák 

(ph ung po) c::::=:::::> 
princ (bde spyod bzang po) 

mrtvola 

Je však důležité poznamenat, že narativní "preludium", které tvoří počáteční příběh 13-ti 

povídkové tibetské verze i 26-ti povídkové verze v mongolštině (konkrétně, příběh založený 

na pokusech staršího bratra osvojit si magické umění od sedmi kouzelníků) distancuje text od 

prvních dvou verzí, o kterých jsem hovořila. Totéž platí i o závěrečném příběhu, v němž 

transformační posloupnost počátečního příběhu mezi sanskrtem a tibetštinou (tj. král 

Vikramakésarin = Nágárdžuna) má zrcadlový obraz v transformačním sledu: (sanskrt)- dva 

synové v hádance - dva "synové" potulného askety - dva "synové" Kouzelné mrtvoly 

(Vikramakésarin a Kšántišíla, spojení v rituální vraždě bratrů- anglicky "fraticide"). 

Každá ze tří verzí vlastním způsobem vysvětluje potřebnost tajemství: nepochybně jeden 

z klíčových elementů tantrického učení (jehož vliv lze spatřit v sanskrtské umarativě). 

Wintemitz zdůrazňuje, že sakrální texty byly ve staroindické kultuře předávány orální cestou 

především proto, aby se dodržel velice přesný dohled nad jejich rozšířením a podáním. 182 

Podobně tibetolog R. A. Stein (mezi jinými) poznamenal, že je třeba se kriticky podívat na 

velice redukované, kodifikované metody mnoha tibetských tantrických textů, přičemž 

182 Winternitz, str. 38. 
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naznačuje, že není možné plně pochopit význam textů bez doprovodného vysvětlení důkladně 

proškoleného mistra. A stojí také za zmínku, že samotný Atíša, podle jeho hagiografie, 

interpretoval varování o mlčení tváří v tvář s mrtvo linou kompulzivní nutností pojmenovat je 

jako jedno ze stěžejních učení celého cyklu, ve smyslu" je dobré podržet tajemství."183 

Osobně bych tvrdila, že tibetský text má zvláště velké množství "tantrických zbytků" -

indikace tantrického učení, které zůstávají v textu, ale pro dnešního čtenáře jsou 

nerozluštitelné. Podle analýzy E. Benvenista je můžeme označit jako "deiktické znaky": 

nejsou ale omezené na určité gramatické kategorie, ale mohou to být deiktické "narativní 

jednotky" neboli "události". Řečeno poněkud jinak, určité složky narativního děje, odtržené 

od původního orálního-náboženského kontextu v tom, že jsou "uvězněné na papíře" (v 

terminologii W. Onga), bez intervence původního vyprávěče i posluchače, zůstávají proto 

více či méně amputované, bez velké části původního smyslu i symboliky. To pochopitelně 

nutně neznamená, že výsledný text, napsaný a vydaný pro dnešního čtenáře, je méně krásný 

nebo dokonce poškozený, ale je pro nás upomínkou na fragilitu orální kultury a její hluboké 

zakotvení v místním (osobně-kulturním) kontextu. 

Na úplný závěr bych chtěla naznačit směry, kterými se chci vydat v magisterské práci. 

Detailně chci zkoumat filozofické ramifikace "kutilství" (bricolage, podle C. Lévi-Strausse) 

v mongolském i tibetském cyklu a věnovat větší pozornost rámcovým příběhům (počátečnímu 

i závěrečnému) v mongolské verzi o 26-ti příbězích. Budu si klást otázku, zda lze považovat 

mongolské i tibetské převyprávění silně změněného indického urtextu za ilustraci určitých 

rozdílů mezi "usedlým" a "kočovným" způsobem myšlení, jak uvažovali francouzští 

filozofové G. Deleuze a F. Guattari ve vlivné knize Mille plateaux a jejich projekce o 

"nomadologii". 

Dalším záměrem mé budoucí práce bude podívat se na cyklus příběhů (ve stejných třech 

verzích) jako na celky, především podle vybraných témat a motivů. Chci provést detailnější 

analýzu kosmologického rozsahu fiktivních světů představených v každém cyklu (tři sféry, 

hranice mezi živými a mrtvými atd.), narativní funkce myticko-bájných bytostí (draci, 

kouzelní koně), role "osudové chyby" jako mechanismu děje, důležitosti a klasifikace 

"vzkříšené mrtvoly" v tibetské kultuře (a možné spojení s tibetským fenoménem "des-log" 

neboli navrátilci z posmrtných zkušeností), magie a metamorfóz, hádanek nebo 

enigmatického vyjádření - a konečně filozofických a lingvistických determinant, které tvoří 

JR.l Macdonald, str. 14. 
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všechny ty myticko-fiktivní světy ve způsobech unikátních, ale i vzájemně závislých. Neboť 

není od věci předložit interpretaci všech tří narativ jakožto metafor pro cyklickou existenci a 

touhu po osvobození od nekonečného opakování. 
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Úvodní narati v a V étúlopw1ún•in.\'uti 

I ntroductory S tory 7 

Then once upon a time, daily at the hour of the king's mouth
washing when the holy sun had risen, an ascetic named K:;;antisíla8 

caused the excellent man who offered the water to the king to give9 the 
king a splendid and beautiful bilva-fruit. The king, when he had 
taken and praised that excellent fruit which he received at every dawn, 
always had it deposited in the custody of that same royal attendant 
who offered the watcr. One day after twelve years had passed, the 
bilva-fruit as it was being offered by that man fell from the king's 
lotus-hand and was broken in pieces in the courtyard. Then, when the 

5 

king saw five Ericeless iew_J)!_t; __ !:~.lli~g ___ g_l}_~_gf ~i.tR}~,.,!~X.~~-j_!l~b10 he _ 
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felt very e;reat joy and said: "Ohl what marvel is this? ln my treasury 
of jewels such gems are not found though they have been diligently 
sought for." When he had reflected thus, in his astonishment he asked 
the water-bearer: "Water-bearer, you always give this divine fruit. 
Where do you obtain it?" When he was asked that question he 
answered: "Your majesty, K~ántisila the ascetic daily gives a divine 
fruit in to my hand and sends it as a kindness to you." Then the king 
said: "Let all those bilva-fruits which have been deposited up to this 
time be brought forth." The attendant received the king's command 
reverently and brought those same fruits from the store-house. The 
king, when he had broken all the fruits, saw many jewels and said: 
"Ah! in my treasury such jewels of great price are not found at all. 

8 - Practicising endurance or pa
tience. In S. he is called Santi§ila. 
The epithet kapali/ca identífies him as 
an ascetic devotee of Siva who carries 
a skull (kapala) used for the reception 
of alms. ln S. he is called a digambara. 

• The form adídapat is given by Whit
ney as a grammarian's form. 

to S. does not specify how much time 
elapsed; S. has ten years. Both S. and 
S. say that there was only one jewel to 
each fruit and that it was discovered 
when a monkey accidentally seized the 
fruit. S. (K. omits the incident) adds 
that the treasurer had thrown the fruit, 
as they were received, in through an 
open window of the koságara and when 
he investigated at the king's command, 
he found the fruits rotted away and the 
jewels lying Ioose. Uhle, Vetalapan
tschavinsati, p. 197, n. 8, troubled by the 
lnying of presumnbly perishable fruit 
in a "Schatzkammer" (rather "store-

house" than "treasury") for many 
years, assumes that they were cocoa
nuts. He bases this assumption on 
MS. a of S., whích has niilikera, and on 
V's reading villaphala (story 25, crit. 
n. 130), which he interpreta "fruit with 
a hole (villa) bored in it." But V's 
reading cannot be anýthing but a mis
print; all the MSS. have bilva, as has 
V. itself in the introductory story. 
a's reading likewise cannot be trusted, 
since other S. MSS. (including the 
oldest) ha ve merely phala. S., as men
tioned above, understands the fruit to 
be perishable, but does not specify 
their variety. Jambhaladatta's unique 
bitva is undoubtedly secondary. That 
fruit, perishable or otherwise, should 
be put in a store-house is hardly to be 
wondered at in such marvellous fiction; 
to try to rationalize is worse than 
useless. 
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I ntroductory S tory 9 

Listen! I wish to see at once the man who gives the bilva-fruits." The 
attendant said: "As your majesty commands," and went to the outer 
gate and brought the ascetic. When he had come, he informed the 
king: "Your majesty, that ascetic who gives the bilva-fruits has becn 
brought and is at the door." The king said: "Bring him in." 

Then when the ascetic had been brought in by him, at the sight of the 
king he felt violent pleasure so that his hair stood up to form, as it 
were, a coat of armor, and lifting up his right hand he addressed the 
king in propitiating manner with hundreds of benedictions. Then the 
king said to the ascetic: "Oh ascetic, why for a long period have we 
been presented with these priceless jewels in the guise of bilva-fruits? 
Noble man, tell me what you desire." The ascetic said: "Great king, 
if you are favorable towards a foreigner, then hear in private and 
secretly whatever I have to say." Then the retinue at a glance from 
the king withdrew to a distance. The ascetic said: "King, I am an 
ascetic named K:;;antisila, a great yogi. Now, asI went over this whole 
earth respectf~lly ke!Ping it. al~~~.-~ ~)'_.!'_iJI;~!i.1 .. ~()_~~~ng an excellent 
man, very virtuous and skilled, to help me in a magie performance w1th \ 
,a corese1 I !~n?.him nowhere. Then 'wiieií-·a{ Tast ť came-to-·UITš J 
place, I saw a very noble, vefy clever man, endowed with all good 
qualities. So if you pay attention to my words, then I shall make 
known my desire." The king said: "Speak. What you desire, I shall 
make to come to pass." When he had heard this, the ascetic said: 
"Your majesty, I invite your attention so that I may attain magie power 1 
through a goblin in a dead body. If you assent to the words I utter, 
then my magie power will become great, and not otherwise." 

When he heard that, the great man, the king, became firmly resolvcd 
to assent. 12 Then he said to the king: "If you become my helpcr, 
then I sball win this magie power. For that purpose, on the fourteenth 
day of the dark half of the month Bhadra I must take my place in the 

( southern cemetery. On that day at evening, unseen by any other per
son, you must come to me there in the cemetery. Then at that vcry 
time my special desire will be fulfilled. I myself sball explain it to 
you." When he had heard that, the king said: "So bc it. Go, accom-

11 With the phrase imam prthv'im 
samastam pradakJ>i1:Ulvarlin'ím kurvď1JO, 
cf. MBh. 3.4031, pradak~úJ.iim yal), ku
rute prthiv'ím ťirthatalparal),, and other 
references given in BR., s. v. pradak
~irw. 

1 2 For the construction of the phmse 
nrpatina 'ňgikaraparďya7Jenď 'úhuyata, 
see Speyer, Vedische und Sanskril
Syntax, §245. 



69 

I ntroductory S tory ll 

plish your desire. I shall come to that very place and sball bring 
about your desired magie power." When the king had spoken thus 
and dismissed him, the ascetic went to his own abode. 

When the month Bhadra had come, on the fourteenth day of the dark 
half, the ascetic came to the gate of the palace and through the mouth 
of the king's servant gave the king notice. He, after worshipping the 
gods and the ancestors and performing the daily rites, at evening unseen 
by anyone went out alone with a sword in his hand and came to the 
ascetic in the southern cemetery. The king said: "Ascetic, I have 
come. Tell me your desire." 

Then the ascetic with his eyes opened wide with joy when he saw the 
king, praised the king: "Oh great king! You only are a truly great 
man of supreme courage; on the fourteenth day of the dark half of the 
month Bhadra, though you are universa! emperor, yet accompanied 
only by a sword, ;rou have come b;r night, despite such deep and terri
fying darkness, to ~ the c~~ Your birth comes-to-trúRiOil 
in this circle of mundane existence." Hearing this the king said mod
cstly: "Oh ~T~T~S~ywhatyou~desire. I have come because I wish 
to hear. What cause ha ve I to be afraid?" Then K~ntisila said: "Oh 
great king! I must perform magie rites by means of a corpse. In 
that you must be my helper. Thereby I shall acquire magie power, 
and when the magie has been accomplished, you also will acquire 
magie power." 

Hearing that the king said: "Ascetic, let magie power be mine or not, 
perform what you have to do. What must I do for you? Tell me." 
The ascetic replied: "Great king, on the bank of the river Gharghara 
on the northerly limb of the siůsapa-tree which is north of the river 
bank there-ha:r:Ígsaři"'úllinutlfate(r(lea<f'iřian "(Le: 'not biimt as corpiiě's~ 
usually were)~-·-·Take-Iii'ffi"(Iown and when you have put nim ori-yoiiř -

' shouider, thougn he utters many deceitful words, bring him quickly and 
come in silence. When you have come, then here in a.Q!rcle_furnished 
with the various instruments of worship, when I have washed the corpse 
and worshipped the gods and muttered a great incantation, I shall 
attain magie power and your desire will be attained." 

When he had heard that, the king in just that way went there to the 
river-bank and saw the corpse as it had been described. And when it 
saw the king it felt great fear. Then whcn the king had gone to it 
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and stretched out his band to draw it towards him, the corpse which 
was inhabited by a goblin went to the topmost branch of that tree and 
hung there. Then the king laughed and said to the corpse: "Listen, 
you corpse! Why are you trying to escape far away? See! I sball 
climb this noble tree and bring you down." Then the corpse tbrough 
fear of bim fled from that limb to anotber. As it moved, bowever, 
Vikramaditya caught it on a single branch.13 Tben tbe king, wben be 
had climbed the great tree very cautiously, dealt a sharp blow14 witb 
his sword and carried off the corpse from below the tree. 

Then the corpse, pretending pain from tbe fall, cried very loudly. It 
made a noise "kici-kici," and addressed the king witb words of courteous 
lamentation: "Oh kingl What enmity have I shown towards you? 
Tberefore when I am thus excluded from the world of men, miserable, 
worthy of pity, merely banging on the limb of a tree in a solitary forest, 
unoffending, why do you thus trouble me? Through the pain of falling 
my bones have been broken in pieces." Hearing bim the king replied: 
"Oh corpse! There is no fault of mine in this matter. Tbis is your 
fate. Do not be afraid. I sball certainly carry you off." While the 
king, having said this, got down from tbe tree and put forth bis band 
to seize the corpse again, the corpse fled and went to the topmost 
branch of the tree and bung there. Tbat corpse in this way troubled 
him five or six times. 15 Then tbe king afte~-reflecting clim bed the tree 
and when he hadde~lt its topmost branch a sharp blow and had made 
tbe corpse fall, he jumped and fell upon it. Then, though the corpse 
cried aloud, he put it on his shoulder and started to go quickly to 
the ascetic. 

Then the goblin that dwelt in the body of tbe dead man, desiring to 
break tbe king's silence, said to bim: "Ob king! If you must certainly 
carry me off, tben tbe two of us will go along tbe road witb riddles based 
on stories. Tben tbe fatigue of tbe journey will not trouble us. Your 
majesty, I sball tell a story. Pay attention to it. But there is a ques
tion in the story. If, understanding it, you do not solve it, tben you will 

(X ,,,".,.tf~· j-''&~"7.)o"l.'J'~ 'j,Vc~ •·~'t í..~•..(e...-,;/".-...--l ,J 

1-tu..,·e •f> •lC:. :>•w. ~· Lv~~·:, L._ ''""'~ ~ ...... ~ Jh_,~ h..; >klJ l'h.t. i f-r,'j _-

13 Take bhramaty as a loc. absolute 
with subject unexpressed, and supply 
an acc. object of dhrtaván (Ioose syntax; 
compare story 4, notes 3 and 10). 

14 On dvira(ilcá, see Intro. §8. 
16 The phrase viirapancasapta means 

"five or seven times"; I ha ve adapted 

it to English idiom. For such unclas
sical compounds with numerals below 
ten as final member, see Wackernagel, 
Altindische Grammatik, 3, §200f. For 
disjunctive numeral compounds, ib. 
§197b and c. 
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[I] [1 b] sň6n daň-po' i dus na rgya-gar lho-phyogs na I skye..pa1 nas 

skye-ba'í bar du pan:~ita'i lus rce gčig tu thob-pa'i1 1 slob-dpon klu

sgrub siiiň-po žes-bya-ba I sa-ra-ha pas che' i dňos-grub gna'li I bstan-pa'i 

rgyal-mchan legs-par bcugs I mu-stegs rcad-nas 'Jom• mjad-pa'i I klu

Sf'Ub khyod la phyag-'chal bstod llho-phyogs dpal-gyi ri-bo la rgyal

ba'i bka' -rnams ma-lus bsdus-ste llha-čhos mi-éhos bstan-čos• rnams 

rcom-btin bžugs [2 a ]-pa la thugs bsam gtoit-ba• yin-par gda' la I da 

'"') \ )f' I ', ... ~~ U-· , :/ 

) {-.t 

I, ,\1' /I 1~ 
o "ii ,, I 

l•t• 1 I~I·N. 
I .IIM•·P.· 
I I I,,.".,, 

l4) B I 6llo1. 
5) B I ,.,.n•N, 

~ 
f: 
• 

(I] Jadis, aux premiers temps1, il y avait dans l'Inde du Sud un 
homme qui, ďexistence en existence, avait obtenu sans exception un 
corps de pandit. ll s'appelait Maitre Nagarjuna HrdayarSaraha1 lui , 
avait donné la siddhi de (longue) vie• et il (Nagarjuna) avait planté 
fermement les étendards de la Doctrine. Je te salue respectueusement, 
Nagarjuna, toi qui as détruit entierement les hérétiques J_) 

Alors que Nagarjuna demeurait sur la montagne Sifp~:rvata du Sud•, 
apres avoir réuni toutes les paroles du Jína, il rédigea la Loi des dieux, 
la Loi des hommes et les Sastra•, et se mit a réfiéchir : « A présent j'ai 

(r) Sr\on d.ari-po'i dus na est avec 'dug ca na yod-par gda' • il était une fois • une des 
formules les plus courautes employées par des conteurs tihétains pour entamer un récit. 

(z) Saraha est bien connu par ailleurs comme le maitre de Kágárjuna. Paur des réfé
rences aux sources, voir notamment M. SHAHIDULLAH, Les chants mystiques de Kci.T)ha et 
ů Saraha, Paris, tyz8, p. 31, et G. Tuccr, A Sauskrit biography of the Siddhas and some 
questions connected with :-<ágiirjuna, ] ournal and Proceedtngs of the A siatic Society of 
811<gal, vol. XXVI, 1930, p. q8-I54· 

(3) che'i drios-grub. Siddhi, comme le remarque M. D. SNELLGROVE, The Hevajra 
Tantta, Londres, 1959, I, p. 9, e~ means not so much enlightenmcnt as perfection in magie 
powers n, et dans son index (p. 148}, i11e rend par « perlection, fu1filment, success •. Dans 
le Formulair~ sanscr1't-tibétain dtt xe siěcle, édité par J. HACKL""l, Paris, 1924, ligne 93, 
p. 23 du texte en transcription, che'i dnos-grub est J'équivalent de 'di-ri-kha a-yo sid-t• 
(• Dirghayu~siddht}, ce qui moutre qu'il faul bien traduire par • siddhi de langue vie '· 
S'our des références aux catalogues des siddhi dans l'Hindouisme et le Bouddhisme, voir 
K. ELIADE, Le Yoga, Immortalité et Ltberté, Paris, 1954, p. 421. 

(4) La montagne Sňparvata est qualifiée plus loin de sbas-pa'i ri, • montagne cacbée, 
~t~ •. D'autres pays secrets, cachés, sont connus. Ceux-ci sont généralement ca:ractérisés 
par des forHs denses. Certalns de ces pays sont réels, par exemple le sbas-yul 'bras-mo 
1~1'1 (le Sikkim) et le Padma bkod (le Képémako de J .. BACOT, Le Tibtt révolté, Paris, 1912, 

!f.Non est tenté ďidentifier géographiquement Je Sňparvata de notre texte au Srlgiri I 
ta a Ně.~rjunikol)da daus le district de Guntur. Voir M ASI, 54, p. 5-6; EI, 
, p. 1 et suiv.; R. SA.VKRTYAYANA, Recherches bouddhiques, J A, 1934, p. zo8-212. 

~dant, au moins une tradition tibétaine mentionne les r douze Srlparvata de l'Inde • 
(0. Tucc1, Travels ol Tibetan P1lgrims in the SwaJ Va/ley, Calcutta, 19_40, p. 57, itinéralre) 
410flyan-pa). Les descriptions des montagnes cacbées, comme cell es du Sňparvata, baignent ~ 
daa• une atmosphcre de mirabilia et il est peut-~tre plns sage de penser que notre conteur- \ 
lllttur n'avait pa!! un site précis en ttte. J 

Uua-lhos doit, !!&110 doute, signifier icl • le Bouddhisme '· Cependaut, je n'al pas-"' 
d.avantage ma traductlon de Ia phrase lha-éhos mi-éhos bstan blos, car l'interpré· 

lne de1 deux premiero élémento peut varier. Parfois lha-élws signifie le Boud
rapport t. Ia rel!glon populalre (mi-lhos) : c'est le cas des documents publiés 

HDJCA!nfl, O~lleferunJ~en der Tlbeter ... , Monumenta S•ica, vol. XIII, 1948, 
llla·lllo1 peut auul lllanlner le f9111M·bon par rapport au b011 de Ta·zl11 et 

b.U'·IIIa~, lol. 57 b). Pour I'IMlml!atlon du llla·lllo1 au Mi·lllol, volr 
IMHMI. p. 47&, 11. 9· Volr aUIII Go~·M 1~b1 '"10" b.U' .,.. 1111 _. 

I "" IM-1~ "lf•N bN M" !ft/-#~ pll- .,....,., ~ 
- ~~~~·,., p, 4 ••••• 

.-i 
1'--
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tia la slob-ma snod dan ldan-Pa gčig dgos-par 'dug sňams-nas thugs bsam 

gton-bžin bžugs 'dus-su'l dgon-pa'i lho-phyogs na brag-gčig yod-pa'i 

ldebs la I bya-rog chan' gčig yod-par gda' I lun-pa' i mda' na rgyal-po 

gčig la sras gčig yod-par gda' I de' i 'khor na phy!tg-po čhen-po gčig la 

bu-gčig yod-par gda' 1 spran-po'i bu rig-pa dan-pa g6g yod-Par gda' f 
rgyal-po sras des phyug-po'i bu dan spran-Po'i bu gfiis khrid-nas lun-_ 

pa' i ph u na~ yar, sans• [2 b] la phyin-par gda' jlho-phyo gs dpal gyis 

ri-bo'i rce na yar phebs-pa dan f' brag ldebs Ia bya-rog gi chan yod-pa 

gzigs-nas I rdo thu-khun• res' sgrubs-nas brag de' i rcar phyin-nas I 
rgyal-po' i bus khon• gfiis la bka' gnan-pa• I ran-re gsum chan 'di

10 

ma-thon-pa'i bar" log mi-' gro-ba'i mna' re skyal-lo I de gsum-pos bya

rog gi chan bsdutis-so'' I gro yol san-ba dan ·1 rgyal-po'i sr as-po na-re I 
che 'di la dgos-pa'i 'bans-'khor g-yog lons-spyod ni na la yodlphyi-ma 

dgos-pa'i čhos-phyogs su snar yan btan I da dun" yan tan-bas" čhog I 
mna' kha't~' fa-bas khyer I na ni log 'gro gsuns-nas10 rgyal-po log byon

no I spran-po'i bu na-re I na ni snar yan mna' bzos khram11 byas dge-ba 

.~lob~ thun I da-res kyan mna' bzos-na phyi-ma 'di las kyan dbul-ba 
-~ .... r. ... 

'-""-l ""'· "'--''" .:y . ,·. '"') 

~·; 

(1) ll du.oo .~u. (10) H 'di'i chan 'di. 

j•l ll ro~o: IÚ rluHL (ll) ll ma lhon be~r. 

ll ll t•Jm '"'· 
(12) ll hrdutls sn. 

14) ll •hr,o·'""'\ ll•. ' \·sv· (IJ) ll dt& du. 

~~) ll 'fo''''·' (•a d111'1. (1'\) ll bU"I·IIa~. 

fl) u: thff """''· 
.. I• ~~ ll ".,.,,. l1' lclta'~·. 

'·''tl ............... ~ 1 
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besoin ďun éleve digne de recevoir mon enseignement. » Alors qu'il 
méditait ainsi, au sud de son ermitage, a cóté ďun rocher, se trouvait 
un nid de corbeau. En bas du pays se trouvait un roi qui avait un fils. 
Dans son entourage, il y avait un homme tres riche qui avait (aussi) 
un fils. (Et) il y avait un fils de mendiant qui était intelligent. ~ 
du roi"_<~Qnduisant le fils du rk..he etle fils du mendiant, alla se _promener · 
au-dela du haut de Ia vallée'. E~ montant sur Je pic de Ia montagne 
.~riparvata du Sud, ils aper~urent Je nid de corbeau a coté du rocher ; 
ils ramasserent chacun. des pierres dans un pan de leurs jupes et s'appro
cherent du rocher. Le fils du roi s'adressa aux deux autres : " Jurons, 
tous trois, de ne pas rentrer tant que uous n'aurons pas détúché ce nid. " 
Ils bombarderent Je nid du corbeau. Lorsque le soleil s'approcha du 
zénith2

, Je fils du roi dit: "Dans cettc vie-ci j'ai les sujets, les serviteurs 
et les richesses do nt i' ai besoin. Pour ce qui est de ma prochaine existence 
eten ce qui concerne Ia Religion, comme j'ai déja fait des dons aupa
ravant, si je fais ďautres aurnónes, cela ira. Que le cerf emporte les 
paroles de mon serment' ! Je vais rentrer. " Ce disant, Je « roi "•, 
prit Je chemin du retour. Le fils du mendiant dit : "Quant a moi, autrefois 
j'ai déja violé un serment, et j'ai menti, et mes chances de bonheur sont 
minces. Si je manque encore cette fois a ma parole, dans ma prochaine 

( 1) • En haut du haut ~e ta ':"alle~ ))' luň-pa'i Ph!!_~~.Ll'!E:..: C'est une phra~e qui ~e,~ient 
~ouvcnt dans les contes. Elle vise, Je crms;-Tešterres oll le promeneur, ayant qmtte les 
limites de sa vallée, risque de rencontrer d'autres hommcs quc ceux quí appartiennent a 
Hon propre groupe. des nomades, des ascetes solitaires et, par extension, des Hres extra· 
ordinaires. C'est une phrase qui situ~ dans l'espace les événements précisés dans le tcmps 
par la phrase inítiale : ~flo~f __ t!ar'l_:P()'t dus ~a. 

(2) gro yol sar'l.-ba-daň signílle gétl.ťralement K entre 9 heures et r r heures du matin 11; 

tout dépenO. rlu moment de l'année. Pour les douze divisious classiques de Ia journéc 
tihdaine, voir S. H. RIBBACH, Dro~pa Samgyal, Munich, rg4o, p. 239, n. 6. 

(]) Je ne comprends pa<; híen la phra'>e m 1ur,'-kha'i ~a-bas khyer, plus loin mna'-kha 
'dm !a kha'i (a-bas khyer. Les trois gan;ons ont fait Je scrmcnt de ne pas rcntrer chez eux 
nvant Uc d.énicher lc nid. Cependant, k: couteur ne nous a pas informé rles modalités de ce 
t«·nm.·nt. na~, dans son dic_tio~naíre (p. 754), distingue deux types de serments : 1) jnrcr 
d~· rairc: dumal a un ennenu m~-1.nthun gnod-pa'i mna', ct 2) jurer de rcster fidde a ses amis 
mfllun-f't' grogs kyi mna'· ll do1t s'agir ici du deu_~ieme. Ca-ba, « cerf )l, fait difficulté : 
"'u).{imit-il d'un dietou qui reste U identifier ? Pour ma part, je trouve difficile de dissocier 
~'t' mt·mhrc de phrase ďun passagc du journey to Lhasa and Central Tibet, l,ondres, IC)04, 
d11 m1

1 tne ])a._<; dont lui-mi.?-me n'a pas fait état dans son didionnaire. Ony lit (p. 251) : 
• 'l'ht• person challenged to take the oath first offers praycrs to the all-knowing gods, the 
llwldhn~ an~I Bodhisattvas, to the gods of thc Iand and to the goddesses called sruit-ma 
(proh-,·tn·~~cs) ... invoking them to be.ar witness to his solemn disposition. Then he spcaks 
tlw following: wonb : n \Vhat I depose is the truth, aud nothing but thc truth. » He then 
""•·ult4 hlm~-H uakcd on the ski!l of a cow or ox newly t=;lain, smears himself with the blood 
uf 1 lw aul mal, awl placcs an Image of Buddha with some vo1umes of religíous books, on 
hl111 lwnd. Nt·xt, aflcr caling thc raw hcart of Ú1c ox and drinking three moutlúuls of its 
•tc-mnhLK hiiHtd, hc tlt·clan·s ln the speC'ta.tors : 11 There is certainly no guilt in me, and if 
• thrat·lw Lllly, may tltt' ga:mlia11:-; of lhc world and~, c gods make me ceasc to cxiste before 
• tlu- c·wt,.f I lw ,-urn·ut monlh. ~,I k thl'n n·t:l'ivc" tl oath compensat!on (na-.tra [ =.? '!'"n'!' 
llhMJ.:J) mul 1111' ~tulu ox or • onlh Jt..:~h • {tut-5hn ? nttw' rttl). » Ces prahques, ecnvrut 
I h'• rn Jt)IJ-t, dll4parall4·~nkut Ll11 I' ham~ l'\ ~lnu...; l' Am1lo, mais nvaknl ('lll'orc conr~ au Tihet 
''t'lltru1. ll u't·:lt JUU' ltnptu4~ihh· qut• h· ntphtt· d(· ll•tln· uutnll~crit n'ait pas compri!-1 de cc 
rtdl (e·• UMUJ.(I'K HIU.IJIIrht Mr l't1rhr 14011 ~ lndt· •. 

(~) Ml r~v•,l/'rl t•l ťJ:VIIf IH4 ullrlnc·ut fLt'·qllt'llllltl'llt t·l 1'1 Iori dLUIM 110M 1111Ulll1'4lTitH, (''c·~t N 
I' 
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gčig yon bsam-nas 1 rdo thu-khun1 gail sgrubs• [3 a] brag de' i rcar 

yons-pa daň• I phyug-po' i bu yati fOlo fol• s leb byun-ilo I phyug-po' i 

bu na-re I dban čhe-ba la zer I mna' de dgag don med-par• kho-rail gis 

bkag" I 'byon don med-Pa kho-ran silon Ia log-son I ned-ran gňis ma-thon (1-. , 
bar sdod' zer-nas bsduils-sd' 1 ňi-ma la la son la khad-pa-dan I bya-rog \ 

chan 'di-' dra ni phebs dogs med I mna' kha 'dra Ia kha' i ra-bas khyer I 
che 'di Ia dgos-pa'i nor ni ňa Ia yod 1 nor yod-na khas grag fUI!ffla/ b_?'j~ 1,,.. J ,,j 

-log 'gro zer-nas phyug-po'i bu yaň log-go I spran-po kho'i bsám"pa la I (' · ·" 
che-silon sbyin_.pa ma-gtan-bas da-lta dbul-por skyes I' di mi-dge-ba byas-na 

,.~') . / 

phyi-ma mnar-med du 'gro bsam-nas I spran-čhun zf:!!-ba grags-pa na I fÍ 
na 'aň ri bya-rog gi ~chan• bton 'gro zer-nas 1 rdo thu-khuil10 gan sgrubs

nasn yaň bsduils-so12) sa rub-pa-daň bya-rog gi chaň nas sgrub dpa' 

grub skra dpuň-pa~ non cam byas-pa gčig don byun-nas I kho gan

rgyal nam lans [3 b] pa 'dra-ba gčjg gdabs (kh~ bub sa-rub 'd~a:b~ 
gčig gdabs-nas kho la smras-pa I span khrug čhu Za gser gyi mdog 

byun I brag la 'ug-pa' i s k ad 'byuň 1 by a chail yod-rnams chan du 'gro I 
chail med-rnams chan chol-bžin' dug I mi gnas yod-rnams gnas la 'gro I 
gnas med-rnams kyati gnas re 'chol-bžin 'dug I lun-pa (ni)" dban 

'7\' ,~;' "'\' L.l' r:_· 

' ll' 

/'-'-\ _. 

'r ,_ r ;r:· 

"\ --..., 

. ~· 

(1) ll: thu·klrud. 

,, 
'"" --'-' . 
·(jo 

--\' _"-.., 

c: .. 

'17"' 

-.) 

(~) 1\ 11. IUIM"l ,\~rt4fi.•L J,lrr .~'f.:rUf.tO:. 

(l) n: ru.r YPI'l/'lj dt&ťi. 
(jI ll :rulu (Ul. 
1.\ 11 . -··I •·, 

(K) Jl lmlu{IS·.~o. 

(<>)ll f,ya-roJ,! ,::-1 l'h,,,.,, 
(ln) 1\ th"' kltutl. 
(ll) ll ~l(rul(.'f·"a·•· 

lt·.al u f'dllr'l• .w. 
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eJI:istence je serai encore plus pauvre que dans celle-ci ~. pensa-t-il. II 
ramassa des pierres dans un pan de sa robe et alla pres du rocher ; le 
fils du riche survint aussi a sou tour1• Le fils du riche dit : « Celui 
qui est appelé tres pnissant, i! a renié sa parole, il-ť;-;.eniée s;ns raison; 
i1 est parti sans raison, i1 est rentré le premier. Nous deux, aussi Jong
temps que nous n'aurons pas déniché le nid, nous resterons. »Ce disant, 
illanc;a encore (des pierres). Quand le soleil fut presque arrivé au col•, 
il dit : « Un nid ďoiseau comme celni-cí, i1 n'y a pas de chancc de 
l'atteindre. Que le cerf emporte les paroles de mon serment ! Dans cette 
vie-ci, j'ai les richesses qu'il me fant. Quand on est riche on est sur 
ďavoir une grande renommée. Je vais re_ntrC!~" Ce disant, le fils du riche 
rentra, lni aussi. Le (fils du) me~diant pensa : " Comme je n'ai pas fait 
de dons dans mes existences antérieurcs, je suis né pauvre. Si dans cette 
vie-ci je commets de mauvaises actions, daus ma prochaine existence 
j'irai dans (J'enfer) Avici•. Moi, petit mendiant Zla-ba grags-pa, 
du~é-je en mourir, je vais dénicher le nid du corbeau ~~:-dit-i!. Remplis
sant de pierres le pan de sa jupe, il en lanc;a a nouveau. A la tombée 
de la nnit un stidhu', aux cheveux tombant jusqu'aux épaules, sortit 
du nid du corbeau'.i_L~ siidh!t fit tomber le garc;on sur le dos et il crut 
voir l'aurore ; i1 le jeta sur le ventre et le garc;on crut voir le crépus
cule•. Le siidhu lui dit : " L'eau des prés' est devenue couleur ďor. 
Au rocher se fait entendre la voix du hibou. Les oiseaux qui ont des nids 
rentrent dans leurs nids. CetLx qni n'ont pas de nids en cherchent. l,(•s 
hommes qni ont une demeure vont chez eux. Ceux qni n'ont pas de 
demeure en cherchent une aussi. C'est ainsi. Dans ce pays le fils du 

(1) ~olo rol est ohscur. De::. informateurs m'ont suggéré un autrt sens " ftťrc·nwut, 
t'Ontt"nl dt Jui ~. 

(2) tli-mala la sor'l. la. C'est~ě.-dire en fin ďapres-midi, avant que 1e soleil ne <H~pnrail(".t· 
d•ttl~t< les montagnes. Cf. Ia n. 2, p. 33. 

(.1) mnar med. Pour la division classique des enfers, voir Ia ft,fahďt·yutpatti, ~ 4'Jl') l7. 
(~) Pn.r sadhu, j'entenrls simp1ement ~a person leading a pions or religious Jifr, n ntt·udi 

r.nl, llll ll.SC'etic, (H. H. \VILso:s-, A Glossary uf ]udtáal and Revtnue Terms, Caknltn, 
lij4U, p. ]20.) 

( ~) hva-ro~ Ri chaň. DA:.;, D1"ctionary, p. 1020, traduit char'l par a: habitation nf nny kluci 
whrlht"r for m<'n or for bcasts, birds or ins(.--cts ~ et relť·ve l'cxprcssion char~ 'thr,'-ba ~ to 
hull~t A llt~o~t, estu.hlish a honsc·holň "· Dan:=; un texte tibétnin, l'a.<;~imilalion rl'uu H""-"(\lt· fl 
un ohu•nH u·e~l pa~ inconnuc. C'est au pi('<l d'un arhrc, lc rorps r[)uvcrt tll.' plumt·.'-' d'oi~t·uu 
qUt Kukurlpa.~·('~t pr{~catt' :\ Marpa (J. Bl\l'OT, I. a V~ť de 1\!arpa, l'ari.'~, 11)17, tn:lt· lil~~~tnlu 
I•· U ll, tnulw:llon p. I2·I\). K11k11ripa, il <"St vnli, (·tail lwlit·n. Sur k~ arhrc~ cnHUI\t' n'·tii 
.,Pih•r• d't~prit~, d<' diviuitl·s d d';L•wdt·~ indit-n..,, 1JI1 \rnllv<·ru 1111<' dot·uuu·ulnl\on ni~•H 
t1alllt' tluiiM lt- travnil dt· '-1mt· (). \/11:"-l"~tJT, ft· 11fill' dt' /'arhrr• dans i'lndf' tlf1rlr11Pit', l'ntl~. 
IU~~ \'r qur M l·:lilltk nppdh- MI(' "~YIIlhiiJI..,IIlt' tJtllilllolngiqllt' n 1'~1 nltn<lt'· fj.ftdnl\1'111 du11M 
lf l~&etl•tllf' (M. 1\..A.I.TI<NMAM.K, /,(' /.tr ,q01 ft hel/HOJ, l't'·k\n, I•J.'\ l, Jl. I Cj I H), d k VhlliiUIIthtlltf' 

&Jl, Hl-1..\llt~ L.t cJ~.amum.~wt, l'url"'1 IIJ"íl, p ,.,ťJ ICjl, lr'"í· th•J). -
• {ftl <'r• tirux )lilfllltll'!'l tlqHivnkul ,\ l'nu~hdK ~to l-41'1' Mlnn~. tltl f'll rnul~·.nht ft voir lrrnll· MIX 
....n1 elit·• •. l'lu.t11·un• lnfonun\1'\111'1 tiht'·tulnK m'ont ~-onllrult'· 1'r ~trlll4o 
_ .171 l_.r I\WIIIlllWC' dt• -~/'flll hhtu~ jiiM~Jtt'•\ ,., ·,Jr.,/ r~t~l vrt"Mitl~ t'tl tlht'tnlu rt u. l'utlurt' tl'uur 
~· fl41llltl~ltr. Hur lu vrutlkutlntt llltt\lnlur, vnlr 1'. l'mwllr\, \,f' vrn~ lllK'tf.\111, 1\mut 
:. a.aJt.(., I )t', .,..,,,. /.-, , J.1 , • ,. • • " , Wltl , • ~ •• o • , , v " - • • v., - .. I t • •... • • •• 
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rgyal-po' i bu las čhe-ba med-pa de na1 čis nas2 log-son 1 nor lons

spyod phyug-po'i bu las čhe-ba med I da či nas log e-' gro ;~gj mi chams 

la sdod-pa'i sgo rdos brdU1i-nas I khyod la 'bul-rgyu da~ ;ter-rgyu či 
yod dris-pas 1 spran-pos slob-dpon la žus-pa I bsgrub-pa la bžugs [2] 

bsam-pa ma-byun lags J rgyal-po'i bu dan phyug-po'i bu spran-čhun 
bdag gi3 mtha' bstan-nas I bya-rog gi chan 'di ma-'thon bar mna' 

dan 'gal gyis do gs-pa byas I rgyal-po'i bu 'khor lons-spyod dmag' dpun 

'jam-pas mna' la rcis merl5 log-nas g9egs I phyug-po'i bu nor lons-spyod

'fom-pas mna' la mi-rci tog-nas son I bdag 'dra che-snon [4 a] bsod-rnams3 

ma-sags-par7 dbul-po'i bu ru skyes 1 na ta tons-spyod čhun-bas • but-rgyu 

gan nas yon 1 da dun mi-dge bra8 sdig gi9 las-rnams bsags gyur-na 1 
phyi 'di las 'phons-pa'i yi-dvagS10 gnas su skyes kyi dogs-nas I mna' la 

mjems-nas bya-rog chan 'di rduns-pa lags žus-pas I slob-dpo~ gyi thugs 

dgons btan-nas 1 skyes-pa 'di ma-grub-pa ma-yin-par res-rab čhe-ba snon 

chad čhos rna ba gan ma-thos-par las dge sdig gis rgyu 'bras 'di 'dra ya1i 

kha nas smra ba 'di la žan pho11 rus čhes grags pas I čhos phyir bka' 

ba spyod bčug na bka'12 gčod nus-pa gčig yon ba 'dra dgons nas I khyod 

la pha ma yod dam gsuns pas13 I khos žus pa pha ma yod na bsod rnams 

bsags-pa yin llag na nor gčig yod na dbul-po'i min yan med I bsod-rnams 

kyi (rgyu)u bdag gis žus-pa lhar15 yin žus-pas I der bla-ma'i phyag 

phyir khrid-nas lha phyogs dpal gyi ri la16 byon-no I de' i che de' i dus 

na rgya-gar lho-phyogs kyi dur-khrod čhen-po gčig na I ro. čhen-po gčig 
yod-pa'i mtha' la ro [4 b] bran17 man-po yod-par gda' lags 1 ro de gyabts 

la khur-nas gtam ma-tab-par lho-phyogs dpal gyi ri la sbas-pa'i riu 

gser gyi smon-lam thebs-pa 'an20 yod lags I rgya-gar du gser-kha čhen-po 
yon-bar bya dgos dgons-nas I spran-čhun zla-ba grags-pa la dus-chod 

bzan-po'i ches grans la rab-gnas gsolla I rgyal-bu'i mchan gsol-ste dra-ba 
----1 - -··- -- 1 ---· 

! 
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puissant roi qui n'a pas de supérieur est rentré maintenant de 
fac;on. Le :fils de l'homme riche, qui n'a pas de supérieur, de 
maniere, il est rentré, n'est-ce pas·?) Comme tu as frappé ave 
pierre a la porte ďun homme qm demeure en réclusion, qu'a~ 
offrir OU a présenter ? ll, demanda-t-il. Le mendiant dít au maitre 
ne pensais pas [z] que vous étiez en méditation. Moi, petit men, 
encadré par le fi.ls du roi et le fils du riche, j'ai eu peur ďenfrein 
serment (de rester) aussi longtemps que nous n'aurions pas attei 
nid de corbeau. I.,e fils du roi, riche de par son entourage, ses bien 
armée, est rentré sans tenir compte de son serment. Le fils du rich 
a accumulé des richesses et des biens s'en est retourné, lui aussi. 
pour ne pas avoir accumulé de mérites (dans mes vies) antéri, 
je suis né garc;on pauvre. Comme mes richesses sont minces, ou 
drais-je de quoi faire des offrandes ? A présent si j 'accumulais les 
vaises actions et péchés, ne risquerais-je pas de renaitre comme . 
plus malheureux dans l'avenir que dans cette vie-ci ? P~g 
(ďenfreindre) mon serment, j'ai frappé a ce nid de corbeau », , 

Le maitre réfléchit : 11 Cet homme qui n'a pas médité, n'est-ce pa 
ďune grande sagesse. Quoique auparavant, il n'ait jamais (entené 
Loi, il parle, semble-t-il, <fe~a.!l!l~-~-2-'effet, de bonnes et mau, 
actions. Comme un faible peut etre attaché a une souche forte, si 
fais exécuter mes ordres, dans le but de (l'amener a) la Religion, i! 
probablement capable ďobéir. » Ainsi pensa (l'ascete). 11 As-h 
parents? », lui demanda-t-il. A quoi l'autre répondit : 11 Si j'avai 
parents, j'aurais accumulé des mérites. Si j'avais en main un seul tJ 
je n'aurais pas non plus le nom de pauvre. Je demande une rach 
mérite pour moi )), dit-il. Alors_Je lama_le prit comme disciple 
conduisit a Ia montagne Sriparvat~- d~ Sud. Le lama pensa : 11 A 
~poque, en ce moment-ci, i1 y a dans un grand cimetiere du Su 
t'Inde un grand cadavre entouré de beaucoup de petits cadavre~ 
portant ce (grand) cadavre sur le dos et sans parler, on peut fain 
priěre pour obtenir d~ a J_a monta_gne secrete Sňpa~ata dy "t 
•• • ~ .... . . . . r--... 
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dar-ba da1i I bstan-Pa 'di la gser 'di rin thail čhes I lho-phyogs dpal gyi ri 

ta gser-kha yon-bar ~og gsun-ste smon-lam btab-bo I rgyal-bu bde-spyod 

bzan-po la slob-dpan gyis smras-pa f lho-phyogs dpal gyi ri-bo la bíugs-pa'i 

dgon-pa man rab yod lags-ste / bla-blan• de' i phyogs-biir mcham-rda re 

yod I sna la phyin dus ran lan-na mcham-rda sgyel la naň du rag I de-nas 

ra la gtam len rar-ba sogs byuň-na 1 [5 a] žag-bdun thub-pa mar-zan 'dis 

mcha I de-nas ma-lon-na rar gyi mcham-rdo'i rcar rag I žag-bdun (mar )' 

thub-pa• mar-zan gčig de ru yon I ro yis dpus-mo man-čhad gser ru' 

mi-' gyur-ro I žes-rus• ma-skyed-na gser-kha mi-yons-bas• f nas kyan dmyi

pa sgmb-pa rems las bya yis! khyod kyis kyan že-rus rems las skyed

gčig 1 bstan-pa 'di la phan-thags nos res-pa'i gser-kha gčig yan-ba byed

dgas so I žes-rus' skyed-gčig rgyal-pa bde-spyod bzan-po gsuns-so I deY 

yaň thugs dgoňs gčig btmi-ba daň I de-nas žag-bdun gyi bar ma-lon-na I 
mcham-rdo rgal-nas yad-pa'i' dpe yad g01is-nas' I bdun daň béu gčig 

chig10 gi bar du ma-lan-na I lho-sgo'i mchams-rdo'i rcar ~ag I mchams-rdo 

la gsal-ba'i yi-ge btag yod I rgyab la ra khur med-na mchams-rda rgal

nas yoti-ma-yons" med že-rus skyed-gčig gsuns-sa I slab-dpan [3] naň du 

byon-no I rgyal-bus dra-ba géig rtog-[5 b] ma dan žag-pa daň ral-gri 

daň mja-ra" daň mar-zan ga-yu čhen-po gi'ig dali bčas rgyab tu khur-te" 

(1) B bla~brati. 
(zl B (mar) m:1nquc. 
( 1l H thub~f'a'i. 
(1) R {{Ser du. 
(~) H ft-ru.'i, 
(fl) H "" yot'l hn.~. 
(7) B : fl rtu. 

(8) n : yori pa .... 
(g) A et B Ccrivent yod d{{oil~ ttns :1vcc 

ttn "eul d el ~ans ~épnralion. 
(wl B:htuhhrhl~ 
(I I) 1\ yntl ""' yot\. 
(1..1) H: tJottA'·rca. 
I 1.1) ll : 'lVII Il "• ~~-· IÚ, 

4 
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Ia doctrine du Buddha qu'il y ait de l'or, qui sera ďun grand prix pour 
la doctrine ! Qu'une mine ďor apparaisse a Ia montagne Sriparvata du 
Sud ! » Le maitre dit alors au prince Bde-spyod bzali-po : « Sur Ia mon
tagne Sriparvata du Sud, les ermitages sont tres nombreux. Dans les 
quatre directions, autour de ma demeure', se trouvent quatre bornes 
de réclusion•. Au cas OU tu -:í"iriv~rais vitě, si t;;_~ l'as amené, passe 
par-deii~la bo~~ et entre. Si tu as laissé échapper une réponse au cadavre, 
tu trouveras la une nourriture capable de te soutenir pendant sept jours. 
Si tu ne l'attrapes pas, viens ensuite aupres de la borne de l'est. Unc 
nourriture capable de te soutenir pendant sept jours sera la. Mais si 
tu ne fais pas preuve de courage, le cadavre ne se transformera pas en 
or au-dessous des genoux, et Ia mine ď or ne se for)Ilera pas. De mon 
coté, ma pensée ťaccompagnera pour te rendre plus fort;. Toi, de ton 
cóté, eSsaie ďetre courageux. ll faut que cette mine d'or apparaisse, car 
elle sera utile a Ia Doctrine. Sois courageux, roi Bde-spyod bzali-po ! n, 

dit-il. Alors i1 exprima une autre pensée : « Au cas ou, en sept jours, 
tu ne le ramenerais pas, si tu passes par-dela la borne, tu trouveras 
dessous des instructions. » Et il dit : « Si tu ne 1' as pas pris entre sept 
et onze jours, viens pres de Ia borne de réclusion du sud'. Une lettre 
y sera cla'rement affichée. Si tu ne portes pas le cadavre sur ton dos, 
ce n'est pas Ia peine de passer par-dela Ia borne. Sois courageux! " [3], 
dit-il. Le maitre rentra. Le prince, pourvu ďun filet, ďun pieu, ďun 
lasso, ďune épée, de provisions de route et ďun grand bol' de mar-zan' 

(t) bla~blaň.. Erreur pour bJa.brarl (que donne B), abréviation de bla·ma'i pho·brat'l. 
(2) Les lieux ďlk'l.bitation ďascetes en réclusion sont effectivement signalés tll' llttt' 

jours par des bornes qui en délimitent l'aire. L'aire en question peut varier en graudnar. 
J'ai entendu parler ďanimaux qui, lorsqu'on les cha..~sait, se réfugiaicnt régulkn.:mc-nl h 
ťintérieur de telles aires pour échapper a la poursuite. Les hommcs ne pensent pas a pCuétrc:"r 
dans ces aires sans demanU.er au préalable l'autorisation du lama. Je n'ai pu obs<'rvt·r l'N 

pratiques qu'au ~épal. Sur les modalitL>S de la réclusion au Tibet méme, voir Mme llAVW 
NnEL, Mystiques et magióens du Ttbet, Paris, 1949, p. 24-9-264, ct D. MACDONAI.D, ,\frrwn 
et c01ttumes des Thibitains, Paris, 1930, p. IOI·I04. DAS, Dtctionary, p. 1039, traduit l'cxprr" 
slon mchams géod-pa par ~ to make a line of demarc:ation abonl one's person whdhC'r ll 
he by a magie circle orby retiring to a soli tary cell for the sake of religious meditntlou .. •. 
Pa.rfois autour des champs une procession trace un cercle protecteur. Voir a cc.: propc.HI 
G. Tuccx, To Lhasa and beyond, Rome, 105G, p. w6-ro7;STř-C"'1fELi:-Tke peoplr uf r,t,tt, 
Oxford, 1928, p. 48 etC. von FuRER·H..o\IME);'DORF, Tň.e Sherpas oj Sepal fluddhist /I'J:hlan 
dtrs, Londres, 1964, p. 180. On relť:ve aussi dans UAS, Dict1onary, p. 303, l'expr~iou n_-'lfY" 
lwt'l-rgya bfug·('a rendue par,, to seal up hills and valleys, i. e. to protect the lívfítu: lwlnKII 
luhAbfffitg tněm·trom-Delniharmcd by huntsmen or tlshcrmen; an annual rl'ihl;iou:o~JK'rfor· 
rnnnce of the Dalai J.,ama, consisting in a vancly of spells and lncantatiou-t for tht" ~takty 
or anlmals ~. Toutes ces pratiques sunt J. mcttre en rapport L~vt·c h:"' (h.x."Umt·HLM n~utti~<' tlnu• 
./A, 19~7, p. 1!;5 et suiv. Voir aussi A. P. OKLAilNIKOV, No~t'S Oll lh~ lx-lid~ tUHl rr\tw:lull 
of thr A.ndent Mongols, dans AFH, t. XIII, J.\t1rlr1pe."'l, Jr>r•.l, p. 4IJ. 

(3) Tont c~ pas~a.lo{l' e!:!l fortcmenl ré~um~· et quelqut· pc:u tnc:ohc.{rc:nl ll y " qttnlrf' 
huru("l'l nux lfUlllrl' 1lin·ctlun~ d ln dillicnlté dn cunteur tlrovh-nl dn fuH qur l''r~tt uprh 
!tepllcntutivc~ de TUWC'llť:f le L1Ulavre tJIH' k pr!ttn_· doll Ml' Jlfl·!~.l'HlN ll dUU Ilit' hofllr IUtn'l"'ll 

•lvnnl'ut. I ,.a diredtou de..· h~ prcmtl-rc plnn··bortu• u'(·~l puM prt'·• . .'l!'lť'r, nud" l'nt rl Ir '"ut 
.aul tnC'IIlionnt'ia <lnuM ťordrr. l'our Ctdrr k lour <lrM qunlrc horlil'"• ll fLLU1lndl vtnwl·hutt 
hltlolrt·•. C...'hw.1u~ hll'ltulrr MC"mhlr oc..'l'HJln \1nr jnuru~<'. 

1
4) fA·yN r•l, ll<"'lnhlr·l·ll, ttnt' c-rn·ur pour dltar I ltrlf yul tlonl lu prunondallon C'•l prut'hC'. / 
~) li. N. ltolUII\.'11, J'utbnult .... , p. ltJ(), 11. v. '""' 1111" luc.llc.lu" • cake •; maill'"""'" 

Ht houortnqur pour ,,."..",. al J• c.-rul• ttu'll ftml L't.mtprt"lutrw • c.:um.puM c..vmaot • de Ia 
,tarlac ďora• rl tlu bcurra •, lll <jUI Hr11H ••.mlum10 • l'llllollt !111 l'lbil&lae 111 vuy.,.. 

Ll"' 
I"-
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\L 
dur-khrad der byan-na I spran-pa zla-ba grags-pa la rgyal-bu'i mchan 

gsol-pa'i1 le'u ste' dan-po• I zl der rgyal-bus rin-sdon čhen-pa• car 

phyin-te! rin de' i rce na ra čhen-pa géig 'dug-pa 1 na ma-len na (ma-)' 

len zer i mlha' i ro 'phran-rnams na lan na lon zer 'dug-ste I ral-gri nar-ma' i 

rda-spyod yin I dra-ba lčags kyi mig-dgu yin/ ral-gri nar-ma'i rdo-spyod 

de bton-nas I bla-ma klu-sgrub snin-pa yin I na-ran rgyal-bu bde-spyad 

bzan-po yin I ral-gri nar-ma'i rdo-spyod yin/ dra-ba léags kyi mig-dgu yin j 

rtog-ma sen-ldan dmug-po yin 1 žags-pa lčags kyi a-lan yin 1 ro-llhogs' 

'babs'-sam riti-sdan spyod [ = géod] byas-pas ra de babs byun-te 1 rtogs

ma8 des thug-pa gčig rduns• dra-ba de' i nan du rfans10 1 žag-pa de11 

(t) ll : K-<ol·b<&'i. 
(•) ll : le 'u tle. 
(') ll : dAII·Pu'o. 

1
4~ ll : ~hiH·Po fÚ'i. 
5 Jl: ..... 
6 U I ro·~/tof, 

(7) ll 
(~) ll 
(Q) ll 

(10) Jl 
(ll) ll 

'bah. 
rtr>K·mn. 
fJrdut}.'i, 
rJruh. 
J ... 

J 
f 
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se mit en route pour Je citnetiere1. Ceci est Je pretnier chapitre' ou i! est 
question de (l'octroi du) notn de prince au mendiant Zla-ba grags-pa•. 

Le prince alla aupres ďun grand arbre : au sotnmet de cet arbre 
i! y avait un grand cadavre•. " Ne tne prends pas, ne tne prends pas "· 
disait-il. Autour se trouvaient des petits cadavres qui disaient : " Prends
moi, prends-tnoi. " (J)o'pée se notnmait « Qui coupe Ia pierre trernpée " 
(Nar-tna'i rdo-spyod) et Je filet " Neuf yeux en fer " (Lčags-kyi mig
dgu)'. Sortant cette épée Nar-ma'i rdo-spyod, (Je prince) dit : « Mon 
lama est Nagarjuna Hrdaya. Moi je suis Je prince Bde-spyod bzail-po. 
Mon épée c'est "Qui coupe Ia pierre trempée ». Mon filet est « Keuf yeux 
en ftr n. Mon pieu c'est "L' acacia brun" (Seil-ldan dmug-po). Mon lasso 
c'est " L'anneau de fer » (Lčags-kyi a-lm\). Cadavre, ou tu descends 
ou je couperai l'arbre " •. Le cadavre descendit. II le frappa un peu 

(1) J'ai traduit partout dur·khrod par « cimctiCrc •· Dam; une perspective purement 
tibétaine, il faudrait comprcndrc "charnier •. Pour Zimmer • the whole affair of the bum ing 
ground and the specter in the corpsc • n'cst pas seulement .- a macabre literary device for 
the framing of a numbcr of unrelated talcs ... this king and his specter are link~ 

_deeply hidden eni~~of the SOUl» {op. ctt., p. 2IJ). Quaí'qU'íf e-nSOif fl~rtout 
· constater dans ce récitp-ř~ ce qui s'y trouve : un maitre bouddlůste, aidé rlc son 

dlsciple, lutte pour la pos.~ession ďun cadavre contre un maitre hérétique et le vetala qu<' 
celui-ci commande. Par ailleurs, i1 est hon de souligner la fréquence des luttes de pouvoir 
ma.giques, non sculcment cians lC'S livres mais aussi dans Ia vie des populations iodicnncs, 
tibétaines et népalaises. Pour quclques références, voir Kotes préliminaires sur quelqucs 
jh4kri du Mugl8.n, ]A, rg62, I, p. 134-135, n. 64, et G. Tucc1, Travels oj Tibttan Pilgrún.~ 
in the Swat Valley, Calcutta, 1940, p. 77-

(2) D'autres versions, comme nous l'avons vu plus haut, nomm.cnt cette premíCr,. 
section : glui-gíi. Glerl-gži correspond au sanscrit nidéina (F. D. LESSING, Mottgolian
English DictiOnary, Berkeley, tg6o, p. 1190-1 191). ~otre texte commence donc tout commt· 
un siltra bouddhique par un nidana. Sttr le růle Uu nidana dans les sritra du Mahayůna, 
voir derniffement M. J. MAY dans TP, vol. LI, I, Leiden, 1964, p. 85, et Sur lc gcnre ůu 
sůtra dans Ia littératurc sa.nskrite, M. L. RE~ou dans ]A, 1963, 2, p. 165-216. 

(3) Zla-ba grags-pa correspond au sanskrit Candraldrti. Celui-ci est effa.'1.ivement bi<.·n 
connu dans Ia tradition comme éteve et disciple de Nagarjuna. Voir G. Tucci, Tt,bttan 
Painted Scrolls, Rome, 1949, p. 214-. Dans notre conte, Zla-ba grags-pa et Bde-spyod 
bzrui-po sont la m€me personne. ll y a donc eu télt'-scopage de deux thCmes que l'on lrouvt· 
;iténéralement séparés. 

(4) Le cadavre se trouve au sommet ďun arbre. ll desccnd sculement lorsque le prim.·t· 
tnenace ďabattre l'arbre. A la fin de chaque conte, comme nous le verrons, k cadnvn· 
luncera l'expression « le faucon fonce lt et i1 rctourncra sur son arbre; i1 semble y retourncr 
l"1l volant, comme un oiseau. Tout commc N3.gárjuna, que l'enfant débusqua en jetnnt 
rlet~~ pierres centre un nid de corbeau, Je cadavre cst donc assimilé a un oiscau ; ct cdtc;· 
nll!llmilation a mc?me provoqué un change:ment sémantique dans le mot or<lo!-1 kůnheri. 
Voir A ce propos P. SERRL'YS, Notes marginales ... Han-hiue, III, 1-2, p. 192. Dan~ louh'~ kH 
vcraions, lc cadavre tient beaucoup a son arbrc. On cst amené a se dctnarHkr sl, pour ln 
p~n&ée tiMtaine, certníns morts n'ont pa.o:; bcsoín ďarbrcs commc supports dt· vit• { hla-ri1~) 

(.5) J'lli mis cette phra.~e entre parcnthCscs rlnns ma traduction. A ln premll·n· h.·dttrr, 
nn a l'imprl'Ssion qu'cllc n'est pns:; <\ sa place dam; le texte. Mni~ on pc:ut tr~ hil-11 hl eou~l· 
tl~rrr commc un aparlL· du L'onteur a l'a!-lsi~tuut·t·. 

(6) Cetle pn~~·11tation tltt priuce f't de son mToutnmcnl pnr lui-mt'lmt• u l'allnrr fl'un(' 
rormult.• rl<" l'~popét· th• Ct'!"Hf:. ~~ lnm•tm'l'tllllltŮH J}{U\, jt• :ml!-lttn ld .... ),.(·~ty k f'Ml t•rrtnl
nnttC"IIl andc..·u. 1~ c·sprHs-dtvlult{~ lorMCJu'llM ~~oc..· pot«"nt Mnr un rť-c.·rphlclt• hmnnlu, t•'t·Ml t\
dtrr Kur un m~thuu, clťdln~nt knr ldc·Htlhl dt· mnnlťn· Aetnhlnhlt·. M. l·t.-A. STI~IN n nltlrt' 
I'M.UruUon M\lr ln Mimllltudr deM unm" t1rM •tnnrM du prim'<' C"t crlll'fll rtr ( ~MULr IImu' l't'ttotlťor, 
H~elt"clt,.,J•- -tlH. On rcotrouvt" lrK ml'mt"M uum• d'nnllt"!lltlunK Ir nutntiiK'tlt Urlltlr J,lvrrpuol, 

r.. 5 •• c-l dan• (.','t'M I I I,~. Jl. :I Jl), t'llr JlThlt'r txt.rnll "'tnlpt plutl\t r•uur ln dl""'"" •tur JMIUf 
a l\ll'ITt"1 c"r1l qnr 1n11 tna1tl't' lut a fuurniiMI litom\fl tl nu prulrdrur tlr Ia. ltC'Ihrhm ("'ml· 
l~ull) •I 1111• Ir• rnnl'l1111 olr I" llriiNinn (K'IIYOII\ l'"""'lrr I'UIW\'1 dr b~l .. •uvqro. l'nur 
I• 111111W dH lho•·••)IUn, volr NaaiiUY•WUJaOWITa, u, .. ," ..... IJIMofll "' 'l'ibll, p. s·• r. 1.0 

r-. 
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bsdams-nas rgyab tu khur yoňs-so f gom-pa bdun cam 'phags-pa'i 
sar sleb-pa dan ro smras-pa f rgyal-bu rgyal-bu zer I yan-na rgyal-bus 
sgruns gčig thon I yan-[6 a] na ňas sgruns1 gčig btan-gi byas-pa daň 
rgyal-bu de' i bsam-pa la I bla-ma' i žal-lta la ro kho-raň či zer yan gtam 

ma-lab gsuň-gi 'dug-pas I gtam lan mi-gos• bsam kha rog bsdad-pas I 
ro na-r/;gyal-po khyod dra-ba'is kha nas g}~~-!!.!>~~ba ma:yin.~P!!:~~
'dug I ňas ro-sgrunsl gčig btan-gi fíon-an zer-nas j 

// ~' (_ 

(I) B ro-sgruň. (4) B: min-Par. 
(2) B mi-dgos. (5) B : ro-sgruň. 
(3) B rgyal-po las-zad khyod 'dra-ba' i. 

ti. 
"! 
jt 
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avec le pieu et le mit dans le sac. L'ayant lié avec le lasso, ille mit sur 
son dos et partit. Au bout de sept pas environ, en arrivant au terrain 
saintl, le cadavre dit : « Prince, prince ! Prince, raconte une histoire 
ou c'est moi qui raconterai une histoire. n A ces mots, le prince pensa : 
« Comme le lama a dit : « Quoique dise le cadavre, ne parle pas >>, il ne 
fant donc pas répondre. n Pensant ainsi, il resta silencieux. Le cadavre 
dit: « Roi, de la bouche de quelqu'un comme toi, une réponse ne viendra 
probablement pas. Je m'en vais te raconter une histoire de cadavre : 
écoute », dit-il. 

(1) 'phags-pa'i sar. On ne comprend pas bien a quelle " terre sainte " le prince arrive 
au bout de sept pas. S'agit-il de l'Inde ou du Magadha, ou l'expression signifie-t-elle seule
ment que le prince est sorti du cimetiere ? 'phags-pa'i sa signifie parfois « }ltl terrain élevé '• 
en anglais • highlands • ; et, dans ce contexte ou le prince monte vers le Sriparvata, ce sens 
conviendrait bien. 

,..... 
,..... 



Úvodní narativa Siditii kegiir-iin iiliger 
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Burqan-u uduriyulsun ti]egtiltigsen Naganjun-a 
]irliken kemekli yadan-a datan-a ariluysan-iyar 
saba yirtinČus-i geyigulligČi mayad Une~lekli dumda
du U]el-i U)eglillin )aqiyaysan ~egedli mergen teglin
-e maytan morgumtii:tere basa Naganjun-a baysi tere 
Sayin Arnuyulang-tu qayan qayar yayiqamsiy tangsuy 
bol'uYsan-i mergen ba: torčlkiten bliklin ]akiyal-un 
liliger-i abun kereglekliyin aran-dur arasiyuluyad 
nomlaqu~ kiged: sanosqui ba tiglilegsen-li tedliyiken
-iyer ti]egtilligsen balai: tere yerli-yin sidi bolu
yu: kemen ene arban yurban bollig-tli liges-tin tili
ger kemebesti 

Enedkeg-tin dumdadu ulus-tur anu aq-a deglili do
layan yilviČi btillige: tegun-eče qala busu. nigen 
ber-e-yin ya]ar-a: qayan-u kobegtin aq-a deglili qa
y~yu~a blilli~e: aq-a anu yilv~-~~~y~n ~aysi~ača ~il- .. (:l,_h-

~ v1-y1n ubad1s surur-a odbasu y1lv1-y1n on1sun-1 - -
--·iJ_et~ ___ 6e li]eglilbe: oni baluysan-dur degtili inu aq-

-a~dayan klinestin-i klirgekliyin tula:(tende ire]li 
qayal yan-u ]absar-iyar li]egsen-dlir .. yilvi-yin ~Jlc1,~:-
9lilktii ktirdtin-ti onisun-i ti]eged(Š~ecre~ ... \.. 
bei:)aq-a-d~xan ktineslin-i oggtin aq-a-yuxan abuyad 

\ balyad-tur-iyan gari]u irektii-dtir tende aq-a-dayan 
)-- 'liglile rlin: .. i i v i su~ ber mede e ligei a u xu: :rrii- c 

·-nu qoriyan-dur li]ebesli qanusi tigei 2 n1ge sayin 
marin bui: či tegtini kotol]ti dolayan yilvičin-li 
jtig-tlir tilti adun: busu oran-dur adČu qudalduyad ed 
ayurasun a~ :tre Remen ůguieged ober-iyen tere 

~: marin-dur \áubil-~ aq-a anu tiglilegsen IT'.etli dayan 
(biber doloyan jil-dtir yilvi ]iyalyabasu ber ese 
surba9 ene minu degliti ene metli yayiqamsiy-tu mo

. rin-i oluysan a]u\'U: kemen unu]u qudaldusu keme_n 
/---sedkin unubasu yilvi-yin abiyas-iyar ]alabasGUlli 
· bolun doloyan yilvičin-ti qayalyan-dur klirbei: ten

de ktirliged dutayabasu yarqu busu: yilvi-yin baysi
-aěa morin qudalduquy-yi asayusuyai kemen sedki~li 
blirlin: aq-a deglili dalayan yilviČi-yi dayud<':y.:,d: 
minu degtili-yin oluysan ene ~arin-i ta abumu keme
eesli: tedeger blikun yil~i~yin morin-i medeged ~~
ca: ene metli alan bolbasu bida konggen baluyad 

yayiqamsiy-tu lilli balquyin tula: egUni gudaldu]u 
abuYad alasuyai kemen sedkiged: yilvi-yin tere mo
rin-u lin-e-yi qudalduqui ker tayalaysan metli ogČli 
abubai: 

78 

tendeče doloyan yilviči tere marin-i nigen ~ara 
kliriyen-dlir uyayad ke]iy-e alaqui čay-tur cisun-i 
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yeke bol yaquy-yin tula usulasuyp.i (.3) kemen kotol
]li aq-a deguu ]arim anu qabar-ača barin jarim anu 
f61-eče barin: segul teriguten-eče )erge-ber ba
ri)u ulu aldaqu metu bolyayad: usun-u jaq-a-tur 
kurbesu tere morin sedkirun: minu ag-a ber ese Či
daba: eduge eden-u yar-tur oro]u am•1i: edlige yam
bar amitan-dur qubilbasu bolqu kemen sedkikuyin 
)ayur-a usun dotar-a nigen ]iyasun a]uyu: tegun
-dlir qubilbai: doloyan yilviČi ber uqar sibayun-
-dur qubil]u kogebesli basa tere ]iyasun dutaya]u 
yar-un yada]u ya~utal-a: oytaryui-dur nigen ke
gur)igen-e sibayun nisču odquy-yi li)eged tegun
-dur qubilbasu doloyan yilviČi basa doloyan qar
Čayai bolun qubil]u ayula tal-a ugei neken k6gebe
sli bariqui-dur oyir-a boluysan-dur Oron-e Bede 
neretu čoytu ayula-yin qadayin kondei !muyulang
-tu kemeku oron-dur Naganjun-a baysi sayuysan te
gun-u obor deger-e sibayun qoryadabai tegun-e do
loyan qarčayai ber eguden-li yadan-a irejli burun: 
doloYan klimun bolun qubilbai: baysi sedkirun: ene 
kegur]egen-e sibayun~i doloyan garčayai kogegsen
-li siltayan anu yayun kemen sedkiged: kegur]egen-
-e sibayun Či ene metu ayu)u mengdegsen (4) Činu 
yayun kemebesli siltayan-iyan nariqan-a očiged: 
yadayadu tere doloyula baYsi-yin dergede ireged: 
baysi-yin eriken-i eriku bogesu tere učar-tur eri
ken-ti ekin-dlir qubil]u aqu bui: ekin-i aman-dur 
omgu]u eriked-i"yadaysi sačun og kemen 6Čibei: do
loyan klimtin ber ire]li baysi-yin eriken-i eribesli: 
baysi ber ekin-i aman-dur omgliged: eriken-i sačun 
oggugsen-iyer: nigen dayun-dur boged qoroqai bolun 
odbai: doloYan klimlin doloyan er-e takiy-a bolun 
qubil]u: qoroqay-yi nigen dayun-dur idebei: tere 
jayur-a baysi ekin-i aman-ača yaryaysan-dur klimlin 
boluyad tayay bari]u doloyan takiy-a-yi alabasu 
ber: doloyan klimlin-u kec;(;r bolun odbai: 

baYsi sedkil-iyen ma~i lilli bayasuYad bi Činu 
Ya'(ca amin-i yaryaysan eČUs doloyan klirniin ber dD
royitabai: edlige ene mas i sayin busu: ·kerr.en ]ar li Y 
bolbasu tere ktirnlin očirlin: biber qayan-u kobeglin 
blillige: baYsi minu amin-i ibegebei: tedeger bliklin 
liklibesli bi ber teglin-U kilinčas-i arilyaqu kiged: 
]arliY-un ači-yi qariyulqu-yin tula: ali liglileg
sen-i ilete blitligesligei kemen 6Čibesli: baysi ber 
teyin bogesli Seriglin (5) oi yeke likeger-lin oron
-dur Sidi-tU keglir kemekli Čege]in-eče doroYsi al-

,; 
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tan-iyar eglidligsen degeqsi inu_gyu-bar eglidligsen · 
teriglin-iyen labay-yin Čimeg-iyer Čimegsen nigen 
'mi: Či qatayu]in yabun eidamu Čidabasu ele bi 
ubadis ki]li Jarnbudvib-un klimlin bliglide mingyayad 
nasulaqu masi yeke kereg-tli yerli-yin sidi blillige: 
kemen ]arliy bolbasu kobeglin ber odqu aman abČu 
minu yabuqui-dur kereg-tli mor kiged liiledkli ary-a 
ba klinestin terigliten-i quriyabasu qamuy aryas-i 
]iyaydaqu ligulegsen metli blitligesligei kemen 6Či
besli: baysi ber teyin bogesli mor inu endeČe nigen 
ber-e odbasu masi Čiqul qabČay~i ayuqu ]udekli me
tli tere oron masi yeke lik~er-iyer dliglirligsen Či
nu odqui-dur: tede bliglideger bosun ireju: tere 
yekes likeger-tlir inu ha-la ha-la sliva-ha kemen 
ungsi: tendeče nigen yool nogČigsen-dlir liČliken 
ukeger-nliglid-tlir hulu hulu suva-ha kemen unqsi: 
tendeČe nigen yool noaČigsen-dlir olan nilqa~-un 
keglir-tur inu tere sun kemen uglile]u sacuydaqui: 
teglin-li tab dumda-aca tere Siditli keglir Činaysi 
dutaya]u oduyad: amri-nar-tu modun-i daba]u: ten
de sayumui: tere učar-tur (6) ene čayan saran-u 
slike-ber modun-u i]ayur-i oytalgui dliri U]eglilug
sen-U tedlii doroysi bayu)u iremlii: teglin-e )ayun 
klimlin baytaqu tere tulurn-dur dlirliged Jayun-i bo
yoqui eriyen degeslin-iyer uyaju barasi ligei to
sutu yulir-i ide]li eglirliged: qatayujin yabuyad: 
~ayun be~ lilli yarun: inaysi iregdeklii: Či qan i]a
yur-tu a]uyu: qada-yin kondei S2yin Arnuyulang-tu 
oron egUn-dtir klirbesU ber Sayin Amuyulang-tu qa
yan kemen nereyidsligei: kemen liglile]U mor ]iya]u 
ileaebei: 

tere qayan ber Činaysi oduysan-dur bavsi-yin 
U]eglilligsen mor-Un todqar-nuyud-i arilyan Čidaju 
kUrUgsen-iyer [siditli kegUr] amri modun-dur daban 
yarbai: tere modun-u i]ayur-tur omoraan uqlilerun: 
baysi minu Naganjun-a 3irtiken bui: ~ayan saran sti
ke minu bui: ide]u UlU baraydaqu tosutu yulir mi
nu bui: jayun-i bayt~yaqu tulurn bui: 3ayun-i bo~ 
yoqu eriyen degesli minu bui: biber Sayin Arnu-yu
lang-tu·bui: kondei keqlir ~i ba-yumu-uu esebesu 
modun-i o-ytalúmui bi kemen UgUlegsen-dlir: modun-i 
buu oytaltu-yai bi bayu]u odsu kemen iregsen-dlir 
tulum·dotor-a dlirUge2 degeslin-iyer boyo]u tosu~u 
(7) y~lir ide]li aru-da-yan eglir~li iregsen-dtir: ja
-yur~a olan qpnoysan-dur Siditli keglir 

m 
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Úvodní narativa Siditii kegiir-iin iiliger v ruském překladu B. J. Vladimircova 

BC TY TI Jl E H H E t~ i'.~ 

CEMh BOJIWEJiHHKOB H UAPEBHlJ 

B T..l fU·'~'.uJJrrt'" 
nH.D:HH JKHJIH-ÓbLIIH ceMb BOJI1UC6HHKOB. flo COce.II.CT-

BY <: Hl:IMH, Ha pacCTruiJm~JH o.rwoB: MHJIH,.JKMJIFI ,1J..'Ba 6paTa· 
U.éilpeBHtJa. CTapumM: H3 HHX DOI.lle.JI Y'fJITbCH 1!BipaM y re.."< 
CeMephiX BOJIHIC6RHKOB, npOBM y HHX CeMb JieT, HO He 
BhiY'lli.JICH BOJIIIIe6cTsy. Tor.II.a MJia.II.IIlHH 6paT ompaBHJICSI 
ry){&, lJTOÓhl )l:OCTBBHTb C'beCTHhle npHna<:hl; DO.II.TJJ5l.ll:CB, 
xopomeHbKo B meJJKY .nsepH, ysH.II.eJI oH pa3ra.n:Ky qap T-ex 
BOJIIIIeÓHHKOB H BhlYtJHJICíl HX HCKyc<:TBy. OOCJie EJToro 
MJia.numM: .u.apeBHtJ, He nepe.n:asaH npHnacos osoeMy .cTap
IIIeMy 6pary, noasaJI ero c co6ofi H sepHyJicíl B csoi! .n:so
peu. 

Tyr OH CKa3aJI CBOeMy CTapllleMy 6pary: «XOTH í1 H He 
ytJHJICH BOJIIIIe6crny, o.n:HaKo H ero 3HaiOI B aameli Ko

. HfOlliHe eCTb npeKpaCHbiH KOHb, Ha KOTOporo HCJib3H Ha

r.TJH.D:CTbCíl. Tbl 38B1'pa. nOBC.!I.H ero uo-xoporueMy H, He 38-
XO){íl K TeM BOJIWe6HHKaM, npo,!i,aů ero B JI.pyroM KBKOM-
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/ H liÓJ')I.9 Mecye, a llOJiy'leHHOe HenpeMeHHO np!IHeCH CIOJ(a I:. 
. TaK CK3sEIJI OH H npespaTHJICSI 15 KOHH.[Crapumii >Ke 6par, 

XOT5! H li3Y'l3.JI BO.JJIIIe6CTBO CeMb .JJeT, He llOHSl.JI TOro, 'ITO 
/ C.IIY'IHJIOCb] 

«A, 6par MOH Jl06b!JI KOH5!, Ha KOTOporo HeJib35! Ha· 
f.JIHJ(eTbCH. lJTO, eCJIH 6b! BCef.lla Ha HeM e3J(HTb sep

XOMI» - no,nyMaJI OH; HO Jllilllb/ TOJibKO ~ OH Ha Hero, 

K~~KOHb, 3aKycns y.llnJia; npHHec ero K .llBepHM ceMH 

BOJJIIIe6HHI<OB,_ «B.'!aJ(bl~H JIIO.lle1Í,--ceMb-BÓJÍrneoHHKOB,

CKa3aJI OH, - He B03bMeTe ,'!H Bbl 33 XOpoiiiyiO UeHy BOT 

T3KOfO KOHH, JIY'IIIIe KOTOpOro H!if.lle He HaŘTH, KOTOpblH 

\ Ha3a.n He MO>Ker y6emarh?» Boniiie6HHKH npH3HaJIH, qro 

) ) 3TO 6b!JI sa KOHb, 11 CKa3aJIH Jlpyr .apyry: «ECJIH 3TO TBK, 

.~o Harne s_omue6crso nepecraHer 6biTb YJlHBHTeJibHbiM. 
Do:HoMy KynHM ero H y6beM». )laJIH OHH Hli C \leM 

He paBHHMYIO UeHy H npHo6peJIH KOHH. 

Doc.ne 3TOfO CeMb B0JIWe6HHK0B B35!JIH TOfO KOH51, 

npHB5133JIH B TeMHOH KOH!OWHe H CT3JIH rlú.UKapMJIHBI'ITb, 

Korna me npHrnJJo speMH ero y6Hrh, nornnn OHM no .11.0· 
pore, 'IT06b! H3rJOHTb KOH51. )lep>K3JIH OHH ero 33 XBOCT, 

33 rpnsy, 33 JI51:H<Kll H rOJJE'H!l,- -'IT06hi OH He CBepHyJJ 1J 

cropoHy, 11 raK no.nseJJH K BOJle. Bo.rrrne6Hb!ň me KOHb, He 
3H351, 'ITO ,UE'Jl3Tb, rlOJlyMaJI: «HecqaCTHb!H 6paTHil1Ka MOii 

HH'lero He CMOf C,Ue.JI3Tbl 8 kaKoe >Ke CYIU~TBO MHe Te· 
nepb npeBp3THTbC51?» 00.li.)'M3Jl OH T3K H TOT'l3C BOrlJIO

THJICH B pbi6oK.. HaXO.ll.HBWHXCH ~~ r9ii ~~-~OJl~ CeM b 
so.1we6HI-JKOB npespanwnch s u_ H opocHJIHCb B noro

HlO. Torna uapeBH4, He 6y.ay'lH B COCTOHHHH yoe)I{3Tb, 

BOrlJlOTHJlCH B fOJiy6H, npoJieTaBrnero BBepxy no He6y~ 
CeMb BOJJrue6HHKOB cranrr KoprnyHaMH 11 npo.noJJ)I{aJJH, 
rlOrOH!O. 0HH fOTOBbl 6b!JIH y)l{e CXB3THTb fOJiy651, Ké\K O~ 
nOl!..'IeTeJI K Y4HTeJJIO Har~_I!SY_'i_S KoropbiH )I{HJI fl ne· 

ruepe Ha cKaJIE', Ha3hiBaeMoti «TsopHIUaH rsep.n.oe 6JJaro

.lleHCTBHe», Ha 3ana.ne, B crpaHe 5eH.lleH. CeMb KopwyHoB, 

JlOCTHfHYB OTBepCTH51 nemepbl: npespaTHJIHCb B CeMepbiX 

JJIO.D.eň H OCT3HOBHJJHCb. 

* YIMR 3HaMeH!Iroro 15y!l!I.HIIcKoro j"leHoro 11 nucarem\, lltfiB· 
wero B YIHJlHH, sepo!lruo, B I HJIII ll B. H. 3. 
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COJ~epweHHbiH MYllJWll I (LJI'IIPJUKYIIII IIOJlYMliJI 11po ca· 
651: «4To 3TO raKoe? nol!CMY CCMb KOPLIIYIIOI) upeCJICJlY· 
lOT noro roJJy6SI?» -- «Tb! no•IeMy, - o6paTHJJCn on c 
sonpocoM K rony6IO,-Toponnrnhcfl H rpeneruciiibh Tor
Jla rony6h BKparue paccKa3aJI eMy o6o scex o6croHTeJib

cTBax, o6o BCeM, '!TO CJIY'IHJIOCb paHbiiie. «CeMb KOprny

HOB npHJieTeJJH, l'OH5!Cb 33 MHOl\ J(JIH TOI'O 4T06bi MeHH 
y6HTb. CoH3BOJib cnacrn MOlO H<H3Hb! - MOJJHJJ OH. -

Tenepb 51, - npo.nonman oH, - sonnomycb B rnas
Hb!Ř IIIapllK rsonx qeroK. Kor.n.a me ceMepo, 4TO Haxo.nsn
CH y sopor, no.n.oH.n.yr i-:re-re···iinonpócs:~-Ť iiiou-qerKil, 

~MH .. _ ·a ·p:f~~ ·r.J:ili~il_fi!~_lll·~-~k.___a_ rrerkli_J3_brfuiíp_ 
Ha pymy! » 

----=--TO.rJbKO '!TO fOJiy6b CK333JI 3T0, K3K HaXOli.HBWHeCSl 

cHapy)I{H ceMb 'leJioBeK sornnn H nonpocHJIH qeTKH y Y4H

reJIH. no.n.HBHJIC51 Harap.ruKyHa, 33)1{aJJ rJJ3BHbiH rnapHK 

4eTOK B pyKe, a OCTGJlbHbie rnapHKH Bb!Cblrl3JJ Hapymy, H 

rorqac, B Oli.HH MHr npesparHJIHCb OHH s qepsH'IKOB. CeMb 

)l{e qenoBeK npesparHJIHCb s Kyp, Koropbre H noKJiesanH 

nx scex. Kor.n.a OHH noKOH'lHJIH c qepsH'IKaMi; ýqnre.Íib 

BbiHYJJ H 6pOCHJI fJI3BHbiH rnapHK CBOHX 'leTOK. Tor ceň· 
'qac )l{e npespaTHJJCH B qe,'IOBeKa, KOTOpb!H H y6H.TJ CeMb 

9THX Kyp; OHH OCTaJIHCb JJe:H<3Tb, npeBpaTHBWHCb B CeMb 

4eJIOBelJeCKHX TpynoB. 

Torna JlllHre.Jib Harap.a)l{yHa craJI CHJibHO MY'IHTbCH s 

Mb!CJl>lX: «l13-3a MeHH O.llHH qeJIOBeK yoHJJ CeMepb!X -

Be.HHKHH 3TO MOH rpex!» - CK333JI OH. npHil1e.llil1HH )I{C 

K HeMy qe,IIOBeK cKa3a.TJ c.lle.D.yiO!llee: «BbiJI 51 npem.ae 

CbiHOM uap51. Tenepb, raK KaK Tbi, Y'IHTeJih, cnac MOJO 

:>KH3Hb, H; KO,'lb nory6HJJ 3THX CeMb 'leJIOBeK, r10rlb!T310Cb 

O'!HCTHTb 3TOT rpex H, .ll.JIH TOfO 'IT06bl B0311.3Tb 6naro

.D.apHOCTb, 6y,ny li.E'HCTBOB3Tb COrJiaCHO npHKá-syy'IHTeJIH!» 

Kor.n.a OH 3TO .n.oJIO:>KH.TJ, Y'IHTeJih cKa3a,1 eMy: «B TaKoM 

C.!Jyqae 3H3H, 'ITO Ha BeJ!IfKOM 0pOXJ13li,HOM KJJa.D.6HIU~ 
HaXO.UHTCH 80JJWe6HblH MepTBeU, KOTOpb!Ř MO)I{eT OC4aCT
l!I1BHTb. Y uero so.rroroí1 rape H 6npi03osa51 rpy.n.h;~io ero 

HeJib3H B3HTb. Momewb .'!H Tbl .llOÓb!Tb ero 6e3 crpaxa-; 

6oH311H? Ecnn Momernb, ro SI saKJIHHY ero 11 npoHBJJJO 

aoJiwe6nyJO CHJJy, 6naro.nap11 Koropou ·ace JIIO.llH )l}KaM-

2. llomue6ttblil MepTaea 17 rl 
00 



6vP.:BHnhi"' 6yJI.yr JKHTb no ThlCHtie JieT:.. Kť>rJI.a HecpasHeH
HhiŘ Harap.D.11fYHa COH3BDJIHJJ cKa3aTb sro, uapeBBti co
rJlaCHJJCH H JI.OJIOJKHJI eMY cne;zyromee: «Y~alKH MHe nyrb, 
no KOTOJ>OMY R JI.OJIIKeH ornpaBMTbCH, }!.aH npomrramre n 

npotree, a TaK>Ke BCe cpe.ucraaJ>. - «Dyrb TBoi.í:, - OT
aenm eMy yt~IITeJib, -TaKoB: ecJJH npoii.uemb Tbl Ol'CIO.Ua 
OJI.HY MHJIJO, scrpentl'CH reňe reMHoe ymeJihe, HanoJIHeH
Hoe OrPQMHblMH MepTBeU3MH. 0oc.ne TOfO KaK Tbl ITO.UOH
}I.eillb T)'JI.3, BCe OHli BCTaHyT ll Hall.HYT llpH6JltDK8TbCH K 
re6e. Thl nocb!nb MYKH 3THM CHJJatiaM, npoH3HOCH «xaJia
xana-csaxa1>**. 3areM, KorJJ,a Tbl nepenpaBHllibCR -qepes 
peKy, BCTpeTHTCH .re6e MHoro MaJieHbKHX rpynHKoB; 3rnM 
MaJJeHbKFIM rpyrrHK3M Tbi ITOCb!Tib MyKn, npOF13HOCH <<Xy
Jly-xyJiy-.cBaXa>**. )laJiee, nOCJie roro KaK nepenpasHmh
CH eme qepes OAHY peey~ nochinb MYJ'H .n.eTCKRM rpyrui
KaM, KOTOphlX 6yJJ,eT MHOro, DpOHSHOCH «JJ:Xapa TiaA»~i• 
Hs rpyw rpyrrHKoB ab16eJKJIT Bomue6Hbltí MepTBen. H 
s.ne3eT Ha )lepeso aMp1\ (MaHrO). Tb! c.uenaernb BH.U, óy.D.· 
TO py6HIDb ero OCI'IOB3HHe BOT .3THM TOTIOpOM «BeJJbŮI ..(~,.. 1 

MecHD.>, rpyrr rorJJ.a caM cnycnrrcSI BHH3. Thl nOJiolKHeřO 
snečŤpbiH MeillOK, 38BHIKH necrpof! BepeBKOH ll HecH erQ 
Ha nJietiax cro.ua, ae no.D.aBaH rOJioca, JJ.a enn, CBoe MacJJol 
)la, xorH ssaJIH ieful uapeM,· ao nycn. Ha3biBafOT renepb 
napeBH'leM AMyryJJaHr-EJJ.JiertiH ( «fíO.IIhsyiOiifui'iCS~ ťína
rc~JI,eHCTBBeM») >. Tax Ha3saJI ero llHCThlii HarapJUKyHa H 
OTilpaBHJl ero B llY'fb, }l.aB yKa3aHH5l. 

Tou.a napesřfq BCTyTIHJI Ha nyTb, yKasaHIIhiň eMy 
J14.HTe.lleM, H yc1'p8HHJ1 BCe YJK8Cbi. I\OT}I.a IlO;li.OIDe.n: OH K 

yKa33HHoMy Mecry, BoJIIDeóHbiFI MepTsen TOTllac sso-
6paJICSI t~a JI.epeao avpa. UapeBH'l ror}l.a HaliJlasHJI ocr
pHe Tonopa Ha ocHoaaHHe roro JI.epesa H cKa3aJI: «AnMas
HblH HaCTaBRHK MOH - Cep.U.D.e,Ba_rEp~J.l!~.! 'l!'ITOE_ MOiÍ, 

KOTophlM ~JlY py6B~:__-= T~-~P-.«~~~-~~e_<:~i;'~o~~ 
UJeHHNe aa.naCbl MOB HeHCTOm;HMble - MyKa H Mac.JJO' 

MemoK _!w_IOB =-~~~J:i!()J!la:H ~CO~!'fi.:!('f~§f'i~~'frn~~;~p~ii~~--

• CaffcKpHTCKoe HassaHHe H~.D.112f! ~ H_!lOf.li.~_S!IIM CJIOBOM Ha-
3biBaJOT Becb MHp. -·- -- ---- - - ·-----

- - ~- ** Mt~ruzrecKall t!>Ol"My:na. 
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~~aSI COTHH Tb!C5llJ BepesKa; 5l - SblCOKHi-í 
uapesH'! AMyryJiaar-E}I.Jlertm; ecmi Tbr:"HeroiiiHif-M:ej)T-=---- -
13eu, ae cnyCTHmóc"H BHH3, nopy6mo H .n;epeso H csamo 
erol» Kor.D.a OH npoH3HeC 9TO, MepTseu socKJlHKHYJJ: 
«He saJIH JJ,epeaol 5I caM coů,ll.yl» C 9THMH CJIOBaMH BoJI
rne6HbiH Meprseu cnycrHJICH BHH3. UapeBHII rroc·a,ll.HJI ero 
B MeiDOK KOMOM, OÓB5l38Jl BepeBKOH H noHeC ero, B3B8JIHB 
ce6e Ha cnHHY1 a no .D.Opore sce en )),a eo1 csoil rnapuK 
MacJia. 

KorAa OH nporneJI TaK MHOro ~ A'f!_eii: no )l.JIHHHO~ 
nyrH-Aopore, YAHBHte.ribHbiH BoJirne6Hbi!'í- Merrseu cKaia.1 
CJJe,ll.y!Oill.ee: «Hy uapb, ~OJIHU.e AOJiroe, a JJ,opora AaJie· 
KaH, 9TaK Mbi ycraHeM H coceyiiHMCH. l1JJH Tbi paccK2DKYI 
lJTO-HH6y.u.b, H.'IH H paccKaJKy re6e CKa3eyl» My,ll.pbiH ua
peBH'I HH1Jero He cKa3aJI eMy B OTBeT, TorJJ,a BoJirne6HblH 
MepTBeu cKa3aJI: «BJiaAbiKa, ecJIH Tbi xotJelllb rosopHtb, 
TÓ HaKJJOHH CBOIO rOJIOBy; eCJIH XO'lelllb, lJT06bi Sl roso~ 
pffJI, TO nO.li.HHMnl> UapesHq no,ll.HHJI roJmBy, H BoJime6-
HhiH MepTBeU HatJaJI paccKa3biB3Tb CK83Ky. 

u 
.. ť}O~'IU IAJ01. 

g• 
N 
co 



Závěrečná narativa Vétálapaiíún'Ín.~ati 

The Riddle oj Mixed Relationships 143 

yourself be eaten?" Thus questioned he replied: "Lord of the birds, 
you have eaten eight sons of Saňkha's mother. Only one son is left. 
You desire to eat him too. For this reason she was lamenting. I gave 
a promise and offered my own body to save him." 

When he had heard that, GaruQ.a was grieved and having entered 
Patala he brought nectar and commenced to make Jimutavahana's 
body whole. Then the king said: "King of the birds, if it is to be so, 
then first bring to life the eight young snakes. Mterwards you shall 
do what is fitting." Pleased with this speech GaruQ.a brought them all 
to life and afterwards healed the king. Then the serpent-mother with 
her nine sons remained there very happy and free from fear. And 
Jim utavahana went to his own house. 

"Of Jimutavahana and GaruQ.a which is the more glorious? Let 
your majesty speak."7 The king said: "Listen, goblin. Jimutavahana 
considered: 'The king of the birds, when he sees that I wear the sacred 
thread, will not eat me. More than that, I have no quarrel with him. 
Therefore I shall save the young serpent and obtain great merit,' and 
he o:ffered his body to GaruQ.a. But GaruQ.a is the more glorious."8 

As the king was saying this, the goblin hung again on the siilsapa-tree. 

So ends the twenty-fourth story of the goblin •. 

25. How THE KING WAS UNABLE TO SOLVE THE RIDDLE OF THE MIXED 

RELATIONSHIP AND HOW THE GOBLIN AIDED HIM IN OUTWITTING 

Kf?ANTISILA 1 

Then the king, caring little for his continual motion from branch to 
branch, caught the goblin on a large branch. Since the king was unable 
to carry him o:ff because of his firm grip, he cut o:ff the branch with his 
sword and put the goblin, branch and all, on his shoulder. Then deter
-uined to keep silent ·he proceeded to go to K:;~antisila. Nevertheless 
~he goblin propounded a riddle involving a di:fficult argument: 

Your majesty, in the southerly region there was a king called Dhar
masena.2 His chief queen was Candravati.3 She bore to him a 

7 For the construction, see Intro. §8. 
8 In the other versions the serpent 

returns and interrupts Garm;la in the 
course of his meal. The question as to 
nobility then lies between bim and the 
king, and the serpent is judged more 
noble. ln S. it is added that the king 
had formed the habit in previous 
existences of giving up his life for 
others, and so he suffered no harm in 
offering his life this time. 

1 The other versions give no account 
of the earlier history of the vetala-
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inhabited corpse. On this story see 
Intro. §"4. 

2 = Army of righteousness. In S. he 
is called Dharma, as also in the MSS. 
of K., in S. Pradyumna, king of Prab
havati. 

3 = Possessing the light of the moon, 
or possessing gold. In S. Candravati. 
In S. Pra4yumna is married to Priti
kari. Their daughter Candraprabha 
was married to Vijayabala, king of the 
Dekkan, and had a daughter Laval).ya
vati. It is to the two latter women 
that the adventure happens. 
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daughter named Vilasavati.4 Once king Sinhalesvara5 came to conquer 
Dharmasena, and a battle was fought between the two kings. Siiiha
lesvara who was strong conquered Dharmasena, and he abandoning his 
kingdom mounted a horse and entered the forest. When she heard the 
news, his chief queen Candravati took her daughter Vilasavaťi and went 
into the forest. Then into that same forest a k~atriya named Pra
cai).gasiiiha6 had come with his son to hunt deer. In the mud on the 
path Pracai).Q.asiiiha saw the footprints of two women and said to his 
son: "Son, bere I see the footprints of two beautiful women. Now if 
we find the two women, the one with the long feet will be my wife and 
the one with the short feet yours." Hearing that, the son agreed. 
They followed those footprints, and Candravati and Vilasavati, who had 
come to a lake, were married b~-~~~~--~Y-~~~--.P.?~~~--2L.fut~h the one 
with the Io.~J~t.b.Y. ~~~9~~Q.~:ts!i1Jl:~,. ~pe _o.n~ with the short feet ~y h:i~. 
son.7 In the course of time the two women each bore a son to them. 
What sball be the relationship between those two sons? Let your 
majesty put aside anger and undertake to sol ve the question. 8 

When he had heard that, the king seemed to be intent upon the 
solving of the inverted relationship. He thought: "If I do not know, 
it is not a sin not to give an answe.r." and in complete silence he con
tinued on his way to K1;1antisila. The goblin said: "King, because of 
your courage and the excellence of your qualities I am pleased with you. 
Be victorious. But listen to this which I tell you of advantage to you." 
The king replied: "Wh o are you who dwell in a corpse and whence 
comes the omniscience that resides in you? fCieširě--to ·lear~ -thB:'t.'·; ··· ti ·--~------~- --·--····--·- ··~ -· -----~···~'""'-·-.·-··· ·~--·-----· .. ----·--. ---- .... ·-------------· ... ·-' ........ _ _.,,_ ... 

earing that the goblin laughed and said: "Listen, king, to my story. 

"I was a householder, an oil-miller by caste, here in the capital. 
Once by the power of fate a wise man came and arrived at my house. 
For some months he stayed with me, in a hermitage-cell which I had 
made at my dwelling. Every day food was provided for him as alms. 

4 = Possessed of coquetry. In the 
other versions Laval)yavati. 

5 = Lord of Ceylon. In the other 
versions the king's relations attempted 
to seize the kingdom. In S. the king 
went with the women and was killed 
while protecting them from wild moun
taineers. 
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6 = Terrible lion. In S. CaQ.Q.asinha, 
and his son Sinhaparakrama; in S. 
unnamed. 

7 In the other versions the one with 
long feet was the daughter, the one with 
short feet the mother. 

8 For the construction, see Intro. §8. 
,.., 
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Afterwards just before the breaking of the rainy season9 the wise man 
determined that he would go to another place and in private he said to 
me very particularly: 'Householder, you have done many services for 
me continually. Therefore I am pleased with you. Come. I shall 
tell you a w~Y-... ~~--~-~.<~.l';li:t:~_!l?:~g~S! .. !f!!Q~Jeqge.' When he had said this, 
in compassion he told me how to aequire magie knowledge. But he 
made me make this promise: 'My former attendant, who is like a son 
to me, will eome here in seareh of me during the rains. I ha ve promised , 
him that I will instruct him in magie knowledge. But at the time of 
my departure it is clear that he has not arrived and found me. If you 
keep my promise, then, when he has 'arrived at this place in his wander
ings, you will make this knowledge known to him. And he shall be 
your brother. You shall not defraud him. If you do not act in this 
way, then because of my curse, which has evil eonsequences for you, 
you shall die a frightful death.' When he had charged me thus strictly, 
my teacher instructed me and went to another country. That is why 
I say: 'You shall not show disrespect to my instruction.' " When he 
had imparted this, the goblin was silent. Then the king laughed and 
said again to the goblin: "Goblin, let that story be told." The goblin 
laughed and said further: 

"Listen, king. When the wise man, my teacher, had gone to another 
country, his disciple came to my abode and met me. When he came, 
he said to me: 'Where is that wise man who stayed here?' Then I 
replied: 'He has gone to another country.' 'What arrangements did 
he make for me when he went away?' I said to him: 'None at all.' 
When he had heard that, he cried: 'Alas! alásfT"·~u;--ruii;.ed,·;-·-;;_~d 
lamenting much and disappointed he went away. When he had gone, 
from that time on I dwelt in my house sorrowfully, meditating on those 

9 Uhle translatesvar?aprabhate: "nach 
Ablauf eines Jahres," and below var
l}abhyantare: "innerhalb eines .Jahres." 
var?á which is certainly the stem in 
question in the first word and prob
ably also in the second, does not have 

85 

the meaning "year" in the lexicons. 
But prabhata means "beginning" 
rather than "end." Divide var?a-apra
bhate, ''the rains not having begun," 
and var~á-abhyantare. 
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instructions. I was guilty because I had transgressed my teacher's 
command and great fear harrassed me within. 

"Then through the EOW!:r_Qf f~ieves robbed10 the king's palace and 
carried off much property. They took a horse from the horse-stables 
and having tied it at my door left it and fled. At dawn the king heard 
of the theft and summoned the doorkeeper and gave him orders: 
'Wretched doorkeeper, a robbery has been committed in my treasury 
A horse has been stolen from the stable. Find out the eomplete solution 
of it. When you have solved it eompletely, come to me at onee. lf 
you do not bring the thief and hand him over, instead of him I will 
cut to pieees all together you and your family and kill you.' When he 
had heard that, ~he doorkeeper made a search from house to house for 
thé thief and found the horse at my door. He arrested me thinking: 
'This is the thief,' and informed the king and showed him the horse. 
The king, hearing that, angrily ordered him: 'Take him away and put 
him on a stake.' So he obeyed the ~ng's eommand and took meto the 
edge of the village and I was impaled on a stake by the police. As I ·~) 
was there on the stake, I kept my life going by the power of magie and 1 

by mental concentration; and when my heart had gradually ceased to 
beat, then being inhabited by a goblin, I rested on a tree which is on 
the bank of the Gharghara opposite to that place. Through the power 
of magie knowledge I obtained omniseienee. 

"That pupil of my teacher's, in his wanderings from place to plaee, in 
a hall which was the resting-plaee of strangers, near (a temple of) the 
goddess Hiňgula, saw his teacher. When he had seen him, he told the 
teaeher the whole story. Hearing it, the teaeher was distressed and 
said: 'That oil-miller householder stole my knowledge. Therefore he 
has reeeived a suitable reward. He through the power of magie has 

1° On curí, see Intro. §8. 
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become a corpse inhabited by a goblin and hangs always on a braneh ofl 
a sinsapa-tree in the capital of ten million felieities on the banks of the 
Gharghara river.' I am pleased with you. You are my son. Through A 

my favor supernatural power is easily to be attained by you. By my } 
instrueti<?n magie will be yours as a boon. Through supernatural power 
and magie you shall become able to fly through the air and wander at 
your will." . When he had said this, the corpse was silent. 

Having heard that, the king, his voice stammering with joy, again 
said to him: "Oh corpse, if you are pleased, tell me the whole matter 
in all its details. Instruet me as to what I shall do." Then the goblin 
spoke again: "Listen, great king. You have the form of a god with a 
human body. Great works of austerity have been)l.eeumulated by you 
formerly. You have been brought here through the rising up (fruition) 
of that good fortune (i.e. good works of previous existenees). Listen, 
I shall tell you. 

"Then the teacher pleased instrueted him again: 'You shall go from 
here ..1&.1P.e ..Q~pJt.~1 g( _ th~_ggple .IA~h~railh. hi§ mai~~tY. ... .Yi!9:~m~9JJix~,__ 
and send in jewels within bilva-fruits as a present to that king, and 
havmg spent afew-days-lndoing this-you-shall bring him into your 
power and make the noble man your assistant. With the king's assist
anee bring the wise man dwelling i~ the eorpse to the southern eeme
tery. Mter making a eircle bring the eorpse and the king into it and 
earry out the worship of the eharmed · éirele. Put your foot on· the 
eorpse's head and offer up the king to Dévi ahd then when you have 
plaeed your two feet on the heads of the two Čorpses, you shall say: "Oh . 
Devi, .. !t.c..~ept II!;t_ .<:>J:I~_!gg_QL.~!!Yin_g__l>_~~P:g.2:_1 ____ 1e~-~.1m.er!!~t~m:al .. JtJ:!!L. 
magie power beeome mine." When this has been: said, Devi will grant 
you- this 'íavor? ·· ·· Wheii" he had obtained these instructions from his 

teaeher, E,;~~nt~~g~--~~~~- .. --~P-4. !P-.. ~~~~-X~~----!'~!!jeet ~to him py 4_e~eit; 
When through his power over you he has seized me with this plan and 
has eut you up too, he will aeeomplish his magie. N ow you ha ve learned 
this whole secret in its entirety. Having learned this, do what is 
fitting." When he had said this, he was silent. 

Then the king, his eyes wide-open with fear and filled with tears of 
joy, again said to the goblin: "Oh omniscient and elever one, speak. 
What shall I do now?" · Hearing the king's words, the goblin again 
spoke: "I am pleased with your no bili ty. Therefore I will tell you a 

u Or perhaps, "offering of courage." 
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[~?re!J N ow take me as he said and go to him. When you ha ve come 
t ere, he seeing you will feel immeasurable joy and will say: 'Oh great 
king, you have arrived. Quickly make your ablutions. Do homage 
to the goddess. When I have worshipped the goddess along with you, 
the two of us will possess magie power according to my words.' Then 
you must do so. When according to his words you have washed in the 
water in Devi's spring and have approached him, he will say to you: 
'Worship the goddess and I shall worship her.' Then you shall worship 
the goddess. When worship has been paid to the goddess, then he will 
say: 'Go around the goddess towards the right and prostrate yourself 
at full length.' You shall reply: 'I am a king who bears the rod of 
justice and sits on a lion-throne. Kings who are governors of provinces 
prostrate themselves at my lotus-feet. My brahman who has com
pleted his studies performs for me the worship of the gods, the rites for 
the dead, and the daily rites. Therefore the performance of my regular, 
necessary ceremonies is well accomplished. In my hand is the king's _ _,..., ---- -~·--·- -----
~ceptre. Therefore I am not ~J2~rs~~ql!~lJE.:~.g. ___ ~~-E~~f.O..~~-P!Os~rations _ 
_!~~l!J.lle~h and other ceremq_!li~.JE_J.A~.J~Q.!~P.JP ... QLt4!LKQsls. Since 
now I must prostrate myself at fulllength according to your command, 

"r ..-
c teach me how to do it. When I have seen it, I will perform it in the 

same way.' When K~antisila has heard these words of yours and in 
performing a full-length prostration to the goddess lets his body fall, 
at _!_~at moment_Q_ut Qfř his h~~!J _ _}!l.i.4YQl!:t:_~~Q!:Q· Then put your two 
feet on his head and on the head of the corpse and putting your hands 
to your head in reverence, shaping them Iike a blossom, say: 'Devi, be 
propitiated. Receive this offering. Through your grace let the magie 
of TaJ~ 111!<! __ Y~i~I~:~_!;>e mine unalterably.' You shall ask for this 
boon." When he had said this, the goblin was silent. 

When the king had heard this, with great joy and his heart filled 
with gladness, he settled the corpse on his shoulder and came to K~an
tiáila. When the ascetic saw that the king had come, with his mind 
full of joy he said to the king: ''Oh king, you ha ve come in three watches 

t2 On talavetala, see Intro. §8. 
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of the night. Now quickly bathe in Devi's spring and come and here 
with me in the circle that has been made worship the goddess wíth the 
sixteen acts of homage. That which you desire will come to pass. And 
my aim, of which I have spoken, will surely be well accomplished. 
The king, when he had heard that, according to his words bathed in the 
lake and came and found him. In the circle for worship that had been 
made, with the homage of the sixteen vessels for worship that had 
been collected by the ascetic, he worshipped along with the ascetic. 

At the end of the worship the ascetic said: "Oh king, make obeisance 
to Devi with the full-length prostration." The king said: "I am a 
king who has universal empíre. All kings make obeisance ·before my ' 
foot-stool. And more than that, I bear the sceptre. Accordi:ó.g to the 
prescribed rules I do not myself perform the worship of the gods and 
the dead. All that is performed by a brahman who has completed his 
studies. So teach me how~ full-lepg!!_~_E!_s>_s~~!~!~~~--IP.:l!§~-1?~-~_2.~" 
Therefore, hearing the king's words, the ascetic, impelled by fat~J him- . 
seli made a full-length prostration. At that opportunity the king stand
ing beside him seized his sword with his hand and smote the ascetic. 
When he had set his two feet on both of them, on the ascetic's head and 
the head of the corpse, he o:ffered to Devi the reverence of his hands 
raised in the form of a blossom and said aloud: "Hail! hail! oh Devi1 

mother of the '!or!9-.t .. Y2~--~p.() __ .~a._u~e _dissol!ltiQJh_.~r.e~t.iQP." and_JJlf!ltl-t...Er 
nance of the worl~L~~_ve: .. <?.f _tl;i!ts, a~~~.Jh!S..<?fi.~_rtg_g: __ Be propitiated. 
Let supernatural and magie power be mine. Grant this to me." 
When the king had said this, there arose in Devi's dwelling deep, loud 
laughter. And a command was given: "King of great courage, live a 
hundred years. Possessing unimpaired majesty enjoy the pleasures of 
rule with universal empíre. Let the supernatural and magie power of 
Tála and Vetala be completely attained by you." Having- saicfthis, - a---··"· ...... --.~·---~- .. "'" ........... "' ........... ···u• .. 
Devi disappeare . 

The dawn came. With shining body the king unseen by others came 
to his capital and arrived there. He ruled the kingdom with great joy. 
In the days thereafter, supporting the world, with unimpeded course, 
he was like a world-guardian. ~: 

89 

So ends the twenty-fifth story of the goblin in the 
text of the stories as written by the 'foreign 

minister,' the illustrious Jambhaladatta. 

13 The eight lokapalas are the guardian deities of the eight compass pointa. 
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XXI 

de-nas rgyal-bus <;in-sdon de'i rcar phyin f bla-ma X I na-ran bde X 
/ bra-ba X / tog X / žags X / ral-gri X I 'ja' X / ro-khog X / <;in-sdon 
de rbad čhod-pa gčig rgyab las / ro de babs byun-ste tog-mas brduns 
I kha de g<;ags I mig Ia gri-cag rgyab I !hu dan zug tu khral / gra
bar brJans f žags-pas drag nas khur yon-pa danI gom-pa bču cam slebs
pa'i sar I rgyal-bu rgyal-bu zer kha-rog yon-pas rgyal-bu las zas-po 
khyod 'dra'i kha nas gtam yon-ba min-par 'dug f nas ro-sgrun bra
ba'i X I fion-aú I 'dug rca na yod-par 'dug / lun-pa čhen-po gčig 
yod-par gda' 1 de na čhos kyi rgyal-po don-bzan bya-ba gčig yod-
par 'dug I de'i Jo-mo Ia rgya-gar nub-phyogs-pa'i [187 b] rgyal-pos [187 bl 
.ras-mo gčig yod-par gda' I to kha-yar son yan jo-mo Ia sras ma
'khruns-ste f mo-ma la mo byas I čha-ma Ia čha rcis-pas I phyi'i 
rgya-mcho čhen-po'i glin Ia byon-nas /lha klu la gsol-mčhod byas-
na sras gčig yon-bar gda' zer f der rgyal-po yab-yum 'bans-'khor 
g-yog dan bčas-pa-rnams kyis lha mčhod-pa byed-pa'i čhas glan-
po-čhe'i rgyab-khal man-po daů bčas f rgyan čha lugs sprad-de skye-
bo'i chogs dail bčas rgya-mcho čhen-po'i glin du byon-no / der gru 
dnl'l gzil'ls la rten-nas lha klu gži-bdag gnas-pa'i sa gcail.-sa der žag-
bdun gyi bar dkon-mčhog ta gsol-ba btab f čhos-skyoil ta chogs-gtor 
phul I sde-brgyad Ia gtor-ma byin-nas bžugs-so / žag bdun soil-ba 

XXI' 

De nouveau le prince alla aupres de cet arbre. " :\fon lama ... Moi 
(je suis) Bde ... (Mon) filet .. . (Mon) pieu ... (!\fon) lasso ... (Mon) 
épée ... (Mes) provisions ... Cadavre ... Commc il frappa l'arbre cl'un 
grand coup le cadavre descendit. ll frappa (le cadavre) du pieu, 
lui fenclit la bouche, et le frappa sur les yeux avec ťépée. ll plia ses 
membres et le fourra dans le sac. L'ayant serré avec le lasso, il s'en 
alla en l'emportant. Lorsqu'il eut fait dix pas (le cadavre) lui elit : 
«Prince ! Prince ! "Comme i! restait silencieux (le cadavre) poursuit : 
« Prince, dont le mérite des actions est épuisé, aucune parole ne vien
dra de Ia bouche de quelqu'un comme toi. C\1oi (je m'en vais raconter) 
une histoire de cadavre .... du sac ... Écoute ! " 

II était une fois un grand pays. Ut-bas se trouvait un roi de Ia 
Religion appelé Don-bzail. Sa femme (Ia rcine) était une princesse 

[187 b] royale de l'ouest de !'Inde. [187 b] Quelques années passerent sans 
qu'un fils naisse a Ia reine. On fit faire de la divination par des mo
ma 2 et on fit consulter les sorts par des cha-ma 3• lis déclarerent : 
« Si vous allez sur l'ile du grand lac 4 extérieur, et si vous y faites des 
offrandes aux lha et aux klu, un fiJs naitra. >> Alors le couple royal 
entouré des membres de ta cour et de serviteurs, et avec beaucoup 
ďéléphants chargés des choses nécessaires pour nondre hommage 
aux divinités, se para de vetements et ďornements (de fete), réunit 
les sujets, et se mít en route vers le grand lac extérieur. Alors ils 
s'embarquerent sur des bateaux et sur des vaisseaux; et dans cet 
endroit pur, protégé par les lha, les klu et les gži-bdag 5 , ils resterent 
pendant sept jours pour faire des offrandes au Buddha e. On fit 
des offrandes de l'assemblée aux Protecteurs de la Loi 7• On offrit 
des gtor-ma (gMeaux sacrificiels) 8 aux huit catégories ďesprits g. o 

(j) 
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nu-bo čhun-<;os yin-pas rgyal-sa mi-thob zer de gtam de thos-pa 
dan I bcun-mo de siíin mi-dga' bsam-pa gčig byun f der lho-phyogs la 
gzigs-rca-na lho'i than-ga čhen-po gčig yod-pa na 1 phar skyes-pa 
thams-čad mda' rgyags-pa'i 'phyon rgyag-pa dan rdo rgyag-pa la
sogs la 'chogs 'duglde-rnams rced-mo grol-nas rgyal-čhan-rnams 
mthun khyom-cho Ion gtam byed-pa'i nan na mar la rgyal-bu sku
mčhed giíis kyi glen-mo de yanlab kyi 'dug ste I rgyal-pos 'os rgyal
bu don-grub la yin zer rgyal-bu don-yod nu-bo čhun-ba la a-ma 
'os-min yin-pas rgyal-sa mi-thob zer snar-ltar lab kyi 'dug-go I der 
bcun-mo'i bsam-pa la na'i bu 'dis rgyal-sa mi-thob-pa 'dra bsam 
siíin mi-dga'-ba sems la byuil I yail nub-na mar gzigs mo mjad-pa 
na I mo-bcun-rnams bal-'khal thags I 'thag ran ma-'gran de na 'dus 
'dug-go I sna-dro'i čha la thags-rnams byed iíi-ma phyed yol ca na 
phugs-pa čhu-skur gyi [r8g b] gtam-rigs mi čig-pa rnams de na lab 
kyi 'dug ste I dgos gail du rgyal-bu don-grub čhe-ba yin a-ma yan 
rgyal-srid bzan-bas rgyal-sa khon gis tho b 1 rgyal-bu don yod a-ma yan 
'os-min yin khon-ran nu-bo yin-pas rgyal-sa mi-thob zer lo-rgyus 
glen gi 'dug-go 1 der bcun-mo'i bsam-pa la sems la bde-ba skad-čig 
kyan ma-byuň. pho-braň. gi byaň.-phyogs Ia gzigs-pas I de na bu-cha 
rced-mo rced-mkhan brgyad-khri bži-stoň. 'dug-go I bu-cha la Ia'i 
boň.-ba'i khri rcigs-nas I rgyal-bu don-grub yin zer rgyal-sar 'don-pa 
'dra byed j la las rgyal-bu don-grub kyi phyag-phyi yin zer phyag
rten khur 'gro-ba la mi-'čham-pa 'dug-go I rgyal-sar 'don rgyu ň.a 

yin zer I byins-po na-rc rgyal-bu don-grub rgan-pa yin I a-ma yan bzaň. 
rgyal-sa khoň. gi thob zer I rgyal-bu don grub la rgyal-sa bskos-par 
thag bčad son-ste 1 byins kha bsgril 'dug der bcun-mo'i dgons-pa 
la rgyai-sa 'di rgyal-bu don-grub kyis 'jin-pa 'dra 1 na'i bu 'di Ia 
(rgo a~ rgyal-sa mi-thob-pa 'dra I bus rgyal-sa ma-thob-na a-ma 
la rci gdans byun dogs med bsam-nas I bsam-blo nan-pa gčig <;ar
nas rgyal-bu don-grub 'di med-pa'i thabs-čig byed dgos bsam-nas I 
'gram-pa g-yas su bcag bčug I g-yon du ram bčug-nas lus-pa silo-

~~ ~ .-t. ~ r- J ... ;·- : I 

' '' 

[r8g b] 

[r8g b] 

[rgo a 

[rgo aJ 

HISTOIRES DU VETALA D'OR, XXI ()<) 

et comme il est le cadet, il n'a pas le droit de prendre le royaumc. " 
Lorsqu'ellc entendit ces paroles, la reinc fut troublée en son cceur. 
Puis quand elle regarda vers le !>l!d! elle vit que la-bas, dans une 
grande plaine au sud, tous les hommes étaient réunis et tiraient i\ 
l'arc, sautaient, lan<;aient des pierres, etc. Lorsqu'ils eurent fini 
de jouer, les hommes se mirent a boire le chan des vainqueurs 13• 

Parmi ceux de la foule en bas, la majorité parlait aussi des dcux 
princes-freres. cc Celui qui est digne ďetre roi est le prince Don-grub 
lui-meme, '' dirent-ils. cc Comme le prince Don-yod est le cadet, ct 
comme sa mere n'est pas digne, il ne pourra pas prendre le royaumc, " 
dirent-ils comme les autres auparavant. Alors la reine pensa : cc Mon 
fil s n' obtiendra probablement pas le royaume ll, et elle en fut com
roucée. Puis elle regarda la vuto en bas a l'ouest, et écouta. L\ S\! 
tenaient des dames qui tissaient de ia- l~in~ eilés étaient réunies 
pour trier la laine 14. Au soleil du matin, elles tissaient ; dans l'apres
midi, comme les porteuses ďeau 15 , [r8g b] elles parlaient de toutc~ 
sortes de choses. Un peu partout, elles disaient que, comme le princ\! 
Don-grub était l'ainé ct quc sa mere était ďune bonne famille royal(!, 
il prendrait en main le royaumE-. Comme de plus, la mere du princ(! 
Don-yod n'était pas digne, et comme lui était le cadet, il ne prendrait 
pas le royaume. Et elles en raconterent l'histoire. Alors la reinc réfl(\. 
chit sans que sa pensée fusse pour un instant gaie, et elle rcganlr~ 
aunord du palais . .La, il y avait une multitude de gar<;ons qui jouaiunt. 
Certains des gar<;ons avaicnt entassé des cailloux pour en faire un 
tróne et disaient : "Voici le prince Don-grub, '' et ils firent semblant 
de l'élever au tróne. Certains dirent : cc Kous sommes les servitcurl'! 
du prince Don-grub "et ils se disputerent pour aller porter des cadeaux. 
(Certains dirent :) « C'est moi qne l'on devrait mettre sur le trónc. " 
Tous dirent : cc L'ainé, c'est le prince Don-grub. Sa mere est de bomto 

(famillc). Ils prcndront lc royaumc. " Ils se déciderent a mettrc sur 
le tróne le prince Don-grub. Tous furent ďaccord 16. 

Alors, Ja reine pensa: <cll paralt que Je prince Don-grub va s'empu
rer de ce royaume. Mon fils, [rgo a] semble-t-il, n'obtiendra pal'! ln 
royaume; il n'y a pas de chance que sa mere aie gain de cause, ,, 
pensa-t-elle, et une idée méchante lni vint a l'esprit. (( ll faut trouvnr 
un moyen de faire disparaitre ce prince Don-grub, )) pcnsa-t-ello. 
Dans sa joue droite, ellc mít de l'ocre rouge. Dans sa joue gnuche, 
elle mit de !'indigo. Elle cracha du phlcgme blcn-rougr 17• Ellc de•· .-t 

cn 
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dmar <;ig-ge-ba byas skas de la babs phyin-pa dari. I čhos kyi rgyal-po 
don-bzari. de sku-mkhar gyi 'khyams de na sku gsuri. thugs kyi rten 
la bskor-ba mjad-čiri. 'dug-pa'i lam-kha de ru br:,rrad-de 'gyel-nas 
lud-pa sri.o-dmar <;ig-ge žal-la'i steri. du khri thil-le gtor-nas I ri.a na 
na-cha byas 'gyel bsdad-do / der rgyal-bus gsuri.s-nas khyod na-ba 
či yin gari. na yin-nam gsuns-so f či phan na bsam rgyal-po'i dgmis-pa 
la I ]o-mo silan-ma groús-pa'i thugs-thog tu rgyab-nas či drag gi 
thugs čab čub 'khruns-so I der mo-ma la mo byas I čha-ma la čha 
(r) cis kyan phan-pa'i fies-pa ma-byun-ri.o 1 rims-pa lto čhog la-sogs 
[rgo b~ man du byas kyan phan-pa'i fies-pa ma-byun / rgyal-po [rgo bJ 
yan thugs-kral gyi sfiuň.-gži yon la khad byuú-no I der rgyal-po na-
rcI khyod la phan-pa'i thabs 'dra 'dug-na los byed I či 'dra gčig 'dug 
gsuils-so I der bcun-mo na-re I ran-rc'i rgyal-bu don-grub 'di mi min 
bdud kyi sprul-gčig yin-par 'dug f 'di brčas 'phral la yum groús I 
cta na la yan 'čhi-ta'i gnod-pa skyel-ba 'dug 1 na dan de-kha yin te 
rgyal-po ran la yan srog la fies skyon yon-ba'i mo lun gi mig ltas 
nan pa dan bčas byun 1 'di bsad-nas na la sfiin byin-nas phan zer-
ba 'dug I rgyal-po'i sku-srog la fies-pa de nas mi-yori.-bar 'dug I de-
ltar mi-yon-na phyi rgya-mcho čhen-po'i glin mi gčig-pa I khon ran 
slon-paderskyal-na thams-čadlagnod-pami-yori.-ba 'dug zer-stelde 'dra 
byas-na mis 'čha ru yoii.l de bas Ii.a-raii. 'čhi ru čhug mjod žus-so I rgyal-
po dar gčig thugs sems me la bžugs-nas I ri.a'i čhun-ma khyad-'phags 
de yod dus I bu 'di dkon-mčhog la gsol-ba btab-pas [rgr a] skyes-te [rgr a] 
I khori. raň gi ma de yari. <;i I bram-ze mchan-mkhan gyi žal nas kyan 
I na ma-<;i-ba la rgyal-sa 'jin-pa gčig yori. zer I gžan nas rgyal-sa thob 
dogs med na'i zag-pa sog-pa gčig srid-dam ( mo-ma la byun-ba'i 
lun-bstan rmi-lam la bdcn-pa yan yin yon bsam I rgyal-pos bcun-mo la 
gsuri.-pa -~_la phan-par 'dug_kyari. l>s<J.d~pa.s rrni_rv_~f:!O I dgos 

rťled-ran gi rgyal-rgyud 'di sems-čan la gnod 'che spans-pa yin-par 
: 'dug I cla bu gsad-nas dmyal-bar skye-ba'i sdig-pa'i las de-'dra či 
·. la thug kyan mi-byed / k_hyod-rari. zcr-Qa ltar mtha' la byug dgos-pa e 
yin zer-ba'i žalta <;or29_j der b&~~rn~ yaii. de'i žal bžes byuri.-nas- •'' 
f na-ba yari. drag skyed byuri. f rgyal 'bari.s-rnams bsags-nas f ned- · , .. · 
ran gi rgyal-bu don-grub 'di bdud kyi sprul-pa yin-par 'dug-pas 1 

ui:;·ť";;..;'.:Z.rr.<r:r.:~J...-m•ncn~· :t.~·,n·1. · ~~- · 
1..., • vl ~ I ~ - l u 

. h 1 rl _,J t {_o, C (! 'P.t-0 1-CA~ lr- ' " 

' " -""~~I·~· 21'~"1\ . T1':. 

[rgo b] 

[191 a] 

HISTOIRES DU YET.i\LA D'O:R, XXI 
lOt 

cendit l'escalier. Dans la cour du ch&teau du roi de la Religion Don
bzari., elle tomba les jambes écartées au hord du chemin que pu.r
couraient les pelerins autour des supports du Corps, de Ja Paroftl 
et de l'Esprit 18

. Elle se barbouilla la figure de crachat bleu-roul{c, 
dit : " ] e suis malade >> et y resta affalée. Alors le roi dit : " Qucl!o 
est ta maladie ? D'ou vient-elle ? l> Le roi pensa: "Que faire d'utilt~ ? » 

Le roi fut frappé de la colncidence avE'c la mort de sa premiere rcin<' ; 
il se demanda ce qu'il va!ait mieux faire, et il s'affola. Bicn qtw 
I' on fit fairc de la divination par des mo-ma, et que les cha-ma eu~st~nt 
consulté les sorts, on ne trouva pas de remede. Bien qu'on s'occupl\t 
beaucoup de rechercher a tour de role une nourriture qui conviennt\ 
[rgo b] on ne trouva pas de remecte. Le roi lui-meme, a force de ~ 1 , 
faire des soucis, faillit devenir gravement malade. Puis, le roi dit : 
"S'il semhle que quelque chose puisse t'étre utile, je le ferai ccrtainl~
nement, de quoi s'agit-il ? , n demanda-t-il. Alors, la reine dit : <I Notrll 
prince Don-grub que voici n'cst pas un homme : il est l'incarnation 
ďun démon (bdud). Immédiatement apres sa naissance, sa m~r11 
est morte. Maintenant, je suis affi.igécs ďun mal qui tue. Voici mon 
état. D'apres les mauvais présages des mo et des prophéties, Je mt~l 
atteindra aussi la vie du roi. Si on tue (Don-grub). et si on me donn" 
son cceur, cela m'aidera 11 

: alors il n'adviendra pas de mal il. lu. vin 
du roi. Si on ne fait pas ainsi, mais si on J'expulse seul sur l'tlll dll 
grand lac extéricur, le mal n'atteindra personne. Mais si on fu.lt 
ainsi, l'homme mourra. Plutot que cela, laissez-moi mourir, » llup
plia-t-elle. Le roi réfléchit pendant un moment. << Alors que ma femm

11 
extraordinaire se trouvait encore en vie, nous avons fait des offrandnM 
aux Triratna 20

, et ce fils [rgr a] est né. Puis sa mere mourut. IYI\11-
leurs, le brahmane-astrologue disait qu'avant ma mort il sailliralt 
le royaume. ll n'y a pas de chance qu'un autre prenne Je royatnnn, 
Mon malheur pourra-t-il étre plus grand ? La prophétie faitc par Ia 
mo-ma a trouvé confirmation dans mes réves. >> Le roi dit a Ia rcintl : 
(( Méme si cela ťest utile, si je Je tue, je vais en réver. Ma lign!\c tL 

renoncé a faire dumal aux étres. Je ne penserai jamais cntrepwndn, 
une action comme celle de tuer mon fils, action qui mc fcrait nmaftrt• 
en cnfer. )\ Et illui échapp_~j: « Faut-ille bannir a !a frontiere, commn 
tu le suggérais ? >> Alors la reine déclara : « Ma maladie s'est aggr

11 
• 

vée. l> Lc roi, aprcs avoir réuni les llujets do la cour, ordonna: u Comma 
mon fils Don-grub que voici est Ia réincnrnation d'un démon, il faut 

.. n - r- • ;.,., . '- l .. ,_ •• -,1 • _.' • • ·- .- __ -· N 
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khoů raiLdaů~po'.lha las blaůs-pa'i sa la rgyug spyugs gton-ba yin I 
de'i rten-'brel rta rjas-rnams bsogs-čig gsuů rgyal-pos bka' gnaů I 
blon-po-rnams [rgr b] kyi rgyal-po srnras-pa lan gčig tu soů-bas [rgr b] 
žu-pa ni ma-riied 1 kog tu skur-pa chad med-pa btab-bo I rgyal-bu 
don-grub kyi síian du kho-raůla gus-pa'i mi-rnams na-re I raů-re'i bcun-
mo 'di rgyal-bu la thugs log-nas rgyal-po la síian khra phul-nas rgyal-bu 
gron-na bsam yod-par 'dug ste zer žus-so I der rgyal-bu'i thugs la 
gsad-pa las gan yan drag 1 na gros 'gro dgos bsam 1 khon ran sku-
mčhed gfíis gzims-pa'i bug-ga gčig yod-pa der I khoů-raů gíiis kyi 
zan lhag yod chad bsags-sol der rgyal-bu yab yum gyi rgyal-bu don-yod 
'bod-pa la btaů-nas gos-čhuů lham-čhun mda'-čhmi gžu-čhun legs-
po legs-po byed kyi yod 1 e ran lta-bar 9og zer kha drans-so 1 khon-
ran sku-mčhed gíiis mja' grags-pas rgyal-po yab-yum rcar gdan ma
'droůs-so I der rgyal-bu don-yod la 'an I mis jo-bo 'di mtha' la 
bčug-par yin-par 'dug 1 khyod-ran jo-bo 'di'i zla la bžugs-pa mi-drag 
byas-so I der nub nu-bo na-re jo-bo lags jo-bo lags ran mtha' la [rgz a] [rgz a] 
byug-pa yod-par 'dug-pas 1 jo-bo'i zla lana khrid-čig zer jo-bo'i skye la 
'khril-lo I der jo-bo na-re I mtha' la spyugs-pa la bza' yod-pa min I 
phyi'i rgya-mcho čhen-po la bskur-ba yin I khyod-ran de las zas nor gyi 
bdag-po byas-nas rgyal-rgyud 'di bzuů-ba drag I a-ma la bu-cha 
gžan ni skye-ba mi-'dug 1 ran-re gíiis čhu la skyur-na yab rgyal-po'i 
rgyal-rgyud yaů čhad 'gro I de las sku-mkhar gyi nail du rgyug-
čig 1 na ni khon yab yum gyi dgons-pa ma-rcis-na la yogs yon-bas i 
gsad-na 'aú blos loů-pa byed byas-pas I nu-bo re jo-bo la sdug-las 
'di byuů-bas rgyal-rgyud 'dra čhad-na 'an čhad I 9i gson či byllil-
rui1 jo-bo dan ri.ed-ran gnis mňam-por 'gro zcr-nas jo-bo rca nas gom 
gai1 yaů 'gro ma-'dod-de / rgyal-po yab yum gyi žal nas nail-par jo-bo 
phyir byugs-pa'i dus su f blon-po-mams kyis nu-bo gzun-čig gsuťls-
so I der ches grails rci s rgyal-bu mtha' la spyugs [rgz b] byas-so I [192 b] 
der rgyal-bu don-grub kyi rtog-pa la na'i nu-bo 'di 'bral thabs ni mi-
'dug I Ii.ed gíiis sdebs phyin-nas nu-bo 'di med-na rgyal-po thugs-
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ďabord l'expédier rapidement sur un terrain soulevé par les dieux 21. __ 

Réunissez les chevaux et les affaires pour que ce présage s'accom-
[rgr b] plisse! " Les ministres [rgr b] allerent immédiatement rapporter 

les paroles du roi, mais ne purent rien dire. En secret, ils maudissaient 
sans arret Je roi. Des hommes qui lui étaient favorables lui parlerent 
avec respect pour louer le prince Don-grub. " Notre reine s'est tour
née contre le prince, elle en a dit du mal au roi, et elle pense tuer le 
prince. >> Puis le prince pensa : << Plutót que ďetre tué, que faut-il 
faire ? ] e dois me sauver. " 22 

ll y avait une cachette dans l'endroit ou dormaient les deux freres. 
Ils y avaient réuni le.s restes de nourriture qu'ils possédaient. Lorsque 
le couple royal envoya chercher le prince Don-yod, disant qu'ils 
avaient préparé tres joliment des vetements, des petites bottes, 
des petits arcs et fleches, il les invita en disant : << Etes-vous prets ? 
Venez voir! " : comme les deux freres s'aimaient beaucoup, ils ne 
se rendirent pas aupres des parents royaux. Puis un homme dit au 
prince Don-yod: « Ton frerc ainé va etre banni aux frontieres. Mieux 
vaut ne pas rester pour accompagner ton frere ainé. " Ce soir-Ia, 

[rgz a] le frere cadet dit : « Frere ainé, frere ainé! Comme tu vas etre [rgz aj 
chassé jusqu'a la frontiere, enmene-moi comme compagnon "• et 
il l'embrassa sur le cou. Le frere ainé dit : << Lorsqu'on est expulsé 
a la frontiere, il n'y a rien a manger. Je vais etre expédié au grand 
lac extérieur. Plutót que (de venir avec moi), il vaudrait mieux quc 
tu ťoccupes de la nourriture et du bétail et que tu prennes en main 
la succession du royaume. Ma mere n'aura pas ďautrc fils. Si on 
nous met tous les deux a l'eau, la lignée royale du roi notre pěn· 
sera en plus coupée. Plutót que cela, cours vite a l'intérieur du chit
teau. Quant a moi, si je ne tiens pas compte des idées de nos parents, 
j'aurai des ennuis. Meme si je dois etre tué, je m'y résigne. << Le cadd 
dít : << Si ce malheur arrivc a mon frere ainé, que la lignée royak 
soit coupée ou non, mort ou vivant, quoiqu'il arrive, mon frere ainé 
et moi, nous irons ensemble. » Et il ne quitta pas son frere ainé ďune 
semelle. 

Le couple royal ordonna qu'au moment ďexpulser lc frere atnť, 

les ministres dussent retenir le frerc cadet a l'intérieur. Puis, ayant 
calculé la date 23 , on ordonna l'expulsion du prince a la frontierc. 

b] [192 b] Alors le prince Don-grub réftéchit : « II n'y a pas moyen 
de me séparcr de mon frcre cadct. Si tous deux nous partons ensemblc, M 

m 
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khral gyi skam 'gro-ba 'dug f ned gňis kha thum la ~i-na rgyal-rgyud 
yan čhad 'gro-bar 'dug bsam f nam-phyed la har-te lans-pa dan f 
nu-bos ~or-nas Jo-bo'i skye la 'khril-nas ňal-lo 1 jo-bo 'gro-na na yan 
'gro zer-nas nub-mo 'gro-sa ma-byun-no f da skar-ma yan kha btugs 
da na 'gro-dgos sam rnas-mgor zan-lhag bsags-pa-rnams ya-rkyal 
gyi nan du brjans-nas bžag-go f nub kha-yar gyi bar la gros kyan I 
nu-bos chor-nas ma-thar-ro J na 'di gan byas sdod-pa ni mi-'dug bsam 
I mi čhe ňal čhun fial de la 9a-rkyal de phrag-pa la bkal-nas don-
no f jo-bo son gi dogs-nas nu-bos kyan rkan lham gos ma-phud-par 
fial-lo f chor-nas lans-ste rgyugs byun-nas jo-bo gan 'gro'i rjes la 
na yan 'gro zer skad 'don [193 a] gyi slebs-byun-no I su skyid kyi [193 a] 
sdug fio-ba khyod 'dra yon-ba jo-bo sdug-pa'i žor la nu-bOJan sdug-
par 'dug-go zer khrid phyin-no f gan 'gro gnas ni med ibyan-t@_!}--\~ ;.; .. 
bj'.e.:.ID_a čhe-ba flam rni-rfied-pa'i sa-čha na sleb-bo I rgyal-bu mtha' 
la bčug-pa'i grabs-rnams char-nas rgyal-bu gdan-'dren la btan-bas f 
rgyal-bu sku-mčhed gfiis-ka mthon-sa na mi-'dug zer-ba rgyal-po 
Ia žus-so I de-'dra mi-srid ran-re'i mna'-'og gi mi-mams kyi sbas-pa 
yin yon chol zer mna'-'og tu bcal-bas ma-rfied-do I phyogs bžir pho-
fia rta-pa btan kyan rgyal-bu sku-mčhed gňis ma-rfied-do f der yab 
yum gfiis thugs-khral la gtad f bcun-mo de yan na-rjus rnin-pa'i 
na-cha bden nes 9es-pa gčig byun-no 1 mna' 'bans-rnams kyan rgyal-
po de 'o-rgyal bcun-mo de la 'di ran phan zer glen-no I de-nas rgyal-
bu sku mčhed kyi byan-than rgyid-ma mi skye-ba'i čha la f 'dre srin 
gdug-pa čan dan gčan gzan rnams [193 b] gnod-pa mi byed-par I [193 b I 
phyag dan bsu-ba byed-čin gnod-par 'gro-ba spu cam ma-byas-so I 
~la-ba kha-yar gyi bar la byan-than mi med-pa gčig la 'grims-pas I 
Jo-bos zan-kham rtog-po re cam zos I nu-bo la yan rtog-po re gter-
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en !'absence de mon frcre cadet le roi dépérira de chagrin. Si tous 
dcux nous mourons ensemble, la lignée royal sera de toutes fa9ons 
coupée. '' II se Ieva brusquement a minuit. Le cadet se retouma ct 
s'accrocha en dormant au cou de l'ainé : '' Si mon frere ainé part, 
moi aussi, je partirai )), dit-il et le soir il n'y avait pas moyen de par
tir. Pensant : " l\Iaintenant, les étoiles palissent c'est le moment de 
partir, )) il déposa a la tete de l' oreiller un sac a viande dans lequcl 
il avait fourré les restes de nourriture qu'il avait réunis. Bien qu'il 
tentat de partir plusieurs nuits de suite, lc cadet s'en aperyut, ct 
il ne parvint pas a s'évader. (( Quoique je fasse il n'est pas question 
que je reste, " pensa-t-il. Alors que les hommes grands et petits dor
maient, il chargea sur son épaule son sac a viande et sortit. Pensant 
que son frere ainé allait partir, le cadet aussi s'était couché sans ótcr 
ses bottes et ses vctcments. ll comprit, se Ieva, courut et arriva 
(aupres de son frere) en disant : " OU. qu'aille mon frere ainé, moi 

[193 a] aussi je lc suivrai. [193 a] '' " Qui commc toi échangerait le bonheur 
' contre le malhcur ? Si malheur arrive a l'ainé, malheur arrivera aussi 

au cadet. '' Ce disant (l'ainé) partit en Je conduisant. Nulle part ils 
- rte tfouverent de gite. Dans Ia grande plaine du nord 24 il y avait 

beaucoup de sable. Ils arriverent a un endroit ou ils perdirent lcur 
chemin. "J-l 8 ,-l- ?.,J 

Ayant terrniné les préparatifs pour l'expulsion a Ia fronticrc, 
on envoya chercher le prince. On fit savoir au roi qu'on ne voyait 
nulle part les deux freres-princes. «Ce n'est pas possible. Des hommcs 
de notre entourage les ont probablement cachés. Cherchez ! "· ordonna
t-il. Mais lorsqu'on chercha parmi l'entourage, on ne les trouva point. 
Bien qu'on envoyat des messagers a cheval, on ne trouva pas les 
deux princes-freres. Alors, le couple royal en fut affiigé. Par ailleurs, 
la reine, sans avoir besoin de faire semblant, tomba réellement malade. 
Les serviteurs de l'entourage parlerent, disant : « Le roi est déprimé. 
Cela lui apprendra, a la reine. " 

Les deux princes se trouverent alors dans la plaine du nord on 
il n'y a pas de toyers 25• Des méchants 'dre et srin-po 28 et des 

b] bMes sauvages, [193 b] sans leur faire de mal, vinrent a leur rencontn' 
pour les accueillir. lls ne !eur firent pas le moindre mal 27 • Pendant 
quelques mois ils errerent dans la grande plaine du nord ou il n'y a 
pas ďhommes. Chnquc fois l'afné ne 'mangcait qu'un morccau et 
chaque fois il avait un morceau (en plus) pour donner au cadet. o:::t 

cn 
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rgyu byun I der lam žag de man bas za-rgyu de zad-nas I c;a-rkyal 
de stubs-kyin gsol-bas 1 c;a-rkyal de la cha gro yi yod-pa'i stobs kyis / 
kha skom-pa'i chad-pa me 'bar-ba lta-bu byuri. I byari. thari. yun riri. 
gc;ags-pa dari. I lto yari. thun čhuri.-pas lus-po stobs čhuri.-bar gyur-
te I der lun-pa čhu med-pa gčig tu sleb I nu-bo gžon-pas c;is kyi 
gom-pa gan 'gro ma-thub I khur-nas yori. run čhu bcal-bas čhu ma
riíed-do I ri-gdon gčig 'dug-pa de rgyab-pa'i sa na čhu yod bsam-ste I 
khyod-ran 'dir sdod-čig jo-bos ban btan-nas čhu bcal yon byas-pa danI 
jo-bos ri.a sgyur-ba 'dra zer-bas khyed sgyur dogs med čhu gčig ma 
rňed-na ned-ran gňis 'čhi-ba 'dug byas-nas [194 a] jo-bos phyin-no [194 a] 
1 jo-bos ma-khrid-nas či bcal kyan čhu ma-rfied I ri-gdon gčig 'dug-pa 
de rgyab-pa'i sa na čhu yod bsam phyin-pa dan I nu-bo de Jo-bo la 
lta yi skye re yod-pa de la I jo-bo yol-ste sori.-bas nu-bos Jo-bo zer 
skad čig rgyab-nas kha bub tu 'gyel-lo I jo-bos phyi mig bltas-pas 
nu-bo 'gyel-ba mthori.-nas log-nas rgyugs yori.s-so I jo-bos rcar sleb-
pa dan nu-bo c;i char 'dug-go 1 der khos spari. du blans skye-rags bkrol 
c;a la sbyar kha la čhil-mag blug I rna-mčhog nan-na mar ťm-yi skad 
rgyab-so I skad rgyab kyan de ma-gsos-ste I ri.a phuri.-pos nu-bo skyal 
zer ha-las lus so 1 der nu-bo yi ro la smon-lam btab-bo I ri.cd gňis 'bral-
ba med-pa gčig yin-pa la 1 na-ran gčig-por 'gro dgos-pa 'di pha ma 
rgyal-srid dari._]J~a~_:IJa'i gseb nas I mar gyi kyil nas spu ~ton-pa bžin 
du gčig-pu(bya~t!J.<l@a lus ri.o-c;es-pa gnam sa gčig las med I [I94 b] rl94 b] 

-• nas che-silon mi-dge-ba'i las či byas-na an zer I na-ran c;i-na nu-bo 
~ I:J.e !us-na dga' ba la zer smre-silags man-po ston-no I 'on-kyan mi 
'·'~ag 'čhi-ba zer-ba 'di la zer I thag rin-po na mi-'dug I na la che-silon 

gyi yi-dam lha yod-na I che 'di la nes gnis 'phrad-nas pha-ma rgan
'khon gilis dan 'jal-bar c;og gčig I mi-dge sdig-pa'i las-rnams spařl
bar c;og čig I zas skoro ran la gan yod sbyin-pa'i phyogs-su dpe 'di la 
sems-nas gton gus-pa gčig c;og zer smon-lam yan btab-nas dar gčig 
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Puis, apres beaucoup de jours de raute, ayant mangé tout ce qu'ils 
avaient, ils découperent !eur sac a viande et le mangerent. Du fait 
que (les lanieres du) sac a viande étaient salées, leurs bouches furent 
déssechées et bnllerent comme le feu. A force ďerrer dans Ia plaine 
du nord avec peu a manger et a boire, !eur farce corporellc diminua. 
Puis, ils arrivercnt dans un pays sans eau. Le cadet, étant le plus 
jeune, était sur Ie point de mourir et ne pouvait mettre un pied devant 
l'autre. (L'ainé) Ie porta et chcrcha de l'eau sans en trouver. ll se 
trouva face a une montagne. Pensant : ,, Derriere il y aura de l'eau 
quelque part, " l'ainé dit : " Toi, reste ici », et il partit en courant. 
'' Je reviendrai apres avoir trouvé de l'eau, >> dit-il. Le cadet dit : 
" Mon frere ainé semble m'abandonner. >> " ll n'y a pas de chance 
que je ťabandonne. Si je ne trouve pas ďeau, nous mourrons tous 

[194 a] les deux. >> [194 a] Ce disant, le frere ainé partit. Bien que Ie frere 
ainé, sans Iui, ait cherché de l'eau, ii n'en trouva point. ll y avait une 
montagne. Pensant qu'il y avait de l'eau derriere, l'ainé y alla. Alors 
que le cadet se trouvait debout a regarder le frere ainé, celni-ci clis
parut et le cadet s'écria : '' Frere ainé! "et tomba en avant. Le frcn~ 
ainé regarda en arriere, vit que son frere était tombé, s'en retournu 
et arriva en courant. Lorsqu'il arriva aupres du cadet, celui-ci était 
déja mort. Alors il Ie prit sur son giron, óta sa ceinture, rnassa sa 
peau et lni versa de la salive dans sa bouche. ll parla en pleurant 
dans son oreille. ll eut beau crier, cela ne le guérit pas. " Héln.s I 
Moi, fn':re ainé, j'ai perdu mon frere cadet! >> Et i! resta saisi ďépou
vante. Puis il pronont;:a un vceu sur le cadavre du cadet : " Alor!-1 
que nous deux nous étions inséparables, rnaintenant, je dois rn'cn 
aller seuL Séparé de mes parents et du royaume, comme un poil 
qui a été retiré du beurre 28, je suis resté dans !a plaine du nonl 

[I94 b] ou je n'ai comrne connaissance que le ciel et la terre. [194 b] Quelle~ 
que soient les rnauvaises actions que j 'ai faites dans mes vies anté
rieures, si moi, j 'étais mort, et si rnon frere cadet était en vie, je serai~ 
heureux. >> Et i! parla sombrement. <( Eh bien ! On parle de ce qu'on 
appelle Ie devenir et Ia mort : el!es ne sont pas loin. Si la divi
nité protectrice de mes vies antérieures existe, que nous deux nou" 
puissions nous retrouver et retrouver nos parents I Puissé-jc ;~hnn
donner les actions sans rnérites et les péchés l Puissé-je utiliser Ia 
nourriture et les boissons que je pos'scde cn aumOnes, aprcs avolr 
réfléchi O. cct excrnple I », dit-i! cn pronon~unt O. nouveau un ValU. Ll) 
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tiil-ne-'jin la bžugs-so I der tiil-ile'jin grol-ba dail des kyan ma-phan
par 'dug I der nub-mo'i ril-bu de rgyab tu khur la lun bčo-brgyad 
rgal-ba'i sa phar sleb-rca-na 1 brag skyibs mthon-po ma gčig 'dug 
I der se-ba sdon-po gčig 'dug-par der sbas kyan gnas dma' -mor skye 
bsam-nas I se-phun čhen-po gčig 'dug-pa de'i rce na yar 'jegs phyin-
pa na 1 se-phmi de nas ltas-[rgs a]pa na 1 g-ya ri da:ri gans-ri čhu [rgs a] 
rgyun 'babs-pa gčig 'dug I der se-ba'i gsil-grib la g-yam-pa'i sgrom 
legs-pa byas-ste I sems-čan gyi gnod 'che med-par byas bžag-go I g-yam-
pa'i sgrom-bu mthon-rin bar la 'bral mi-phod-par phyi mig lta yis 
phyin-no I de la čhags kyan mcho-ba gtugs 'dug dgoils-nas la-mail 
lun-mail du rgal-nas byon-no I der mi-skad khyi-skad rigs ni su-ya:ri 
mi-'dug I rna-mčhog gti:ri-gr;ags kyi skad khro-lo-lo bya-ba byu:ri-
bas lun-pa 'di na čhos-sde gčig yod-pa e yin bsam-nas mig legs-par 
bltas-pas /Aam gčig la mi-gčig phyin-pa'i rJes gčig 'dug I de la bžugs-
nas byon-pa dan čhu-mig kha-čig na bcun-pa sgom-čhen gčig gtor-
ma gtoil gi 'dug I de'i rcar byon-ste de na gtor-zan gtor-ba da:ri spuils-
pa ma:ri-rab 'dug-pa de-nas ltogs-pa des de-nas gsol-bas I bla-ma de 
dar gčig nas spyan sdail mjad byu:ri-bas rgyal-bu gzigs-[rgs b] so I [rgs b] 
rgyal-bu byail-tha:ri yun-ri:ris-pas na:ri ltos ma 'gyo:ris kha lus bral 
la kha cam byuil I ljags-thail čhes-pas na-za hrul du soJi lhag-par 
nu-bo groils-pas dbu-skra gyen la gzi:ris I de'i 'dod gzugs nan-pa de 
gzigs-pas I bla-ma ha le bžugs-nas :rias sgrub-pa gžon-nu nas rgan 
skra-dkar gi bar du I gtor-ma lo-sgrubs zla-sgrubs sogs la bsfíen-pa 
la mtha' brten-nas dmigs-pas rgyas mi thebs-pa lan ma-byas-so I 
yi-dvags milon-sum du mthon-ba da lan min-pa ma-byuil gsuil-nas 
'phreů bčag-gčig rgyab I drag siiags bgraiis-so I rgyal-bu'i thugs naň 
ltos-ma 'gyoils I phyi snal-mas ma-'thums I mi-che la stod smad ches-
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ll resta un moment en samadhi 29• :Meme lorsqu'il cessa de méditer, 
cela ne lui fut ďaucune utilité. Puis, portant le cadavre entier 8o 

de son frere cadet sur le dos, i! arriva a un endroit par dela dix-huit 
cols et vallées ar. 

ll s'y trouvait une grande caverne rocheuse. La i! y avait un grand 
rosier. ll pensa : "Si je le cache ici, son esprit renaitra dans une des
tinée inférieure. " ll grimpa au sommet ďun grand bosquet de rosiers 
qui s'y trouvait. Lorsqu'il regarda du bosquet írgs a] (il vit) des 
.ardoises, des montagnes et une chute ďeau. Puis a l'ombre fra!chc 
du rosier, i! construisit un solide cercueil 32 ďardoise. ll l'installa 
de far;on a ce que les animaux ne puissent l'cndommager. ll partit 
Je regard tourné en arriere, incapable de détacher ses yeux du cer
cueil ďardoise. Pensant: << Bien que j'y sois attaché, i! faut que j'aille 
chercher a manger "· i! s'en alla en traversant beaucoup de co]s ct 
de vallées. 

La-bas il n'y avait pas de bruit ďaucune sorte, ni de voix d'hommcs, · 
ni ďaboiements de chiens. Le son ďune cymbale khro-lo-lo 83 lni 
parvint a l'oreille. Pensant : " Y a-t-i! un monastere dans ce pays ? "• 
il regarda soigneusement. Sur le chemin, il y avait les traces dn 
passage ďun seul homme. Lorsqu'il les suivit, il (vit) au hord d'tme 
source un révérend ascete 34 qui faisait des rites de gaÚ~aux sacri
ficiels (gtor-ma). ll s'approcha de lni. ll y avait Ia beaucoup de giteaux 
comestibles que (l'autre) lanr;ait; il y en avait tout un tas, et commc 
il avait faim, il les mangea. Apres un moment le lama ouvrit 1-,'Tan<l 

[rgs b] les yeux et vit le prince. [195 bJ Comme celui-ci avait voyagé au 
loin dans !a plaine du nord, et souffrait du manque de nourritun~. 
sa peau se tenait a peine sur ses os. Ses vetements étaient en loqnes 
apres (!a traversée) des grandes plaines ďherbes ; par ail!eurs, dcpni!t 
la mort de son frere cadet, ses cheveux étaient dressés en l'air. Lorsqu<~ 
le lama vit son triste état, il resta étourdi. « Moi, ascete, je suis rcsté 
íusqu'au bout, depuis ma jeunesse jusqu'a ma viei!lesse ou mcs cht~
veux sont blancs, a offrir régulierement chaque année cť chaque 
mois des gtor-ma. (Jusqu'ici) mon imagination ne s'est pas déréglét~. 
A l'exception de cette fois-ci, je n'ai jamais vu un prcta cn chair 
et en os, » dit-il et il donna un coup de son rosairc et compta ses 
mantra terribles. Le prince pensa : « Intérieurement, j'ai eu faim. 
Extérieurement, j'ai du mal a me vlltlr. Da.ns la vie d'un hommt~, 
si on calcule les hauts et les bas, j'ui connu lc bonheur, lc mulheur, 1.0 

Q) 
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ca-na skyid-sdug dan dar-rgud na'i 'di dan 'di-'dra 1 ran la yod dus či 
byun-na lto nas gžogs-nas sbyin-pa phyogs med du gton-na nor lons
spyod nas žogs-nas sbyin-pa mi-gton ris gňid dan lto nas žogs-nas 
'gro-drug dge-ba la skul-lo silam-pa'i dam-bča' čhen-po gčig tu de 
ru mjad-do 1 der bla-ma'i [196 a] sku 'dun du phyag-gsum bcallna [r96 a] 
yi-dvags min lags mi dbul 'phons dar-rgud byun-ba gčig yin lags 
žus-pas I gan du 'gro rgyu yin gsun I rgyal-bu na-re bla-ma'i silan-
grags la rten-nas čhu len dan gtor g-yog la yon-pa yin žus-pas I 'o-na 
naťl. du dens gsuns-so I rgyal-po dbu-skra gžar na-za rjes mcho-ba-
rnams yan dag grans-nas bla-mas gzigs-pas I bu-čhun mchan dan 
ldan-pa 'od skor-re 'dug 1 bla-ma miles-ste rgyal-pos mčhod-gnas 
byed-pa la pha-chab kyi. bu so chab kyi so la bka' bsruns čhos-skyon 
gčig gis skyal-ba yin yon bsam I bla-ma'i gtor g-yog čhu len bčol-lo I 
naťl-par lun-pa de'i phu la ljags-ma růa-ru btail I ilin-re-bžin ljag-
ma rna-ru btan-no 1 ljag-ma 'bol grags-pas dum-pa rc la 'khur-po 
gňis re gňed byun-no I khur-po re bla-ma'i gzims-mal bčos-nas fun-
re-bžin brjes-so I der lun-pa'i phu na yar phyin-ca-na ri-rce de nas 
bltas-pas [196 b] lun-pa mthil na rgyal-po'i pho-braů gnam la sfíegs [r96 b] 
-pa 'dra-ba gčig 'dug 1 lun-pa'i mda' na mcho čhen-po gnam than 
la ldum-pa 'dra-ba gčig 'dug-go 1 de-nas mar log lJag-ma rna-ba 
sťlar-bžin byas I bla-ma'i gzims-mal rcva sol-le de sna-dro re-bžin 
'čhags I khoú-ran gi rca de 'čhag-rgyu med-pa de-ka byun I der bla-
ma'i žal-ta la khyod kyi mal-sog de la 'čhag rgyu med-pa deka byun-
nas mi-yon-ba 'dug I nub-mo gňi.d yan mi-yon-ba 'dug-pas khyod 
lad čhen-po ran gčig 'dug-pas na la yOd-čig gsuns-so I der rgyal-bus 
bla-mala mi-žu-na su la žu bdag blo lad yon-ba 'di I dan-po rca-na 
rgyal-srid čhen-po gčig gis bdag-po yab rgyal-po don-bzan bya-ba 
gčig gis bu yin lags I a-ma de ma-yar byun-nas mtha' la spyugs zer-
ba'i sťlar gyi lo-rgyus-rnams rgyas-par žus I bdag gi nu-bo de sfíin 
daťl 'dra-ba gčig yod-pa-la de c;:i-bas mgo snas-kha la bžag kyan gfíid 
ye ma byun-ba de [197 a] yin lags I bla-ma sku drin čhe grags-pa [197 a! 
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et le dépouillemcnt total 36 de tclle et telle fac;:on. " Quoiqu'il arrive 
pendant mon existence, je renoncerai a la nourriture et j'en ferai 
des dons partout. Renon<;:ant aux biens, j'en ferai des dons partout. 
Renonyant au sommeil et au bavardage, que les six sortes ďetres 
se consacrent aux ceuvres de mérite. " Dans son esprit il fit alors 

[196 a] ce grand vceu 37• Alors devant le lama, [rg6 a] il fit une triple salu
tation et dít:" Je ne suis pas unpreta. Je ne suis qu'un pauvre homme, 
misérable et nu. )) Le lama lui demanda : << OU. allez-vous ? Quel est 
votre but ? " Le prince répondit : " Me fiant a votre réputation, je 
suis ven u pour porter 1' eau et pour préparer les gtor-ma. " '' Eh bien ! 
Entrez donc ! "• dit l'autre. Puis il rasa les cheveux du prince et vit 

- _..qu'il était transformé en un petit garyon rayonnant. Le lama fut 
content et pensa : << ll m'a été confié par les protecteurs de la Reli
gion, mes gardiens, pour me servir de remplayant comme chapelain 
du roi "• et le lama lni confia Ia confection des gtor-ma et les corvées 
ďeau. Le matin, il l'envoya faucher de l'herbe en haut du pays. 
Chaque jour, ill'envoya fauchcr de l'herbe. Comme il y avait beau
coup ďherbe, il prit chaque fois dcux charges ďherbe et s'en servit 
chaque jour pour faire Je lit du lama. (Le prince) chaque jour oublia 
(de faire son propre lit) as. 

Alors qu'il allait en haut du pays, et regardait du sommet ďunc 
[r96 b] montagne, [rg6 b] il vit qu'il y avait en bas du pays un palais de 

roi qui semblait s'élever jusqu'au ciel. En bas du pays, i! y avait 
un grand lac, rond comme_E-_ coupole du ciel. Puis, il redesccndit, 
i! coupa de l'herbe comme auparavanť"et fiT, chaque matin télt, 
Je lit du lama avec de l'herbe fraiche. Comme i! n'avait pas besoin 
ďherbe pour lui-meme, il laissa son lit tel quel. Alors Je lama dit : 
"Vous n'avez pas eu besoin ďherbe pour votre propre lit, mais vous 
l'avez laissé tel quel. Cela ne va pas. Comme en plus vous ne dormez 
pas Ia nuit et comme vous avez eu un grand malheur, ditcs-moi 
votre peine. )) Le prince répondit : «Si je ne la raconte pas au lama, 
a qui puis-je la raconter ? Voici ce qui merend malheureux. Au début, 
j'ai été Je fils ďun roi, ma!tre ďun grand royaume, appelé Don-bzaú. 
]'ai eu, comme mere, ma belle-mere qui a dit de m'expulscr ;\ Ia 
frontierc "• ct il raconta cn détail l'histoire qui s'était passre précé
demment. « J'avais un jcune frcre que j'aimais beaucoup : i! est 
mort. C'est pourquoi, bien qlie je mette nia Hlte sur l'oreilkr, jt 

a] n'arrive jamais a dormir. [I97 aj Si mon lama, qui est d'une gmntle r-... 
m 
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ma-rtogs nu-bos rus-pa Ion-na bsam-pa de-ka gda' lags žus-pas I 
bla-ma'i žal nas khyod mi phal-pa gčig yin-par 'dug I gduri.-rus kyari. 
rgyal-po yin-par 'dug I yab yum gňis sras 'di-'dra bčugs-pa sku btari. 
gžol I da nub-mo'i rus-pa yod-par sari. 'gro-yi bu don-grub kyi lam 
sna-bgyis gsuri. 1 žag kha-yar gyi lto khur-nas rus-pa yod-sar byon
no I der khori. gňis kyis rus-pa yod-sar phebs-pa dari. I se-phuri. de'i 
gsil-grib la rgyari.-ste byon-ca-na g-yag-pa'i sgrom-bu de har re don
nas mi 'dug I phyogs thams-čad la gzigs kyari. rus-pa dari. skra 'thor
ba yari. mi-'dug go I rgyal-bu don-yod de I Jo-bos smon-lam btab-pa 
dari. nam zla dbyar-kar sori.-bas 1 čhar-pa se-ba'i mgo la babs se-ba'i 
čhu-thig rgyal-bus žal du sOI1 I skom pa rgyun riri.-po de gsos-nas 
rgyal-bu lus sems ma-bral-bar lari.s-rgyu byuri.-nas I byari.-thari. yan 
la sori.-nas khori.-rari. gfus daú ma-'Jal-lo I bla-ma [197 b} dan dpon- [197 b' 
slob gňis kyari. dgon-par log byon dkyil-'khor sum-pa'i čho-ga sogs 
rgyal-bus don du mjad I der ftin-re-bžin luri.-pa'i phu la rgyal-bu'i 
c;iri. sgrubs-par ph yin-no la las jo-bo lhun- grub zer lla las bu-čhuri. don-
grub yari. zer I bu-čhuri. sfíiri.-sdug kha-dog legs zer-ba byuri.-no I der 
byis-pa na mňam-rnams dari. rced-mo dari. 'jin-kha byas-pas I khori. 
gi lo 'brug lo-pa yin-pas I khoil-ran las čhe-ba-rnams kyan 'og-tu 
'jud thub-pa byun (der 'brug lo-pa bya-ba su yan mi-'dug ste ( rgyal-
bus na 'brug lo-pa yin-pas grags-pa 'brug las čhe ri.a sten du yon-ba 
yari. de-bžin yin zer kha-pho re yan ston ( der bla-ma'i clrun du log 
byon-no /~-pa ma.:gi'i ~Q:al-po la sras-mo mchar-sdug la 'od čhags-
pa 'dra-ba gčig yÓd ( gžan sras sras-mo med-do lluri.-pa de'i mcho de la 
sna dus-bzan ca-na g-yu- 'brug siwn-mo nam-mkha' nas mar babs-
nas I dus-bzari.la skad 'don gyi mcho'i dkyil na ma-'gro-ba yod [198 a] [198 a] 
rgyal-blon-rnams kyan bltad-mo dar\ ston-mo de'i nin-par byed I 
der de byas-pas rgyal-khams su čhar-čhu dus-su babs-pa I lo čhu 
legs-pa I mi-nad phyugs-nad 'čhad-pa ( phyi rgya-mcho čhen-po de 
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compassion, prenait les ossements de mon frere cadet ... Je ne pense 
qu'a cela ll, dit-il. Lc lama dit : « Vous n'etes pas un homme ordi
naire. D'ailleurs, vous étes né ďune lignée royale. Des parents qui 
expulsent ainsi leurs fils méritent une punition. Nous irons dcmain 
chercher les osscments de votre frere cadet. Vous, Don-grub, montrez 
moi le chemin. ll 

Portant quelques jours de provisions, ils allerent a l'endroit Oll 

se trouvaient les ossements, et, lorsqu'ils allerent chercher a l'ombre 
de la touffe de rosiers, la boite ďardoise avait été enlevée et ne s'y 
trouvait plus. Ils regarderent dans toutes les directions, mais i! n'y 
avait ni ossements, ni cheveux éparpillés. Lorsque (le prince) fit 
une priere pour son cadet Don-yod, bien que ce fut la période du 
plein été, de la pluie tomba sur le sommet du rosier. Une gouttc 
ďeau du rosier tomba sur la figure du prince. Cela guérit la soif 
dont il souffrait depuis longtemps, lui rendit ses forces, et lui permit 
de se relever. lis errerent dans Ia plaine du nord. Tout était désert 

[197 b] et ils ne rencontrerent personne. Tous deux, Ie lama [197 b] et son 
disciple, rentrerent encore au monastere. Ils firent des rites de trois 
ma1;1tjala, 39 ... etc., pour Ie prince. 

Ensuite, le prince alla tous les jours en haut du pays pour rama~
ser du bois. Parfois une voix disait : « Frere ainé Don-grub >l 40 , par
fois : (( Petit garr;on Don-grub ll, parfois on disait clairement : (( Cher 
petit garc;on ll. La-bas, le petit garc;on jouait et luttait avec ses sem
blables. Comme il était né dans l'année du dragon, il fut capablc 
de battre meme ceux qui étaient plus :lgés que lui. ll n'y en avait 
pas ďautres que lui (nés dans) l'année du dragon. Chaque fois le 
garc;on se vantait en disant : <( Comme je suis né dans l'année du 
dragon c'est probablement a cause du dragon célebre qu'il m'arrive 
ďétre supérieur. " Puis il retournait en présence du lama. 

Le roi du bas de la vallée avait une fille qui était belle et rayon
nante. ll n'avait pas ďautres fils ou filles. Autrefois, au jour de ln 
fete, le dragon de turquoise bleue descendait du ciel sur le Iac rl<~ 

ce P3:YS 41. Comme, au jóur de la fete, sa voix tonnait, on n'allait pas 
a] au milieu du lac : [198 a] et ce jour-la, les ministres royaux organi

s.aient un spectacle et un festin. Comme on faisait ainsi, l'eau de 
pluie tombait en temps voulu sur lc royaume. Les pluics de l'année 
étaient bonnes. Les mala<lics des hommcs et les maladics tlu bébdl 
étaicnt restrcintos. Comme on croyait qu'il y avait rlans ce gmn<l 00 

O) 
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la yid-bžin gyi nor-bu či bsam 'grub-pa yod-pas I srnou-lam gan btab 
'grub-pa žig yod-par 'dug I dus-phyi'i skal-pa 'gribs-nas 'brug gson
ma de mcho la ma-babs-pas I mi 'brug lo-pa yin-pa lo bži-gsum bču
gfiis Ion-pa gson-ma re mcho la skyur-čin f rgyal-blon-rnams kyan rgyan 
čha-lugs sprad-nas gsol-ba btab-na sůar-bžin bsam chad 'grub kyis 
yod-par 'dug I der lun-pa de nas lo-dus kyi mi re chol du btan-bas ( 
khyod gaťl yin-pa lo bču-gfiis Ion-pa rgyal-bu don-grub yin zer-ba 
rna-bas thos-ste 'gugs-pa'i pho-fia bla-ma ri-sa des rcar phyin-nas I 
der ned kyi rgyal-po'i žalta la bla-ma'i bu-cha lo bži-gsum bču-gfiis 
Ion-pa gčig yod-par 'dug I rten-'brel la dgos byuů-bas lta 'gyogs-
par [rg8 b] bskur zer sgo brduůs-so f bla-ma'i dgons-pa la sťlar mcho [rg8 b] 
sky-ur-ba rgyus yod-pas ma-bzan bsam I bu rja-ma kha phug-pa'i 
'og tu sbas-nas skad čig byuri. yaů na la či yaů mi-yori.-bas khyed-rari. 
mcho la skyur-ba 'dug skad ma-'don byas-nas I bla-mas na lo-sgrub 
zla-sgrub byed-pa la bu-cha ga nas yori. I ri.a bsod sňiri. 'dod-na bsod 
byas bla-mas 'ur thug brcori.-so I khoťl-chos phug su 'chari.s phug 
g-yens byas I bla-ma la gri ston-nas bsod-pa yin zer chag chag byas-
pas I rgyal-bus rja-ma'i bu-gu nas bltas-pas I bla-ma bsod-pa 'dug 
na 'di na yod lags / na'i bla-ma drin-čan de la 'di-' dra ma-mjad byas-
te rja-ma skyur-nas Jaťls-so I bu-čhuri. de-kha yin zer dga' -grags bu 
čhuri. mchar-po 'dug zer lags-pa nas khrid-do I bla-mas 'phyans kyan 
ma-thub-pa bla-ma gan-brgyal 'gyel-nas c;or-ro I der bla-ma mya-nan 
gyi non nas žal du gsol-ba yan ma-soli. I grons la khad b_yun-no / der 
rgyal-po čhen-po dc'i rcar sleb-pa dali. f rgyal-bu [rgg a] mthon-ba [rgg a] 
dan bu-čhuri. mchar zer rgyal-po yan mňes-so 1 ňi-ma gfiis gsum rgyal-
po'i gzims-čhuri. du bžugs-so r rgyal-pos sras-mo Jo bži-gsum bču-
gfiis Ion-pa mchar-sdug la 'od čhags-pa yod-pa de / rgyal-bu la sems 
c;or-ro I khori. gňis gčig la gčig ']us-nas 'bral-ba rgyn nas ma-'dod do/ 
phyi'i rgya-mcho čhen-po la mčhod-pa byed-pa'i dus kyi stugs-nas 
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Jac extérieur je u'~ ~ils1 quel joyau qui réalise les désirs, quel quc ft'lt 
le vceu que l'on émettait, il se réalisait. Par la suite, l'époque s'étunt 
assombrie, le dragon vivant ne tombait plus sur le lac. Lc cycle 
de douze ans 42 étant révolu, en vue ďcxpulser dans le lac un homnu~ 
vivant né dans l'année du dragoU:, .les ministres royaux se parcnmt 
a nouveau de leurs ornements et, faisant faire l'offrande commt~ 

auparavant, firent leurs préparatifs. Puis ils envoyerent chercher 
tous les hommes du pays (nés) dans l'année (en question). Ayant 
entendu dire, lorsqu'on demanda aux gens leur année de naissancc, 
qu'il y avait un prince Don-grub agé ďa peu pres douze ans, le~ 

messagers allerent a sa recherche pres de la retraite montagnardtl 
de ce lama. « Selon les instructions de notre roi, il y a (ici) un fil~ 

adoptif du lama qui doit avoir a peu pres douze ans. Comme il nou~ 
[rg8 b~ le faut pour le présage de bon augure, allez vite [rgS b] (nou~) !1~ 

livrer ll, dirent-ils en frappant a la porte. Le lama réfléchit au fait 
qu'autrefois il fallait envoyer quelqu'un dans le lac et il pcnsa qu1' 
que cela n'annonc;ait rien de bon. ll cacha tout de suite lc gar~~oll 

sous le couvercle ďune jarre et dit : " Rien ne ťarrivera. Tu vas 
~;-~y[aíiTaG.''t~e dis pas un mot. l> Le lama dít (aux messagers) : 

" A moi qui fais des offrandes chaque année et chaque mois, tl'oi1 
viendrait un fils adoptif ? Si vous etes ďhumeur a me tuer, tucz
moi. l> Le lama résista désespérément. lis envahirent la grottc et rcclwr
cherent une cachette. lis menac;erent le lama ďun couteau. l>i~tmt : 
" On va le tuer "· ils aiguiserent (le couteau). Le prince regardu. pl~T 
un trou de la jarre. ll elit : " Ils vont tuer mon lama. Je sui~ ici. Nt~ 

faites pas cela a mon lama compatissant. " ll renversa Ia jarre d !411 

mit debout. Ils dirent : « C'est lui, le petit gar~on "· Trcs contcnlH, 
ils ajouterent : " Le petit garc;on est beau ll et ils l'enmencrcnt ptu 
la main. Le lama ne pouvant s'accrocher a lui, tomba snr le sol 11t 
s'évanouit. Alors, le lama, opprimé par sa douleur, fut incapt\hltl 
de manger. ll fut sur le point de mourir. 

Lorsqu'ils arriverent aupres du grand roi, et lorsque celui-ei vit 
a] le prince, [199 a~ le roi aussi fut ravi et dit: "Le petit gar~on est hoa.u. » 

Pendant deux ou trois jours on mit le gart;on dans Ia chumbr11 n 
coucher du roi. La princesse ftgée ďa peu pres douze ans, et qui ~tl\lt 

belle et rayonnante, s'y trouvait. Ellc tomba amoureusc (]\1 prim:c. 
Tous deux Rc tenaient par la main et-ne voulaicnt sous aucunpró toxt11 
~tre séparés. Lorsqu'on réfléchit nu moment de fairc l'offrando 11.11 

Q') 
Q') 
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či drag gan clrag 'di gňis mi-khrel-ba 'dug zer-ha Ia I rgyal-hu ran 
gi gros bslabs-pa sras-mo 'di Ia 'phyans na mi gton-ba 'dug I nor-bu 
len-pa'i gru naÍl du khyed-raÍl blon-po gyad dan bčas-pa ned gňis daťl 
sdoil-nas 'gro yis 1 der bu-mo gňid du son-ba dan khyod-rail-chos bu
mo gzuils lnas khyed-rail-chos clon dail 'srro-drug gi sems-čan Ia ph<ln 
thogs-pa'i phyir du I bgag sgrub mcd-pa'i sems ,byas-nas 'gro-bo 
gsuns-so I blon-po-rnams kyis rgyal-po Ia de-bžin žus-pas / rgyal-
po mňes-nas bu-čhuil a-to yin gsuils I blon-po [199 b] 'khor dail bčas- [199 bj 
pa khoil gňis dan gdon-nas gru'i nail na phar byon-no I sras-mos 
rgyal-bu Ia 'phyans-pa žag mail-pas !ag-pa !hod-pa gčig bym't-bas I 
rgyal-bus blon-po-rnams Ia gzuil zer-ba'i mig rtab byas I rgyal-bus 
sňiil-rje'i sems kyis 'phyoils soil-ilo I namkha' Ia ']a' dail 'od kyi 
gdugs phub-pa byuil I sa-gži Ia 'brug-sgra dail glog 'byin-pa yail 
byun I der blon-po-rnams kyi sras-mo gzun rgyal-po'i pho-bran Ia 
log phyin-no I der rgya-mcho čhen-po'i clkyil nas klu dga' -bo dail 
'Jogs-pa'i sna drans-pa'i klu-mo bsam-gyis mi-khyab-pa khad-de 
'dug-go I rgyal-po zil-pa khrom-me khon-cho'i rcar phebs-pa dail 
klu-rnams kyi rgyal-po Ia bsu-ba byas bsňen-bkur phun-sum chogs-pa 
grails Ia silar yin-na iled-cho Ia mi re gter-ba yin ste I mcho Ia skyur-
rca-na fíe-'khor dail bčas-pa'i nu dir dail rol-mos sgra bsil sfían bsam-
gyis mi-khyabs-pa yoil-ba yin-pa Ia I da lam čhos-rgyal čhen-po khyed 
'dir phebs-pas ned klu'i lun-pa bčud dan !dan-pa che-rin [zoo a] [zoo a] 
ba sems-čan thams-čad Ia gdug chub ži nas da r;i-na yan Iha'i yul 
du skye-ba 'dug zer-nas dga' grags-so I sa khyed-ran yan ma-'byon-nam 
ťled klu'i 'gro don Ia bžugs žus-pas I rgyal-pos gsutis-nas Ii.a-rati gan 
du bsdad kyan khyad med de na'i bla-ma bzan-po gčig yod-pa de 
thugs-khral Ia gtad nu-bo gčig yod-pa 'khor-bar 'khyams yod-pa 
yin gsuns-so 1 der klu-cho na-re 'o na yar 'byon-pa žu zer-ro I khyed 
kyi sku-clrin Ia dus-phyis mcho 'di Ia mi skyur mi-dgos-pa byed I 
yid-bžin gyi nor-bu dan sa'i bčud thams-čad snar las rgyas-pa yoti-
ba byed zer-ba'i dam-bča' phul-lo 1 rgyal-bu'i thu-bar nor-bu khyad-
čan mati du phul phyag bcal smon-lam btab-bo I rgyal-bu'i spyan 
bcums-nas bla-ma 'di'i rcar phebs-par bsam-pas I de ma thag tu bla-
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grand lac extérieur, on se dfmanda ce qui convenait, comment s'y 
prenclre car ces deux-la étaient insépar~l>l~s_.Le prince lui-meme !eur 
donna conseil : " II ne s'agit pas de m'expédier accroché a cette 
princesse. Si vous nous envoyez, nous irons tous les deux dans le 
bateau pour ramener des joyaux, accompagnés de ministres et 
ďhommes forts. Lorsque Ia fille s'endormira, vous, saisissez-la. 
Pour votre profit et pour Je bien des étres dť"s six voies 43, je partira.i 
dans Je but de vaincre les obstacles. >> Les ministres rapporU:rent ces 
paroles au roi. Le roi, content, dit : " Le pE'tit garr;on est bon >>. On 

[199 bJ envoya un groupe de ministres [199 b] avec les deux (jeunes gens), 
et ils se rendirent la-bas en bateau. La princesse, qui s' était accrochée au 
prince depuis de nombreux jours, Iacha sa main. Le prince fit un clin 
d'ceil aux ministr-es pour qu'ils s'emparent d'elle. Avec une pensée \ 
compatissante, le prince l'abandonna. Au ciel s'érigerent un arc
en-ciel et une ombrelle de lumiere. Sur Ia terre se firent Je tonnerre 
et l'éclair. Alors les ministres ayant saisi Ia princesse, retournercnt . 
au palais du roi. 

Puis, du milieu du grand lac cxtérieur apparut tout a coup lc 
klu Dga' -bo 44 et une merveillcuse klu-mo 45 qui conduisait des klH 

_i~~~:Torsque le prince sCíntíllánt de rosée arriva aupr~s ďeux, 
les klH allerent a sa rencontre et lni firent des salutations parfaites : 
" Si c'était comme autrefois, il fauclrait nous donner chaque fois un 
homme. Au moment de l'expulser dans le lac, il venait entouré de 
ses proches qui pleuraient. Aux accents ďune musique extraordinaire, 
maintenant, vous, grand roi de Ia Religion, vous etes ven u. >> Disant : 

[200 a] « Si ma mort apporte bonheur et longue vie [zoo a] aux habitants 
du pays des klu et a tous les etres, meme si je meurs, je renattrai 
au pays des dieux n, i! fut tres content. « Alors, vous ne viendrcz 
plus ici ? Veuillez rester (ici) pour le profit des klu. » Le roi (prince) 
dit : « Cela n'a pas ďimportance ou je demeure. Moi, j'ai un lama 
pur. ll est dans l'affiiction. ]'ai un frere cadet, il est en train de trans-
migrer. ,, Puis les klu dirent : " Eh bien I Veu:llez remonter. Dans 
l'avenir, a cause de votre bonté, désormais íl ne faudra plus expul
ser un homme dans ce lac. Les joyaux qui réaliscnt les désirs et toutes 
les euences de Ia terre augmenteront plus qu'auparavant », dirent-ils 
en Ae l!ant par serment. lis verserent dans le bas de la robe du prince 
beaucoup de joyaux exceptionnels, le saluhent et émirent de svamx, 
Le prince f~~~-~-~~ yeux. et penea ~ller ~uprea de 110n la.m&. AuaaJ-
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ma'i sku-'dun du rgyal-bu phebs-so 1 bla-ma de rgyal-bu'i mya-ťlan 
kyi non-nas žal du gsol-ba yaťl ma-soň-bar 'groťlla khad byuň 'dug I 
mig kyan rtib nas mi no mi-ves-par [zoo b] 'dug ste I bla-ma'i skye [zoo b] 
la 'khyud-nas ňa'i bla-mala 'di-'dra yoň-ba ňas slebs yod-pas bla-ma 
thugs-khral mi-mjad-pa žu žus-pas I ťla'i rgyal-bu rgya-mcho la 
skyur-nas da vi yod-pa la 1 9i-nas gson-par sleb-pa'i ga lc med 1 khyod 
kyi Ii.a la siíiii. chim byed-pa zer bla-ma rgyal-nas 'gyel-lo I der va-
skam gyi thug-pa graii.s sku la snum giied byas-pas sos-so I bla-ma'i 
spyan skyag-mams bsal mig-lpags nas btegs-nas skye la 'khyud-nas 
rgyal-bu yin byas-pas bla-mas rgyal-bu gzigs-ste dga' grags-nas rgyal-
bu'i skye la 'khyud-dc gru-gu ril-ril byas-so 1 vi gson 'phrad-pa 'cli-

\' dra yoii.-ba aii. f der bla-mas khyed log čhog-pa ji-ltar byuii. gsuii.s-pas-( 
rgyal-bus sňar gyi lo-rgyus mams bla-mas phul byas-pa daň I bla-ma 
mňes-nas khyod 'dra'i rgyal-bu 'jig-rten gyi khams na dkon I na daň 
sems-čan kun la bka' drin-čhc I che 'di la mi-'bral skye-ba phyi-ma ru 
I khyed kyi 'khor gyi thog-mar skye-bar yog gsuil smon-[201 a]lam [zor a] 
yail btab I der bla-ma daň rgyal-bu giiis gzims-na sňas-gčig 1 gsol-na 
<;os-gčig 'gro-na phyag sbrel-nas 'byon-pa ma rtogs I skad čig kyan 
'bral mi-phod-pa mjad-do der nam žig rca na 1 luii.-pa'i rgyal-po 
de'i žal nas raii.-re'i bla-ma gdan draii.s bsfien-bkur 'bul-ba man-po 
byed-dgos I bu-čhuii. čhu la skyur-nas sii.ar las lo legs-pa byuii. I 
yid-bžin gyi nor-bu 'phel-ba mi-nad phyugs-nad rgyun čhad-pa fčhar
čhudus-su 'babs-pa I bde-skyid phun-sum chogs-pa byuii. zer-ba gsuils-
nas I bla-ma gdan 'dren la btaň-rio I bla-ma la blon-pa-rnams kyi 
žus-pa I rgyal-pos sku-drin gso-ba'i gdan 'dren du htail-ba yin žus-
pas I bla-mas 'byon-par žal gyi bžes I der rgyal-bu !a ran-re gfiis 
gdons-nas ma-phyin-na 'bral mi-phod-par 'dug I gdoris-nas phyin-na 
rgyal-pos khyed 'phrog-gam mi-<;cs gsuris-pas f da 'gro-ba la thabs 
byas-pas mčhog gsuns I na-za thul čan čig yod-pa de Ia sku-lčam 

t·~~~· 0~C1'2f'·tu; '0~ 'L\~ · 1=1' ~~ . 
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tót, l~.J>!Í!ll::e_ allaen _présence du )ama: Celni-ci, toujours afllir.:~ 
par sa douleur au sujet du prince, ne pouvait toujours pas manr.:c•r 
et était sur le point de mourir. Ses paupieres se ferrnerent ; il ne recon-

[zoo b] naissait personne. [zoo b] (Le prince) s'accrocha au cou du lama ol 
dit : " Voila ce qui est arrivé a mon lama! Puisque je suis wnn, 
je vous prie de ne plus vous désespérer "· « Puisque notre prince lL 
été jeté dans le lac, il est maintenant mort. Une fois mort, i! n'y lL 
pas de chance qu'il arrive vivant. Vous dites cela pour me consoler " 
elit le lama, qui tomba et s'évanouit. Puis (le prince) lui servit UIW 

soupe de viande séchée, massa son corps avec de l'huile et le soiJ.(niL. 
II nettoya les saletés de ses yeux, souleva ses paupieres, et, s'accro
chant a son cou, dit : '' Je suis le prince "· Le lama vit le prince, ~~· 
réjouit fortement, s'accrocha a son cou et pleura abondamment. 
« Est-ce que morts et vivants peuvent se rencontrer ainsi ? " (demancln
t-il). PuiS-Ielama-člit:~--Comme;t es~'tti-pa~~riit--~revenir ? ll Lc1 
prince raconta au lama les événements qui venaient de se pa..~!!l'r. 
Le lama ravi elit :"ll y a peu de princes comme toi dans les royauml'~ 
de ce monde. Tu es ďune grande compassion envers moi et cnvl'r!! 
tous les étrcs. Puissé-je ne plus étre séparé de toi dans cette vi11; 
et puissé-je renaitre dans l'avenir comme le prcmier de ta suit<' " 

[201 a] dit-il en émettant encore un vceu. [zor aJ Désormais, Je lama d !11 
prince, tous deux, lorsqu'ils dorrnaient, partageaicnt le m~nw 
oreiller et, lorsqu'ils mangeaient, partagcaient la méme-nourriturl', 
Ils allafent partoufla main dans la main. Ils ne pouvaient ctn· st\par~ll 
méme ponr un instant. 

Puis, un beau jour, Je roi du pays déclara : « Que !'on invite notr11 
lama! II faut qu'il fasse beaucoup ďoffrandes de reconnais!lant:n. 
Apres avoir jeté a l'eau Je jeune garc;on, l'année est devenue mcil
leure qu'auparavant. Les joyaux qui exaucent les désirs augmentent. 
Les maladies des hommes et du bétail sont définitivement r.:u~rln11. 
La pluie tombe au moment voulu_ Un bonheur merveilleux ~·(l~t 
établi. n On fit inviter Je lama. Les ministres dirent au lama : « On 
nous a envoyés pour vous inviter a faire des cérémonies ponr Ia ~1\nt~ 
du roi l>. Le lama !eur dit qu'il irait. Puis, i! dit au prince : " Si nou11 
deux nous n'allons pas ensemble ... Je ne peux pas me sépan1r (d11 
toi). Si nous y allons ensemble, on ne sait pas si Je roi ne mettm piLII 
hL main sur toi n. « Alors, je suis d'accord pour préparcr Je clt\tmrt " 
dit le prince. II y uvait un v~toment de fourrure : (le garc;:on) en con- .-i 
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rin-po gčig [zor b] bčos-nas gsol-lo I bla-ma'i rgyab tu rgyal-bus [zor b] 
'phyails-nas byon-no I der blon-po-mams kyi čhibs-pa la čhibs-pa 
!u žus-pas f na rkan-bži span-nas med gsmis-so 1 khycd-ran-cho snon 
la byon nas rtiil la sleb-yoil gsuils I blon-pos silon la phyin-nas bla-
ma rkail-bži span-nas žabs thail la 'byon gyis yod žus-nas I bla-ma 
la gdan khur phun-sum chogs-pa byas I rgyal-po dan sras-mos bsu-ba 
mj ad I sras-mo de rgyal-bu grons-pa'i mya-ilan gyis phyed men la son 
'dug I gdan khur mthon-po de la bla-ma bžugs-pa žu žus-pas I bla-
mas mi-bžugs gsuil kyan ma-gsan-par bla-mas gdan-khri la 'jegs-
pas bla-mas sku-lčam bud-nas I rgyal-bu brjin-par khri'i zur du zags-
so I der rgyal-po dan sras-mo 'khor-mams kyis rgyal-bu la gzigs-pa.s 
lrgyal-pos sras-mos rgyal-bu 'phyans-te der rgyal-blon-mams no-
mchar čhe grags-nas 'cli-'dra yoil ba či yin bla-ma la žus-pas I bla-
mas snar gyi lo-rgyus-rnams rgyal-blon sras dail bčas [z oz a] pa Ia r z oz a] 
!us-pas I mkhan yail rgyal-rgyud yin lugs-sogs rgyas-par žus I ma-
gi'i nor-bu blans-nas rgyal-po la dilos-su phul-bas I rgyal-po mfles 
drags čhos-rgyal čhen-po yin 'dug-pas Iias no ma-<;es gsuil-nas rgyal-
bu la gser gyi khri gčig rcigs rgyal blon-rnams rail-sar bžugs I sras-mo 
Ia g-yu-khri gčig rcigs I rail-sar khra khad-de bsflen-bkur phun-sum
chogs-pa žus-<;iil čhos kyi gsun-gleil mjad-do 1 der rgyal-pos gsuns-
nas rgyal-bu don-grub khyed 'cli silar gyi rgyal-rgyud gčig yail yin 
'dug-pa I khyad-par khoil-rail gi no thog 'di la čhos-rgyal čhen-po 
yin 'dug-pas 1 khoil~gi mj~9-_::l'_<l:_~:pl:J.rin-las rju-'phru}lt~~bur,_·~~*-~ 
f gžan nas 'chol du phyin kyan 'cli-'drami~rííed ila bud-med kyi rtin , 
Ia I na'i rgyal-chab 'cli khon 'os-pa gčig yon-ba 'dug I bu-mo 'di yail 
las kyi 'brel-ba lta-bu'i 'bral mi-phod-pa gčig 'dug I da fli-ma de-riil 
nas gza' skar yan bzan-bar 'dug-pas rgyal-bu don-grub 'cli [zoz b] [zoz b] 
rgyal-sa ru 'don-pa yin gsuns-nas rab tu byun-nas bla-ma dan rail-re 
gf\is rca čhu <;in gsum 'jom-pa'i ri gčig la dgon-pa gčig 'debs I de ru 

• 
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[zor b] fectionna un long mantcau 46 et [zor b] le lui offrit. Le prince s'accro
cha au dos clu lama et ils se mircnt en raute. Puis les ministres les 
prierent cle manter a cheval. " Non ! J'ai renoncé aux quadrupedes ,, 
elit le lama. «Vous, allez devant, j'arriverai a votre suite ,, ajouta-t-il. 
Vn ministre alla en avant et dít : '' Le lama a renoncé aux quadru
pedes et i! est parti a pied ». On prépara pour le lama une chaise a 
porteurs 47 extraordinaire. Le roi et la princesse allerent a sa ren
contre. La princesse a cause de sa do ul eur due a la mort du prince, 
ne portait que Ia moitié de ses omements. On pria le lama de s'asseoi-r 
sur la haute chaise a porteurs 48 . Bien que le lama ait dít qu'il ne s'y 
installerait pas, sans l'écouter on le hissa sur le siege. Le lama ouvrit 
son manteau et le petit gar<;on tomba tout nu a cóté clu tróne. Alors, 
le roi, Ia princesse et l'entourage aper<;urent le prince. La fille du 
roi s'accrocha au prince. Les ministres royaux, fort étonnés, deman
derent au lama ce que cela voulait dire. Le lama raconta au roi et 
aux ministres, en compagnie de la fille, ce qui s'était passé aupa-

[zoz a] ravant. [zoz a] :tviaintenant qu'ils savaient que (le gan;on) était 
ďune lignée royale, il demanda que les rites se déroulent 9• (Le gar
<;on) offrit personnellement au roi les joyaux apportés ďen bas 50." 

Le roi, fort content, elit : << Je ne savais pas que tu étais un grand roj 
de la Religion. » On érigea pour le prince un tróne cl' or et les ministres 
royaux resterent chacun a leur place. On érigea pour Ia princess~ 
Ull tróne de turquoise. Des que (les hommes furent assis) chacun a 
sa place en rangs multicolores 51 , ils firent des révérences parfaites, 
et entamcrent une conversation religieuse. Puis, le roi elit : « Princ~ 

Don-grub, votre lignée royale est la meme que celle ďautrefois. 

(II s'adressa a l'assistance :) En particulier, comme il est réellement 
un grand roi de la Religion, a Ia suite des actions qu'il a accomplies, 

_jl est comme une manifestation magique, Meme si on en cherche ail
leúrs, on n'en trouvera pas comme celui-ci. Alors que je n'avais 
pas cl' enfant pour prendre ma succession 52 est venu celui-ci qui 

[:202 b] est pleinement digne de me remplacercomme roi. [zoz b] On ne peut pas 
le séparer de cette fille de meme qu'on ne peut pas se séparer de ses 
actes. Maintenant, a partir ďaujourďhui, comme, par ailleurs, les 
étoiles sont favorables, je vais installer ce prince Don-grub a Ia capi
tale. Apres Ia cérémonie de consécration, le lama et moi, tous deux, 
nous fonderons un monastere sur une montagne ou se trouvent réu
nis de l'herbe, de l'eau et du bois. Nous demeurerons la-bas "• déclara- N 

o 
.-t 



122 LITTÉRA TURE POPCLAIRE TIBÉTAINE, II 

sdod-pa yin gsuns-nas mna'-'og gi mi thams-čad bsags-nas I khon
ran gi phyag na yod-pa'i yid-bžin gyi nor-bu-mams dan I rten bzan
po no-mchar-čan dan gser gyi glegs-bam rnams gdan drans I nam
kha' dar gyis čhod-pa byas sa-bži thams-čad glu-gar rced ']os khyab
par byas I rta-mčhog daů glail-čhen dan bčas-pa rgyal-bu la rab
gnas gsol I sras-mo dan yab yum mjad-nas rgyal-sa bzun I rgyal-po 
čhen-pos čhos mjad-do I lun-pa phu-ru čhos-sde khyad-par-čan 

gčig btab f bla-ma dan lhan čig tu dge-slon dge-'dun dan bčas čhos
khrims dan-bar bžugs-so 1 der mna' -'og-rnams dga' -ste bde-skyid 
phun-sum chogs-pa snar las dar rgyas čhe-ba byun-no I nam žig rgyal
bu don-grub kyi thugs dgons la 1 na rgyal-srid čhos dar gyi yod-de 1 
nu-bode gar [203 a] skyes gar gnas kyi rcad bčod čig kyan ma-byun I 
na 'dra <;ul du lus na či stubs sam run I khoů-ran gi khon-ran la skyo
ba čhen-po skyes-so I khon-ran gi mna'-'og gi skye-bo'i chogs-rnams 
phyag phyir khrid-nas I zla-ba phyed kyi rgyags-phye nan nas khur 
I ran-re dpon g-yog mcho da-lta dar žin rgyas-pa'i skabs-su f skyo-sans 
la 'gro-ba dan I byan-than gi sa thams-čad la ran-re bde-ba spyod-pa 
yin gsuns-nas I dpon g-yog rnams kyi bteg-nas byon-no I kho-ran 
gi snar gan byon gyi sa-čha la phar byon 1 sa-ston yul med-par gron 
yul bčos žin med-par žin bčos 1 čhu med-par čhu ston I mna' -'og gi 
dbul 'phoů ma-nus-pa rnams la žin gter-gyin byon-no I der rgyal-bu 
grons-pa'i sa-čha der phebs-pa dan 1 se-phun der rjín bskyil čhos-sde 
bcugs dge-ba rgyun čhags-su dus-mčhod daů bčas bcugs-so I der nu
bo de'í phar res la rcad ma čhod f chur lam dus-mčhod gton [203 b] 
du byon-nas 1 čhos-sde'i <;in sgrub-mkhan na-re 1 ned-ran gí čhos
sde'i phu 'di na snar míg gis ma-mthon-ba'i gzugs mí-ru byas-pa'í lus 
la spu skyes-pa'i sems-čan 'jigs s u run-ba gčig skad lhaú lhaú 'don-gyin 
'gro-ba gčig /lun-pa mail rgal-ba na 'dug zer žus-so 1 der rgyal-po'i 
thugs la nu-bo daů 'phrad-pa lta-bu'í síiin-rje !han-pa gčig byun-no f 

[ 203 a] 

[203 b] 

l 
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t-íL Puis ayant réuni tous les hommes de la cour et ayant mis dans 
leurs mains les joyaux que l'on possédait qui réalisent les désirs, 
il fit vcnir les merveilleux et purs supports 53, et les volumes (écrits) 
en or ; et ayant hissé des étendards au ciel, on fit sur toutes les terres 
des chants et des jeux. (Faisant sortir) des chevaux excellcnts et des 
éléphants, on procéda a la consécration du prince. II se maria avec 
la princesse ct prit cn main lc royaume. (Son pere), le grand roi, 
se consacra a la Religíon. II ínstalla dans le haut du pays une fonda
tion religieuse exceptionnelle. ll y vécut avec le lama, entouré de 
dge-sloň et de dge 'dun 54, pour répandre la loi religieuse. Alors, les 
gens de son entourage furent contents et un bonheur exceptionncl 
se répandit plus largement qu'auparavant. 

Puis, un jour, le prince Don-grub pensa : " J'exerce la royauté cn 
répandant la Religion. Mon frere cadet, j'ai beau chercher ou il cst 

[203 a] né [203 a] et dans quel endroit (il se trouve) je n'y parviens pas. 

[203 b] 

Apres mon départ, comment a-t-on dépecé son corps ? " II fut trcs 
afftigé a son sujet. Lui-meme prit la tete ďun groupe de gens de son 
entourage. Ils emportcrent de la maison quínze jours de provisíons 
de farine. " En ce moment ou nos officiers et nos servíteurs se dis
persent 55, nous allons faire une promenade et apporter notre propre 
bonheur a toutes les régions de la plaine du nord )) déclara (le prince). 
Ayant battu lc rappel des ministres et des serviteurs, il se mít cn 
route. II alla au dela des terres qu'il avait visitées auparavant. Dans 
ces endroits vides, sans habitations, ils construisirent des villes. 
La ou il n'y avait pas de champs, ils firent des champs. U. ou il n'y 
avait pas ďeau, ils amenerent de l'eau. Aux gens pauvTes du royaurnt·, 
qui se trouvaíent sans ressources, ils donnerent des terres. Puis, il~ 
allerent a l'endroit OU le prince avait trouvé la mort. 

Sur l'emplacement du rosier, ils réunirent les eaux dans un lac ; 
ils installerent une fondation religieuse et sans relache ils firent de~ 
dge-ba 56 et des dzts-méhod 57. Bien qu'ils aient cherché le frere cadt:t 
plus loin, íls ne lc trouvercnt point. Ils prirent le chemin du rctour 
pour célébrer les services réguliers. [203 b] Un ramasseur de bois, 
qui appartenait a Ia fondation religieuse, déclara : " En haut de 
notre fondation religieuse, il y a un etre terrifiant, comme on n't~n 
a jamais vu auparavant, avec un corps ďhomme sur lequel poussent 
des poils et avcc une voix qui est sonore. II se trouve au dcln de 
plusieurs vall~cs. " Puis, une compassion particulicre naquit daM 
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der rgyal-po'i žal nas f khyed-ran 'bails-'khor g-yog-mams sa-stoil 
de na yar gail 'os kyi mkhar-las thob I gčig gi gčig la gnod-pa ma
byed-par ran-las bgyis gsuils-so I khon dpon g-yog bčo-lna gyis sems
čan 'dug zer-ba'i la-rgyab der byon-no I rgyal-bu groil-pa'i sa-čha 
der phcbs-pa dai:t I de ran nu-bo daň 'phrad-pa lta-bu'i mííes-pa čhen
po gčig byun-ňo 1 sňar gyi sdug spyod de sa-čha der myoňs-bas spyan
čhab yan <;or I ri-mgo gčig tu byon-ca-na lun-pa'i bar gčig na skad-
gčig cer cer 'dug I ga-lu 'jab [204 a] kyin phyin-pas mis lus la spu [204 aj 
skyes-pa srin-po 'dra run-ba gčig byun-ste I sems-čan ma-ba gsad-
nas <;a khur yon-ste I jo-bo miň nas bos-nas jo-bo don-grub gaň na 
yod kyan <;a-skal 'di na yod zer nub-mo der ííal-gyin 'dug ňin-mo 
lans-nas 'gro-ba gčig 'dug-go I de'i rjes la ltar phyin ca ná I de skam-
po daň rlon-pa dan rňin-pa bčas-pa'i rcig-pa khaň-pa čhe-ba cam 
čig rcigs 'dug-go I der khon spyan-čhab chan čan gčig <;or I kho <;i_ . 
'phos na la 'di byed-ca-na na las khyer kha čhun-ba'i mi mi-yon 
bsam skyo <;as čhen-po gčig skyes-so I der khoii gi phyag-phyi-ba-
rnams kyan slog btan-no I khon-cho log-pa'i rjes su yan <;a-skal khyer-
nas I jo-bo don-grub ga na yod kyan <;a-skal 'di na yod zer I skad 
'don gyi yoň 'dug-go I khon gi kyan don-yod na 'di na yod byas bos-
pas nu-bo rna-mčhog <;og-ge íían 'dug-go I khon Jo-bo 'di na zer [204 b] [204 b] 
rcar byon-pas der rgyal-bu don-yod kyi bsam-pa I na'i Jo-bo'i skad 
'dra-ba la bsam phyag bcal-žiň rgyugs byun-no / der khon sku-
mčhed gčig 'jal I Jo-bos nu-bo 'di-'dra yon-ba zer spyan-čhab mjad I 
nu-bos Jo-bo daň 'jal-byun zer dga' drags-so I der gňis-ka then gčig 
rgyal-nas lus-so I rgyal-ba sans-pa daň za-gri ston-nas lus kyi spu 

l 
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l'esprit du prince, comme s'il allait rencontrer son frere cadct. AlOI 
le prince ordonna : << Vous, gens de la cour et serviteurs, fail ~~~ 
qui est dans votre pouvoir pour élever dans cet endroit vitln 1 

chateau digne de moi. Sans vous faire de mal les uns aux autrc~)l, c11 
chacun fasse son travail! >> Avec unc quinzaine ďofficiers et cin lit 

viteurs, il alla au-dela du col, a l'endroit OU l'on disait quc S(' tro 
vait cet etre. 

Ils allcrent a l'endroit OU Je prince avait trouvé la mort. AlOI 
un grand contentement naquit en lui comme s'il allait rencontr 
son frere cadet. ll éprouva de nouveau dans cet endroit Ia douln· 
ďautrefois et il pleura encore. Lorsqu'il monta sur Je sommnt cl'ut 
colline, du milieu ďune vallée, une voix résonna. Se faufilant ln 

[204 a] tement, [204 a] un etre terrifiant semblable a un srin-po, s'avmw 
Sur son corps ďhomme poussaient des poils. L'etre, ayant ttul 1 

mouton sauvage, arriva avec unc charge de viande. lis nppr. 
son frere ainé par son nom : '' Mon frere ainé Don-l{rll 
otl qu'il soit, il y a ici une charge de viande >>. Ce soir Ia, il se eonr.h 
A l'aube, il repartit. Lorsque (l'autre) alla voir apres son d~p11.1 

(la viande) seche, fraiche et vieille, entassée ensemble, formait t 

tas de la taille ďune grande maison. Puis, des flots de larmr.~ I 
échapperent. « ll est mort et il a transmigré 58 • En (me) faisant M.llll 
il veut dire qúe-des lÍommes moÍns i.IÍJ.porlants que moi ne v i tmel rot 
pas l'emporter » pensa-t-il et il en fut tres affiigé. Puis, ii rt~nvn3 
ses serviteurs. Apres !eur départ, personne n'emporta de~ parta c 
viande. Une voix se fit entendTe disant : « OU. que se trouvt~ mc 
frere ainé Don~grub-,ily a ici une charge de viande. » Lui aus.'li appell 
<< Don-yod je suis ici ». Par ses oreilles, le frere cadet pouvait l'cntendr 

[204 b] (L'ainé) s'approcha en disant : << (Ton) frere ainé est ici. 11 [::ao-4 
Puis le prince Don-yod pensa : << C'est comme Ia voix de mon frll 
ainé" et vint en courant le saluer. Puis, il rencontra-son fr~rc unlqu 
Le frere ainé dit : << Mon frere cadet est venu ainsi " et il plcura. 1 
frere cadet dit : « J'ai rencontré mon frere ainé " et il fut ravl. Pul 
tous deux tomberent par terre et se reposěrent un instant ao, (L'atn 
se Ieva, sortit son couteau et coupa les poils qui avaient pouM6 11 
le corps. Libérés de leur malheur, ils se mirent alors en routt~• 
lis expliquerent alors en détail Ia raison de la fin de leur!i m1~lhc11 
les princcs-frcrcs, mort ct vivimt, s'étant rencontré~. et ayant m 
fin n ]eur détressc. Ayant rasó los poils du corps du co.det, (l'atn o::t o 
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skyes-pa rnams gri-kha byas-so I khoti. skyo-saňs byed-pa der phebs-
so I rgyal-bu sku-mčhed <;i gson 'jal-bas skyo-ba sails skyo sails 
zer-ba'i rgyu-mchan mail de nas byuil-ilo I gčuil-po'i lus kyi spu-
rnams gžar bdud-rci lila žal du grails-pas Jo-bo daň gzi-mdails mňam 
-pa byuil-ilo I der silar grons-pa'i sa-čha čhos-sde der phebs-so I 
dge-rgyun mi-'čhad-pa mjad I byon-pa'i lam thams-čad du gron yul 
bcud-do 1 der rgyal-bus thugs dgoils lada na nu-bo dan'phrad-byun nas 
smon-lam btab chad thebs-pa yin chod [zos a] 'dug-pas I yab rgyal- [zos a] 
po dari 'Jal du 'gro-dgos dgons-nas I pho-brari nas nor-bu rin-po-
čhe'i sna grans rin-čhen sna-bdun dari nor či 'dod bsnams-nas I yab 
yum gsum-po rgyal-'baris kyi bskor-nas yab kyi rcar byon-no I yab 
kyis sa-čha'i sgab na phar khoti. mkhar brcig mkhan-rnams slebs 'dug-
go I de-nas rgyal-po yab yum gyi druti. du žu-ba daň blon-po drag-pa 
gčig gi mgo byas skya-mi man-po btan-no 1 snar gyi ncd-ran gi 'ban-
rnams de na yar mkhar-las byed kyi 'dug-go I de'i skad-čha thos-nas 
tha-ma'i čhos-rgyal čhcn-po gčig yod-pa des rail-re'i mna'-' og dari 
sa-čha 'phrog-pa 'dug zer-ba thos-nas 1 rgyal-po yab yum rgyal-bu 
sku-mčhed kyi mya-Iian gyis non I žu-ba btan-ba'i rta-pa man-po 
mthoil-nas I da dmag byun zer pho-brail la bros-so I der rgyal-bu 
sku-mčhed gňis yab daň mjal-ba'i žu-ba yin žus-pas I de-'dra či la 
srid rgyal-sa 'phrog-pa yin zer žes-nas 'dug-go I rgyal-po 'di-kha na 
phebs kyi [205 b] yod zer-ba'i žu-ba phul-bas I rgyal blon-rnams [205 b] 
dga'-drag nam-mkhar dar gyi čhod-pa byas I sa-gži glu-gar rol-mo'i 
bkan-nas rgyal-bu sku-mčhed bsu-ba la byon-no I yab rgyal-po silon 
pho-bran gi them-pa mi-rgyag-pa yin-pa la 1 na bu dan Jo-mo bsu-
ba la 'gro gsuils I mig-lpags la <;el gyi ka-ba bcug 1 phyag tu g-yu yi 
mkhar-ba bcug-pa bsnams-nas rgyal-po yab yum bsu-ba la byon-
no I der sku-mkhar de nas chur byon-pas bkra-<;is rjas daň !dan-pa 
gčig tu phebs-so I rgyal-po yab yum daň rgyal-bu sku-mčhed sras 
daň bčas-pa der mjal-lo I dga' grags gčig gi gčig la 'jus-so I a-ma na-
re I čhos-rgyal don-grub khyed sails-rgyas kyi sprul-pa yin-pa ti.as 
ma-go-bas chig 'khyal ti.an sems byas-pa bzod-par gsol I da ned 
rgan 'khon gňis skyid-sdug khyed sku-mčhed gfiis mkhyen zer phyag 
kyan 'gyel-ba ltar lan stoti. 'chal-lo J rgyal-bu don-grub kyi žal nas I 

i 
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lui versa dans la bot:cche les cinq amrta 61 et sa complexion devint 
semblable a celle du frere. ainé. Puis ils allerent a la fondation reli
gieuse ou (le cadet) mourut autrefois. Ony accomplissait sans rela.che 
des ceuvres de mérite. Sur tout le chemin par lequel ils passerent, 
on avait installé des habitations. Puis le prince pensa : '' Le fait que 
j'ai rencontré mon frere cadet est lc fruit du vceu que j'avais émis. 

[zos a] [zos a' Je dois aller rencontrer le roi mon pere)):-----·-···-·. ·-
Du palais, il prit sept sortes de joyaux avec, en premier lieu, le 

joyau précieux, et tous les trésors qu'il voulait. Les trois membres 
de la famille royalé 62, entourés de la suite royale, allerent aupres 
du pere. Ceux qui s'étaient occupés des terres du roi la-bas, les batis
seurs du chateau, arrivcrcnt. Puis, on envoya beaucoup de messa
gers avec a leur tete un ministre puissant pour demander audience 
au couple de parents royaux. Ayant entendu dire (ďabord) : '' Ceux 
qui étaient autrefois nos sujets, construisent la-bas un chateau " 
(puis) finalement: «II y a un grand roi de la Loi qui prend nos hommes 
et nos terres "• le couple de parents royaux, oppressés par leur dou
leur au sujet de dcux princes-freres, lorsqu'ils virent les nombreux 
cavaliers qui avruent été envoyés avec la requete, se disaient : « Main
tenant, une armée arrive " et ils se sauverent au palais. Puis, on lcur 
dit que les deux princcs-frcres demandruent audience au pere. lis 
eurent peur et dirent : « Comment est-ce possible ? On attaque la 

[205 b] capitale. " Puis, on leur fit savoir : '' Le roi arrivc ici. " [205 b] Les 
ministres royaux fort heureux, firent hisser des étendards au ciel. 
Le pays se remplit de chants et de musique. Et on alla a la rencontrc 
des princes-freres. Auparavant le roi-pere était resté derriere le seuil 
du cha.tcau. "Je vais aller rencontrer mon fils et sa femme "déclara
t-il. II mit des tiges de cristal pour soutenir ses paupieres, prit, dans 
la main, un baton de turquoise, ct alla a la rencontre du couple royal. 
Puis, du chateau la-bas partirent (les autres) avec des provisions 
de bon augure 63 • Le couple des parents royaux et les deux princes
freres, leurs fils, se rencontrerent la-bas. Tres heureux, il s'étrci
gnirent les uns les autres. La mere dit : " Roi de la Religion, Don
grub, comme je ne comprenais pas que tu étais une manifcstation 
du Buddha, pardonne mes vaines paroles et mes méchantes pensécs. 
A présent vous, les deux fils, vous connaissez lc bonheur et lc 
malhcur du vicux couplc quc nous sommcs " ct ellc les salua millc 
fois commc si clle allait tom ber. Le prince Don-grub dít: « ]'ai montré LJ"l 
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na 'gro-drug pha-mar <;es-pa la 1 mkhon 'jin že bžag gan yaú med 1 
a-[206 a]mas ga.il byas úa yi grogs-su byun I gsuů-nas čhos kyi gsun- [zo6 a] 
glen khrol-le mjad-do I rgyal-bu don-grub yab rgyal-po'i rgyal-
sa tu ston I jo-mo sku-mčhed gňis la gčig-po'i 'thus-pa mj ad I rgyal-sa 
phan chun gňis-ka khyad-med du brkya.il I mna' than 'jam-bn'i 
gliil la dban bsgyur 1 rgyal 'ban-mams kyan bde-ba dan !dan-pa 
fiin mchan tu čhos la spyod-pa byun-ba yin-par gda' zer-ba byas-
pas I der rgyal-bu bde-spyod bzan-po'i bsam-pa 1a. nas <;in gi rcar---__ 
phyin-nas I TO 'di'i na l<J.J1Ů~~e_r_rgyab tu khur-nas čhos kyi grub-mtha' 
na la man du lab kyan úas rtog ma-nied 1 rgyab tu ro khnr kyan ·· c· 

skyug sun ni na la ma-byun 1 de-rin btan-ba'i sgrun da phan la fii-
bču rca gčig soň-ba dali I rgyal-bu don-grub gyis 'phral sdug spyod 
khur byed-kyin bžugs-pas nam gžugs rgyal-khrims čhos-bžin skyon-
ba gčig byun 'dug I bla-ma dran-nas bžugs-pas bla-ma daú mjal I 
der rgyal-bu don-'grub.mlliar 'khyams kyan rgyal-po yab yum daň 
mjal I 'jam-bu glin 'og tu chud-pa'i čhos-rgyal de' -dra-ba byun 
[zo6 b] 'dug 1 khoil-rail sdug myon de-'dra-ba btan 'dug 1 na Ia [zo6 b] 
rgyal-bu las zad-po zer I ro khos zer kyan las zad-pa 'dug bsam I 
khyod 'dra'i spran-čhun zla-ba grags-pa čig yon-ba bsam 1 mčhi-
ma sna-gon du lhag I bla-ma dran mos gus čhen-po gčig skyes-pa'i 
stobs kyi bla-ma'i gzim-čhun na ro khur-nas slcbs 'dug-go I der bla-
ma thugs-dam la bžugs 'dug kyan I phyag 'cha! bskor-ba byas byin-
brlabs žus-pa dan 1 na 'dra-ba'i zla-ba -gi-ags.:pa yoťl-ba· 1 'di nas 
phyin 'phral dad-pa'i yugs bskyed-pa.'] gdun <;ug by~s-na bla-ma'i bka' 
gnaů-ba 'grub-pa 'dug zer-ba žus-pa daň I bla-ma'i gsun-nas I 
khyod che-silon sbyin-pa čhen-po ma-btan-bas I che 'dir dbul-ba 
yin 'dug gsuůs I na Ia slob-ma mdo rgyud bstan-bčos la mkhas-pa 
bži yon-ba 'dug I de'i zla Ia, the com. khyod-ran yon-ba 'dug gsuns-
so I mu-stegs_ stoi_l-pa'i phUÍl-po 'di mgo min-pa gser tu rni-'gro I 
lus-po lho-phyogs dpal-gyis-ri Ia gcug-lag gi them 'og tu sbas la 
gnon / mu-stegs kyi bstan-pa 'di mtho rgyu med-pa [207 a] cam [207 a] 

~J· y;>:.l· ' . 
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a mes parents les six voies de Ia transmigration. Je ne garde aucune 
[zo6 aJ rancune. Quoique ma mere [zo6 aJ ait fait, elle est devenue mon 

amie "· Ce disant, il parla lumineuscment de la Rcligion. 
On installa le prince Don-grub dans la capitale du roi. Sa reine 

devin!J_a_femme des deux freres. _Ils protégerent les deux royaumes 
de part et ďautre, sans distinction. Leur pouvoir s'étendit sur tout 
Je continent. Les sujets royaux aussi furent remplis de bonheur et 
pratiquerent Ia Religion jour et nuit "· elit le cadavrc. 

Alors lc prince Bdc-spyod bzan-po pensa : " Étant allé aupres de 
l'arbrc ct ayant porté sur mon dos ce cadavre qui me disait : " Ne 
me prends pas ! " 64, bien qu'il m'ait beaucoup parlé de la théorie 
de Ia Religion 65,je n'ai r!en ~ompris 66• ;\feme lorsque je portais 
re cadavre sur ~~~ .dos, je n'al pas été degoúté par son impureté 67 • 

JUsqu'a'u-~onte' "ráconté aujourďhui, il en a raconté vingt-et-un. 
Le prince Don-grub, des qu'il rcncontra des malheurs, le:, supporta 
et devint finalement un protecteur de la Religion, qui exer<;ait la 
royauté. Attaché a la mémoire de son lama, i! le rencontra. Bien 
que Je prince Don-grub se promenat aux cÓnfÍns de ia terre ·n ren
contra (enfin) ses parents royaux. Puis, il devint ainsi un roi de la 

[zo6 b] Religion a qui tout !'univers fut soumis. [zo6 b] Le cadavre me donnc 
ainsi des soucis 68 • Bien que (le cadavre) m'appclle, « le prince dont 
le mérite des actions est épuisé, » je pense que le mérite de mes actc~ 
n'est pas encore épuisé 69 • " Quelqu'un comme vous deviendra exac
tement comme le petit mendiant Zla-ba grags-pa n pensa-t-il et une 
larme tomba sur le bout de son nez. ll se souvint de son lama. (Sou
tenu) par la force clu grand respcct qui naquit en lui, il arriva,_portant / 
le cadavre, __ clans_l_~c_!l_a~_])r~- cll!}~!!!~: Bien que le lama fU.t install<\ 

'[-ao7 a] 

a méditer, ille salua trois fois et lui demanda sa bénédiction. (( C'est 
moi, Zla-ba grags-pa, qui suis venu. Des que je suis parti ďici, par 
la force de ma dévotion et la force engendrée par (votre) lignéc, j'ai 
exécuté les instructions de mon lama. » Le lama répondit : « Comme 
vous n'aviez pas fait de grands dons dans vos vies antérieures, vous 
étes pauvre dans celle-ci 70 Quatre éleve forts en siUra, en tantra 
ct en Stistra sont venus chez moi 71• Je me demandais si vous éticz 
venu comme leur compagnon. A part Ia tete, le cadavre du maitm 
hérétique n'a pas été transformé en or. Écrascz Je cadavre ct cachcz-Jc 
sous Je seuil du temple de ~rrparvata au sud. La doctrine des Mré
tique& sera privée de beaucoup de son importance. [207- Q1 Par Ia 
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yon I saůs-rgyas kyi thugs-rJe'i 'jam-bu glin du dam-čhos dar-ba 
žig yon-ba 'dug gsuns-so I rgyal-bu'i mgo-bo gser tu ;yon-ba 'di la 
mčhod-rten lha-skt1 gan bžeils-pa drag žus-pas I klu-grub kyi gsuil
nas I za-rgyu kha-gan las med kyan de nas bžag-nas sbyin-pa gton 
dgos-pa yin I che 'di la bsam-pa mam-par dag-pas gzuil yan lho
phyogs dpal-gyis-ri la gser-kha la 'grub-pa de-kha yin mod bde
spyod bzan-po 1 nan du lha-sku bžen-nas bžag kyan phan-pa mi
'dug bde-spyod bzan-po I rdo-rJe gdan gyi mgo byas dgon-pa rnams 
la gser 'gyed čig e yon-ba lta gsuns-pa dan I mgo-bo gser tu yon-ba 
de bsil-ba dan I rgya-gar gyi dgon-sde'i phyag-pa-rnams Ia gser žo 
phyed re bgye'o 1 mkhan-po čhe bsgres rnams Ia gser srail re phul-lo 
I rdo-rje gdan I na-len-dra'i gcug-lag-khan la gser-gon jon dan bčas
pa 'bul-rgyu byun-ba yin-par 'dug I mgo-bo'i dkyil nas gser gyi 
sfíin-po zon-khab cam žig [207 b] byun-ba de la I bla-mas 'di la [207 b] 
ran-re gfíis gsol-ba 'debs-pa'i rten bycd 'dod-pa čhe na 'khor-bar 'čhin-
ba las med gsuns I der gser gyi sfíin-po lha-sku rnams kyi druú du 
bžag-nas I zla-ba gčig la dpon-slob gfíis kyi gsol-ba btab-pas I byams-
pa'i sku khru gan-ba gčig byuil-ba yin-par 'dug I dus-bzail dus re 
la I klu-grub dan gsun-glen khrol-le mjad-pa gčig byun-ba yin-par 
'dug I mu-stegs ston-pa'i phun-po la I bsfíen-pa byas-pa'i yon-tan 
gyis I slob-dpon kln-grub bžugs rin la čhos kyi rgyal-mchan legs-par 
bcug-pa yin-par 'dug I mu-stegs log lta čan-rnams rcad nas bčad I drug 
brgya'i dus su 'byon-par žal bžes bžin I bstan-pa 'jin-pa'i skyes-
bu dam-pa khyod I rfcs-su bdag kyan 'bral-ba med-par c;og I khyed kyi 
rigs 'jin che-yi dilos-grub rcal gyur-nas I bdag la čhos kyi gdul-bya 
srnín-par <;og I zcr-ba'i smon-lam yan byams-pa'i drm1 du klu-grub 
yab-sras gfíis kyi btab [208 a~ ll rgyal-bu bde-spyod bzan-po'i dka'- ~zo8 a] 
ba bčad-pa'i mi-ro gser 'gyur gyi čhos-sgrun fíi-<;n rca gčig btan-na 
dnos-grub zad mi c;es-pa 'byun zer-ba súon phyi gžmi. las gsun-par 
gda' I klu-grub sňin-po'i smon-lam mthar phyin I bde-spyod bzan-
po'i dka' ba spyad-pa'i le'u ste fíi-bču rca gčig pa'o I bstan 'dir ston-
pa gfiis-par grags-pa yis ( 'gro-ba'i mgon-po klu-grub yab sras kyis I 
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compassion du Buddha, la pure Religion se répandra dans le monde "· 
(Le mendiant) demanda : (( Cette tete qui s'est transformée en or, 
convient-il ďériger pour elle un st$7pa ou une statue ? '' Nagarjuna 
répondit : " Bien que toutes les bouches ne puissent en manger, il 
faut la découper et en faire des dons. Bien que dans cette vie vous 
ayez gardé des pensées pures, la mine d'or ne sera pas achcvée sur 
la montagne 5rrparvata, Bde-spyod bzaiJ.-po. :Meme si, ayant fait 
une statue, on l'installe a l'intérieur, cela ne sera pas utile. Bde-
spyod bzan-po, distribuez l'or aux monasteres en commenc;ant par 
le Vajrasana et voyez s'il suffira ", ordonna (le lama). II divisa la tete 
qui s'était transformée en or et en distribua des demi-morceaux 
ďor aux fondateurs des monasteres de !'Inde 73• II donna a chacun 
des mkhan-po a tour de role une once ďor. Aux temples du Vajra
sana et de Nalendra 74 il y avait de quoi faire des dons de coupes 
ďor pleines 75. Du milieu de la te!t: _s():rt~t un C:ce_ut: §'or _de la taille 

[207 bl d'une aj~Jk.d~~uj:ie.' [20J b] Le lama dit : "Nous en ferons Je sup
port de nos prieres a nous deux. Sí__~()US le youlons fortement, nous 
~!Ol1? _li1J~ré!';_ de_la_transmigration 76

• n Puis, ayant mis le cceur 
ďor devant des statues 77, le maitre et son éleve, prierent pendant 
un mois. Une statuc de Maitreya de la grandeur ďune coudée apparut. 
A ch~e_ jourde fete, elle (la statue) conversait clairement avec 
Nagarjuna. (( Grace aux dévotions faites au corps du maitre hérétique, 
pendant la longue vie du maitre Nagarjuna les bannieres de la 
doctrine ont été fermement implantées. Les hérétiques et leurs mau
vaise-s doctrines ont été entierement détruits. Que par la sníte moi 
et vous, etre pur, qui avcz soutenu Ia Doctrine, montrant votre 
visage pendant six cents ans, nous ne soyons jamais séparés ! Votre 78 

compréhension m'ayant conféré le siddhi de (longue) vie, que je 
múrisse dans Ia discipline de la Religion! " Nagarjuna et son dis-

(ao8 a] ciple prierent encore ainsi devant Maitreya. [208 a]. " Si on raconte 
les vingt-et-une histoires religieuses de !a transformation du cadavre 
en or et des difficultés vaincues par le prince Bde-spyod bzan-po, 
que le siddhi indestructible se réalise dans l'avenir comme dans le 
présent et le passé I " disait (Nagarjuna) 79• La priěre de N~garjuna 
atteignit son but. Le vingt-et-unieme chapitrc conccrnant les actions 

1 
difficilcs accomplies par Bdo-spyod bzan-p.o so. 

Dans cct exposé 81, le célcbro dcuxicmc mattre, Jo protecteur de~ 
~tres, N:!g:lrjunn, ct ~on cli!!ciplc, nfin clo permcttn! <l'ncccpter ou 
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rgyu 'bras yid čhes blan dor bya-ba dan I mi-čhos phyi-thab gžuil 
srili. bya-ba'i phyir I 'bras bu dgos 'dod bsam-pa 'grub-pa yis I ilo
mchar dge-ba'i bstan-bčos phren-ba mj ad 1 no-mchar dge-ba'i bstan
bčos 'phren-ba mjad 1 'di mthon klog dan bris-pas dnos-grub ni I 
sna re 'byuil žes klu-grub ilag nas gsuils I rten-'brel bzan-po'i dga'
ston čhen-po yi / skye-dgu chim žin yails-pa'i rgyal-khams 'dir I 
c;in-tu dge-žin dge-legs 'byuřt gyur čig i sar ba ja ga ti manga lam f 
ja yan tu f 

HISTOIRES DU VETALA D'OR, XXI i33 

de rejeter Ia croyance a Ia rétribution des actes, et pour prolonger 
dans l'avenir 82 Ia religion populaire (mi-c7Ios), apres avoir réfléchi 
aux fruits des actes, aux besoins ct aux désirs 83, firent cette guir
lande de sastra ďun mérite extraordinaire 84. Si on Ia voit, la lit 
ou l'écrit, le siddhi se réalisera : c'est ce qu'expliqua ďabord ~agar
juna dans son enseignement. Au moyen de ce joyeux festin de bon 
augure, que la prospérité et le bonheur se répandent partout dans 
ce royaume étendu, pour Ia consolation de tous les étres 85. Sar-ba 
ja-ga-ti. Mařtgalam. J ayantu 88• 

1. Pendant Ia préparation de ce 
travail, deux autres versions an
glaises de ce měme conte ont vu Je 
jour. Sous Je titre de « Donyoh Don
druh '' Marian H. Duncan en a donné 
un résumé anglais dans More Harvest 
Festival Dramas oj Tibet, Londres, 
1967, p. r7-62, en y joignant ďinté
ressantes photogra phies prises lors 
du déroulement de Ia piece a Batang, 
dans Je Tibet oricntal. Plus récem
ment Thubten Jigme )<orbu et R. B. 
Ekvall ont publié Je texte tibétain et 
Ia traduction anglaise intégrale de 
dpal-ldan bla-ma dam-pa rfe-bcun 
blo-bza'li ye-res kyi gsuns las gsa'li
ba'i rnam-thar blugs-so sous Je titre 
de The Y ounger Brother Don Y od 
(Indiana University Press, Blooming
ton et Londres, r969). Comme le 
font remarquer ces auteurs dans 
l'introduction a !eur traduction: "The 

( story is not a biography of... the 
second Panchen Lama, who held 
oflice d uring the la tter part of the 
seventeenth century. It is a fanciful 
allegory with a political purpose as 
precise and pointed as that of any 
political pamphlet or piece of pro
paganda. That purpose links the 
story with the Panchen Lama, who by 
being assigned the role .• of narrator 
!s credited with authorship. A widely 

I 
known folktale and one of the most 
popular playR in the repertoire of 

l 
wandering theatrical troupeA, it is 

, known to the Tihetan public by a 

I 
' variety of nameR ... • (p. r). NouR 

, 1 n'avon1 pn.s ě. nous occuper lel du 

probleme de l'application politique 
de notre version du conte : le lecteur 
s'apercevra par lui-meme que le 
conte tel qu'il figure dans des collec
tions de ro-sgrun (fait qui n'est pas 
mentionné par les auteurs précités) 
n'a pas été remanié a des fins poli
tiques. Je me permets simplement 
ďajouter que mon exemplaire de Ia 
xylographie qu'ils ont traduite ne 
comporte pas I_!QIL_Jllus de datL_!l_i_ 
de lieu d:i.ropression. u-séralt certes 

íiitéressant de faire I' analyse détaillée 
des différences entre le texte tra
duit par M. JS"orbu et Ekvall 
et Je conte qui figure dans notre 
manuscrit. Ce:eendant cette analyse 
aurait déséqmlibré Ia présentat10n 
des trois contes que nous étudions 
ici-měme et nous la remettons 1l plus 
tard. Notre conte figure dans D. 
comme Je vingt-et-unieme le'u sou" 
le titre de klu-sgrub kyi bstan tho.~ 
las rgyal-bu don-grub skul byed kyi 
rtogs bríod bde-spyod bzan-po'i Ma'-ba 
byas-pa'i le'u. II est le vingt-cinquieme 
conte dans L. ou il figure aux p. rBB 1>-
208 a sons le titre de bde-spyod bzatl
pos dka'-ba mthar pkyin spyod-pa'i 
le'u. Il a été résumé par M. L. L6rmcz 
dans AOH, XXI, 3, p. 327. 

2. Sur la divination au Tibet, 
voir R. de Nebesky-Wojkowitz Ot'aclls 
and Demons oj Tibet, p. 4.5.5-461>. 
Les mo-ma sont mentionnéeA tl Ia 
p, 456. 

3· Notre manuscrit o. : mo-ma la 
mo l>yas I tha-ma Ia tli a f'CJI·PaN. 
n. a : mo-ma la mo b,'Va& I Phyva-mo 
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basa teglin-ece busu nigen klimlirr-li toluyai-dur ur
tai a]uyu: tere klimlin urida yosuyar bulay-un der
gede oduyad bsang talbi]u ]albarin kebtegsen-dlir 
luus anu basa tere eteged-lin albin-i dayudayad: 
Čimadur nigen miqan-i ogsligei kemegsen-dlir: albin 
anu urida asiy miqan-iyan abcu ireged ene bu]ar 
miqan blillige: eglin-i bi lilli abumu kemen asiy-i 
nokoge bayan-dur inu naya]u talbibai: manayar se
reged saca toluyay-yuyan dayayan yada]u urida-yin 
ur deger-e nigen ur nemegsen-iyer: yurban toluyai
-tu metli boluyad sedkil-iyen gemsi]li ger-tegen od-
bai: 

tedlii Naganjun-a baysi-yin dergede oyiradun a-
tal-a Sayin-Amuyulang-tu qayan qoyitu qoyar klimlin
-i yayiqaltai kemebesli ]ayayan-iyan baraysan qa
yan-u aman-aca dayun yarbai sirvan-dur lilli sayu
mu bi keme]li oytaryui-bar nislin odbai: Sidi-tli 
keglir-lin qauli-aca Malay-a ayula-aca dorben klimlin
-li sidi abuysan qorin tabuduyar bollig: 

26 

tendece odqui yosun uridaki metli Uiledcli blirlin 
seriglin Ukeger-lin oi-dur Siditli keglir-i abur-a kU
rliged: eglirčli ireklii-dlir basa keglir-ene liliger-i 
liglilerlin: 

erte urida cay-tur Enedkeg-lin doron-a ]lig-Un 
nigen qayan-dur yucin tUmen balyasun blillige: tere 
qayan-dur bli]igČi altan menekei kiged uran-a UgU
legČi toti qoyar blillige: tere qoyayula-yi sakiy 
Či nigen klimlin blillige: menekei toti qoyayula-yi 
edlir bliri ulari]u gayan-u dergede abču oduyad me
nekei inu bli]ig nayadum-i erglimli: toti inu uraqan 
sayiqan egesig-i ergli]U medeglilkli blillige: 

nigen učar-tur nigen klimlin ireged qayan-u emlin• 
-e blijigle]li nayadbasu qayan bayascu yekede ogligl 
oggligsen-dlir tere klimlin Uglilerlin: edlige manayar 
qayan-dur nada-ača inay klim-:in ligei bUlUge kemebe1U 
altan menekei toti sakiysan klirnlin eyin liglilerlin: 
ay-a Čima-aca altan menekei toti qoyar-tur ilegUH 
buyu kerneldliged mel]e]U manayar qayan-u dergede o• 
duyad: dayuuči klimlin dayuu-ban dayuulabai: altan 
rnenekey-yin bli)ig-tlir qayan ese učarayad klirnlin-U 
dayun-dur bayasču iniyebei: sakiyČi klimlin (174) 
dayuuči klirnlin-dlir rnel]egsen-iyen abtaysan-u tula1 
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iČiglirileged qari]u iregsen qoyin-a bli]igci altan 
rnenekey-yligen yadaysi yarya]u talbibasu nigen ke
riy-e ire]li rnenekey-yi abun oduyad: nigen qadan .. 
deger-e ideklii )abdubasu rnenekei inu liglilerlin: ay
-a keriy-e Či narnayi idekli bogesli usun-iyar ugi
ya]u idegdekli kemegsen-dlir: keriy-e Unen kernen sa
nayad Činu ner-e ken bui kernebesli rnenekei liglile
rUn: minu ner-e Bayatur Sedkil-tU kernernlii: tegUn-i 
keriy-e abču oduyad: nigen qada-yin kondey-eče 
yarču bayiqu usun-dur talbibasu: menekei qada-yin 
kondei-dlir oron oduysan-dur: keriyen inu Bayatur 
Sedkil-tli kernen dayudabasu: rnenekei eyin liglilerlin: 
bi teglis biligtli ese bolbasu erdeni arnin-ečegen 
tedli qayačarnui: sedkil-lin bayatur ayulquy-yi yur
ban erdeni rnedernlii kerneged qada-yin nliken-dlir du
taya]u odbai: urida-yin qadayalayČi klirnlin ireged 
tere nliken-i sendel]li maltabasu menekei Uglilerlin: 
Či ene bulay-un ekin-i buu ayuudal qayan narnayi 
erke ligegliy-e you-a-dur bariysan blillige: klirnlin Či 
eglin-i buu sendel: edlige )obalang-tu bolurnui Či: 
qoyin-a (175) Čirnadur nigen sidi-yi ogsligei keme
ged: klirnlin Či sa~itur sonos bi liglilesligei: bi Ča
yan labai tedkligci luus~un qayan-u okin blillige: 
qayan-u okin-U ugiyaquy-yi U]e~e iregsen-dlir na
rnayi altan sinayabar udqu]u abuluy-a kernegsen-dlir 
tere klirnlin qoyinaysi irebesli toti-yi qarčayai a
bun oduysan a]uyu: teglin-e qayan ayurlayad tere 
klimlin-i abun odču ]asayla]u alaytun kernen ]akir
bai: tedlii qayan-u Sayin Tlisirnel kernekli eyin UgU
lerlin: ene klirnUn-i alabasu qoyin-a bidan-dur bU
]igČi davuuči Ulli iremlii: teglin-eče eglin-i Ulde]li 
oyorbasu ]okirnu kernebesli: tere lige-yi ]obsiye]li 
yurban klirnlin-iyer lildegUlUn nigen qayinuy-tur kU
neslin-í ači]u: Čilayun yutul-i ernUskeged: ene yu
tul-iyan eletel-e inaysi buu ir-e kernen koge]li 
orkibai: tedlii tere klimlin Uglilerlin: bi ]obalang-tu 
klimUn blilUge nam-a-lur-a ta yurbayula yayun-dur 
jobarnui: ene Čilayun vutul-i usun sUrČiged Čila
yun-iyar UrUbesU elemlii kemeged: tere '(Utul-i U
rlibesU ele]li Čoyorubai: tedUi yurban kUmUn qari]u 
odbái: 

tere klimlin qayinuy-iyan kotol]U nigen yeke u
sun-u ]ag-a-dur kUrČU qayinuy-iyan (176) ala]u 
ideged: miqan-i baraysan-u qoyin-a: eber-iyer Un
dUsUn-i uqu]u iden atal-a: nigen garudi sibayun 
Čayan moyay-yi bariyad nisČU yabuquy-yi U]e]il: te-
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re klimlin busen-iyen tayil]u aman-dur ]ayuyad ko
ge]u yabuqui-dayan eyin ugulerlin: aman-ača minu 
yal sitaba kemeged ]ayuysan busen-iyen abču ya
]ar-tur orkibasu: garudi sibayun ]ayuysan moyay-

-yuyan aldaysan-dur tere klimlin moyay-yi abču ire
ged: nigen keseg ebeslin-dlir malay-a-bar-iyan blir
ku]u talbibai: tedui tere usun-u dotorača olan 
luus-un qad morin unu]u usun-u ki]ayar-tur yarun 
eri]li ese oluyad : nigen Čayan marin-i unu]u Ča
yan qubčasun-i emliskegsen: čayan klimlin bolun ire
ged: tere klimlin-dlir eyin liglilerlin: bi Čayan labai 
tedkligČi luus-un qayan blillige: kobegtin-iyen alda
)u ese olbai: klimun Či u}ebegli a kemen asayubasu 
ktimlin liglilerlin: kobeglin cinu yambar bliluge keme
besu: minu kobegun Čayan moyai buluge kemebe: te
yimu bogesli nigen Čayan moyay-yi garudi sibayun 
abču odun atal-a bi aldayul]u abuba kemeged: ko
begun-i inu yarya]u ogbesu luus-un qad anu (177) 
bayasču kobegun-iyen abuyad: tere klimlin-i morin
dayan sundala]u ordu qarsi-dur-iyan abču oduyad: 
kobeglin-iyen oluysan-u tula qamuy luus qura]u ba
yar-un qurim-i kibei: tedlii tere klimlin sayun ya
da]u bi edlige qarisuyai kemen oČibesli: Čayan la
bai tedkligČi luus-un qayan eyin liglilerlin: Či nadur 
sayin kibe: urida okin-i minu talbi)u ogbe: edtige 
yayča kobeglin-i minu ol]u ogbe: eduge bi Čimayi 
aČilasuyai kemeged: tere klimlin-dlir nigen ulayan 
ong~e-tli ologČin noqai ogbe: wigen eriyen miri
yal]i ogbe: nigen dling tayay-i oggliged lide]li usun• 
-u )ag-a-dur yaryayad eyin )akir-un: ed idegen e• 
rikli bogesli gling tayay-]yar miriyal]in-i talbiba• 
su qamuy ]liil bliri-yin idegen yarumu: Čimača ene 
Jambudvib-i e]elekli dorben qayan toromlii kemen u• 
duriyulsun oggliged qari]u oduysan-u qoyin-a noqar. 
-yuyan k6t6l]ti odbasu: ol6gČin noqai anu sani ~k I 
bol)u em-e inu boluyad edlir noqay-yin arasun-i ntl 
morligsen ologČin-ti dliri-ber yabubai: nigen učar• f 
-tur er-e-~ligen oduysan-u qoyin-a ologČin arasun• 
-iyan oyorcu talbiyad masi (178) you-a li)esklilenfl 
-tli bolju usun-dur ugiyar-a oduysan-u qoyin-a er• 
-e inu ireged noqay-yin arasun-i tlile]ti orkibail r· 

okin ireged er-e-dlir-iyen eyin liglilerlin: edli~e , 
Či namayi abČu yabun lilli eidamu kemen ólanta jo• ' 
baqu metli liges-i liglileged: basa nigen učar-tur ... 
re nigen usun-dur beyen-iyen ugiyar-a odbasu nilll 
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keseg listin tasurayad usun-dur odbai: tere yool-un 
aday-tur nigen qayan-u sibegČin usun abur-a ireg
sen-dlir: teglinli sinayan-dur listin inu toruysan-dur 
sibegČin tere listin-i li]ebesu: tere listin inu tabun 
ongge-tli boluyad: doloyan erdeni bliridligsen a]uyu: 
sibegČin ber tere listin-i qayan-u dergede abču odu
yad: qayan-dur erglibesli qayan eyin ]arliy bolurun: 
ene usun-u ekin-dlir ene listin-li e]en nigen sayiqan 
okin bui a]uyu: teglin-i ta Čerig-iyer yaruyad ab
Ču iregdekli kemen jakirun ilegebei: tedlii tere ce
rig-lid usun ogedele)li yabun atal-a: Čerig-lid-i li)e
ged: em-e inu er-e-degen eyin ligulerlin: ay-a edlige 
či bída qoyar qamtu yabu]u lilli bolumu: busu ary-a 
ligei bui nigen ]il boltal-a bi Čimayi ary-a-bar 
kliliyesligei: tere (179) dotor-a edtir-lin bol]oy-a 
anu bus sar-a-yin arban tabun-a bi qota-yin asar 
deger-e yarsuyai: Či nigen Šaya]ayay-yin arasun
-iyar daqu ki]li. emlisliged minu door-a ire]U bli]ig
len nayaduydaqu teglin-dlir ary-a-yi bi medesligei 
kemekli-yin ]ayur-a Čerig-lid iren abču oduyad qa
yan-dur erglibei: 

teglin-eče tere klimlin inu ekener-iyen liglilegse
ger Šaya)ayai uraqada]u alayad arasun-i abuyad: 
daqu ki]li emlisliged Šaya)ayai Dacru-tu ner-e aldar
sibai: tere teglin-eče qoyitu ]iÍ-lin bus sar-a-yin 
arban tabun-a qayan qatun qoyar qota-yin deger-e 
yarču bayiysan ajuyu: tere klimlin daqun-iyan emlis
Čli ireged nayadun bli]iglebesli qatun teglin-i li]e
ged misiye]li iniyebei: tedlii qayan anu qatun-da
yan eyin liglilerlin: namayi tedlii ]il boltal-a el
deb ]liil-iyer yayun uiledbesli Či lilli iniyen bli
llige: ene mayui klimlin-i nayaduysan-dur yayun-u 
tula iniyebei kemen asayubasu qatun anu eyin ligli
lerlin: tere daqun-i ene mayui klimlin emlisligsen-dlir 
edlii Činegen iniyebei bi qayan Či emlisbesli kedlii 
Činegen iniyemlii bi kemebesli qayan tere Uge-yi 
]obsiye]li tere klimlin-i degesli-ber tata]u abuyad 
tere daqun-i qayan emlisČli door-a orobai: tedlii 
tere klimlin-i qayan bolyayad eyin (180) tungyayla
bai: yadan-a-ača ]isli buruyu qubčasun-i emlisligsen 
klimlin bi qayan keme]li irebesli noqai talbi]u inay
si lilli ilegegdekli kemen ]akirču tusiyabai: tedlii 
qayan inu daqu-tu klimlin bi qayan keme]li irebesli 
noqai talbi]u darui-dur alabai: 

tere sin-e qayan-ača dorben kobeglin torobei: 
teglin-li aq-a kobeglin inu nigen edlir-tlir tngri kli
mlin-li mingyan kele-ber nom orČiyul]u tlig tlimen o 
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silm-e bayiyuluyad Enedkeg-lin nom-un qayan kemen 
aldarsibai: teglin-li deglili inu masi idersi]li auy-a 
kliČlin dliglirligsen nigen Čay-tur dorben tlirgen ku
mlin-li sumun qarbubasu koser-e unayal ligei barin 
ČidayČi erekei-tli Mongyol-un qayan kemen aldarsi
bai: teglin-u desuu inu nigen sir-a listin-li nliken
-eče tlig tlimen cerig-yi qubilyan-iyar yaryayČi 
Čerig-lin noyan Geser qayan kemen aldarsibai: te
glin-li deglili nigen edlir-tlir dorben ]lig-tlir dorben 
sirtavaki ilege]li qudalduyan-u klisel-i qangyayČi 
Čindamani erdeni abČu ireglilligČi Bars Irbis keme
kli ed-lin qayan kemen aldarsibai: tere Čay-tur Jam
budvib-un yirtinČli masi yekede delgeregsen blillige: 
tere Čay-tur Naganjun-a baysi-yin dergede Sidi-tli 
keglir-i klirge]li iregsen blillige: edlige Enedkeg-lin 
emlin-e ]lig-lin (181) dumda-du ayula-taki Seriglin 
oi kemekli-yin qadan-u kondei-dlir likeger-lin keglir 
inu Siditli kemen aldarsi]u edlige-dlir klirtel-e bui 
blillige: teglin-li qoyin-a klimlin-li nasun qotala ne
meged liiles bliklin delgere]li tore Šasin qarnuy ]lig
-tlir delgeregsen-li uČir eyimli blillige: sayin buyan 
delgereged nasun qutuy nemeged ol]ei qutuy orosi
tuyai: manggalam: 

Mongyol ulus-un arban nairnaduyar on-u ]ir
yuyan sar-a-dur : lin-e nige togorig arban naiman 
rnonggli : Sudur BiČig-lin Kliriyeleng-eČe yurban 
mingyan debter-i keblen yaryabai: 

Ulayanbayatur qotan-daki Mongyol Uslig-lin 
Keblel-lin Qoriy-a ·:· duyar 1030 
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HeT. C pa)I.OCTbiO sepHyJLC51 OH ,n:OMOH H ycTpOHJI OHp. 
Bce ,n:HsHmJCb Ha Hero H rosopH.m: «Benb y Hero 6w10 
T04Ho ,n:se rc.'lOsbil A renepb sce fJlanKo cpe3aHo!:~> 

EbiJJ TaM eme onHH LJeJJoseK c sepe,n:oM Ha roJJose. 
noc.rie 3TOfO OH TO)I{e OOWeJJ K CJlaBHOMY KJll04y, B03· 
>Ker KypeHHH, OOMOm!JlCH H JJer C03Tb. YBHne.~ OH T3· 
KOH coH: Uapb .upaKOHOB onHTb no3sa,'l aJJ6H!Ia Toli 
cropOHbl H cKa3aJI eMy: «Te6e )1.310T M51col» AJJ6HH 
B35!JI pa HbWe 0Tpe3a HHbiH >KeJIBaK H, 3aMeTHB; «3TO 
noraHoe MHco! 51 He óepy raKoro!» - npHJJenH.'l >Ke.'l· 
saK K ro,1ose Taro qe.'loBeKa. KaK TOJJbKO OH npocHyJI· 
CH Ha C.1e.Uy!Oll.lHH neHb, TOT'l3C 33MeTHJl, '!TO, KpOMe 
Bepe)l.a, H3 rOJJOBe y Hero OI<33a,1C5L eme >Ke,'JBaK, T3K 
'ITO OH CTa.'l TO'lHO rpexro,10BbiM H e.'IB8 \'lOr DO)I.HHTbCH. 
fopbKO paCK3HB351Cb, sepHyJICH OH K ceóe llO~OH. 

Mc'K.ll.Y rtM uapeBH'l AMyryJiaHr-EnJiertJH craJI yfKe 
OpH6JJH>KaTbC51 2 80J1We6Hb!M MepTBeUO~l I< HaCTaBHHKY 
! larapn)l{yHe; reM He MeHee, Korna 8dJJwe6HhlH Mepr· 
seu 3i:IKOH'lHJI CBOH paCCK33, OH 3aMenw: «Ý'Í3yMHTeJib· 
HO, qro CJJYYHJIOCb C 1lBYM51 JIIO.ll.bMH, 11pHXO.ll.HBWHMH 
nocJiel» - «HecqaCTHbiH uapeBH'l npoH3Hec CJIOBol He 
OCT3HYCb 5I 3LICCb!» - BOCR.nHKHYJI TOrna BOJillie6HbiH 
MepTBeu H YJieTeJI no so3Liyxy . 

-
nJHilllYIUMI Jl 51 fY liJ KA 

11 f0BOP51IUHA nonYrAA 

UapeBH4 AMyryJJaHr-EnJJerqH nocTymtJJ onHTb TaK 
)Ke, KaK H paHbWe, npHWeJJ B poll.ly Ha· 0pOXJJanHOM 
KJiaJI.6Hur.e, B3BaJJHJI ce6e Ha nneqH BoJIWe6Horo MepT· 
aeua H .ll.BHHYJICH c HHM s o6paTHbiH nyTb. BoJiwe6HblH 
MepTseu cran paccKa3biBaTb cJJeJI.yiOIII.YIO cKa3Ky: 

B naaRee npowJJoe speM51 Ha aocToKe I1Hnim >KHJl 
OJI.HH uapb, y KOToporo 6hiJio TIJl:lllU.3Tb TbiC.H4 ceJJeHHH. 
BbiJIH y 3Toro uap.H nJIHwymaR 30JIOTaH JIHrywKa H RC· 
Kyclto roaopHIII.Hií nonyraii. OpHcMaTprrsaJI 33 HHMn 
oco6hiií IIeJioaeK. Ka)l{llb!H neab oH npHHOCHJI HX K ua
p!O; JIHrywKa raHu.eaaJia H HrpaJia nepeJI. u.apeM, a no
nyraií lJHTaJI eMy npeKpaCHble H 3BY4Hble CTHXH. 

;·, c O.uHamnhi K ToMy uap10 HBHJICH nJIHcyH. Uapb oc-
TaJicH OT Hero B BOCTOpre, BbiJI.aJI eMy ÓOJibWYIO Harpa
JI.Y !i CTaJI nOBTOpHTb K8)KJlbiH neHb, 4TO y Hero HCT 
JJyqwero npyra, qeM 3TOT DJHICyH. MemJI.y TeM qeJJOBeK,' 
XOnHBWHiÍ 3a 30JIOTOH. JIHryinKoft H nonyraeM, CK83a!l 
nmrcyHy: «30JIOTa5l JI5Il'YllJKa- H nohyra_l! _ _lll)_eBOCXO.ll!!T 
Te("í.H!:~> OaH nocnopHJIH H no6HJIHCb ( o6 3aKJLa7(.5-- Ha 
CJie)l.y!OIII.HH JI.eHb OHH npe.UCT3JIH nepe)i ·uapeM;--flJIHCYH 
CT8JI neTb li T8HUeBaTb, Uapb 6blJI oqeHb JI.OBOJieH, MHO· 
ro cMeHJIC.H ero necHHM, a Ha 30JIOTYIO JIHrywKy H nony
raH He o6paTHJI BHHM3HHH. 

4eJIOBeK, XO.llHBlliHH 3a JJHrylliKOŘ H nonyraeM, npo:· 
erpas nJisrcyay, noqyacrsosaJI crbin H, a_epayawHCb t. ' 
ce6e, OTnycTHJI aa BOJI~, 30JIO'fYIO mrrywKy. Ee yHec so· 
poH H, CHJI.SI Ha CK3Jie/ C06Hp8JICSI yme C1>ecTb, KaK 
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8.1\pyr Jl5ITYIDKa CK83aJla eMy: «~H\, BOpOH, ecJlH TN .llY~ 
Maelllb C'beCTb MeHsr, TO BH8'1aJJe o6JieH MeHH BO.z:tOitf» 

BopoH no.nyMaJI, qro 3TO npaB)la, H cnpocHJI mrrymKy, 
KaK ee sosyr. «Mem1 sosyr Raryp-Ce)lKHJibTIO» ( «C 
6orarbrpcKoi1 .nywoií» L - orsetfaJia JIHryuJKa. BopoH 
noHec ee H nocaJliW B so.ny, KoropaH 6e:>Ka.rra H3 ne· 
mepbl B O)lHOH CKaJie. JlHryuJKa ceHtf8C :>Ke YWJia B ne· 
mepy. BopoH HatiaJ1 3BaTh ee: «9HI' Earyp-Ce.nKHJJbTIO!» 
JlHryrnKa 1'0f)l8 o6paTHJJ8·Cb K HeMy C T8KHMH CJJOB8MH! •J ', 

«EEJ.IH 6hi H He o6.n.a)laJia coseprneBHhlM yMol\!~o .nas· 
~ 6bi paccraJiaCh c ,.W.a.~C?.!!eH!iQ.tJI<~I!!!Kl· O repoH3Me 1 ,,. '.· 

MOeH JlYlUH ~ rpH JlparoueHHOCTH». C 9THMH c:IO· 
saMH ona yrnJJa s pacmeJIHHY cKaJibi. 

Mem.ny TeM tJeJ.IOBeK, xo,a:l!BmHH 3a JIHr}'UJKoft,___!!_Q_!-!_· 
meJT K roň cKa..'le, craJI.pa3.ÍTaMwBaTb ee H pacKarrMBaTI>/ 

I 
Tor.na JmrymKa cKa3aJia eMy: ~He orKpMBaŘ ncroKa 
::noro Kmo'l'a! Uapb .nepJRalt Memr npoTHB caoeli Bo.an. 
He JKIMaff cKaJrbl! Terrepb, XOTfl Tbl H crpa.naerub, Mo- - ·, 

mernb 6MTb noKoeH; anoc.Tie,n:crsHH H .naM re6e eon· 
pie6Hoe CBOŘCTBO! C.'rylllaf.i MeHH xopomeHbKO, tfeJIOBeK, 
H Koe-'-!TO paccRaJRY Te6el H ao% naPH ngaKoHOa ya
raH-JtYHrH·re.nKermr ( «0xpaHffiOlliHi Oe.nyiD paKOBK· 
HY») .JhflllJia H pas rrDcMorpeTb, KaK :rcynaeror .no% 
Uap51, a Ta 32llepmtyJl'a MeHH 30J10TbiM KOBlllOM H nofl-, 
MaJJa~. r ,,, )iliQ ', 

'lleJJOBeK TOT BepHy,'ICfl K ce6e; Tyr OKa38JIOCb, tiTO 
rosopm:u;ero rrorryrMr yHeC ~opmyH. Y3HaB o6 3TOM, 

uapb pa3rHeBaJICH ll rrpnKa3aJf K83HRTh 'I€.'JOBeK3, OX· 
paHmmrero JIHrymey n rrorryraH. Tor.na caHoBHllK, KOTO· 
poro 3BaJTH Caihi· TrournMe.;n,. ( «Xoporrmtí MHHHCTP~}, 
.li.OJIOJRmr naprú: «_Ec.rnr y6nTó ero, TO K HaM He 6y.nyr rrpH· 
XO.li.HTb IT.ifHCYI..J~JI_neEUbL floono~y .nyqme óy.ll.er rrporntnb .">· 
ero~. Uapb o.noóplf,'I 3TO npeJJ:JfO:>KeHHe, Be.rieJI HaBh!O· 
'lHTb Ha 6yiiso.rra npHrrachr, orJJ:a.'I 3to oxpaHflBme_MY 
JIHrymey H norryrarr qeJroBeKJ:i nplfCTaBRJI K HeMy Tpex 
qeJIOBeK H ITpHK833JI rH3Tb ero Jl Fre B03Bp8UJ.a1'bCH JJ,O 

TeX nop, ITOKa He H3HOCHTCH JJ,aHHNe !lM ~MeRHbie 

~~mM a~ 
B !lJ'TH ~a2K JI?ffyrnKn cKa3aJI csoHM cnyrnHKaM: 

146 (.i .., ' J 
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«'5I 'leJJoBeK, o6pe'-!eHHhl(.í Ha cTpa.a:auue. Ho Bhi·To, 
TJ>Oe, 3alfeM Myqaerec~>. raK 2Ke, KaK 11 H? fiDiqx:mure 

r_'·J"':> CBOH Ó3lUM3KH BOi'l',OH H IIOTpl'ne HX K8MH€M, OHH TOf)la 
.:'

1 
. .lf3HOC~TCH». ŮHH ITOTej}JIIt TOf)la 6arnMaKH K3M€HMIMH ll 

'!'(' IIpO,~!!iP.!!~",I!'IJ'b, floCJie 3TOrO IIOCJJ8HUbl BepHyJIHCb 
Ha3a.ll.. A crpa»< nomeJI .li.11.J1i,me, se.Qst 3a co6ofi ÓyHBOJla. 

,llDŘJJ:H )l.O 6epera ÓOJ!blliOTO oaepa, OH OCTaHOBHJICH 
TaM, y6Hn 6yftBoJia H cra.JI TIHTaTbCH ero MSICOM. K.oraa 
MH{:O KOifl!HJlOCb, HaqaJI OH KOTI3Tb poroM 6yfiBOJ!8 KOp
Hll 11 yno-rpe6.runh nx s TIHm.y. Pas YBH)leJI OH, no JJe· 
nn 6o.Jlbmoíi Koprnyu, .nepma 6enyro 3Mel0. Crpam 
-rorJJ:a cH~JJ c , ceó51 no~c. 38KYCHJJ ero H ... ť5pocHJlcH npe
CJienoBaTb KoprnyHa. «l3u P'Y oroH'b·ropnr!» - KpmmyJI 
OH H ypoHHJI rros:~c Ha 3eMJIID, a Kopwyu ypoHHJI 3M'€JO. 

,'~~ l.J:eJIOBeK TOT TIOJJ,06paJJ 3Mel0, ITOJIO/KHJI ee Ra OX8ITKY 
t c"-<. 'IJ)3Bb1 H npnKpbiJJ lliJiffilOH. '!:} oJt<.9.1'1~( Ir...~) 

· Me.>K.li:Y reM ns BOJlbi BhimJJo MHoro .npaKOHOB sep-

·~ ...... ,:! ,_ ... ~ 
'"'·:<.) 

xoM Ha KOHHX. BbiH)l5l Ha 6eper, OHll CT8JIH HCK8Tb 
llTO·TO, HO He MOf JJH mrqero H8HTII. Doc.'Ie 3TOfO K crpa· 
:w.y rronoexa.n 6e.nbrrr tieJioBeK B 6eJioň o.ne:JK.ne, BepxoM 
Ha 6eJIOM KOHe U o6paTHJICH K H€'-lY C TaKoíf pell:b!O: _ 
«5I uapb .npaKOHOB UaraH-Jia6ai1-Te)lKertiH'*. 5'1 nore-
pHJI CBOero CbJHa li He Mory 0Tb!CK3Tb ero. fle BH)leJJ JJH 
Tbl ero, tie.'IOBeK?» - «KaKOfO BH)la TBOH CbJH?» - crrpo
CHJJ crpa)!{, «MOH Cb!H - 6eJJaH 3MeH». - «Á, B T3KOM 
C.JJy'-!ae, - BOCKJIHKHYJI crpalK, - 3TO Sl ero OCB060)ll1,1, 
OTHHB ero y 6o.'IbWOŘ nTHUbi». CKa3aB 3TO, OH .nocraJJ 
Hs-non WJIHDbi 6e.rry10 sMeiO 11 nepe.naJJ ee ua 10 Jl aKo-. 
HOB.. apb JlP3KOHOB C pa)lOCTbiO npHHHJl CBoero Cb!Ha, 

i1ci"Ca')lH}J ITOTOM K ce6e H3 KOH51 TOfO lleJJOBeKa H DOBe3 
ero K ce6e BO JJ.BOpeujBepHyBWHCb )lOMOfi, uapb .npaKO
HOB co6pa.JI BCeX .ll,paKOHOB H ycrpOHJJ pa,li.OCTHb!H nHp no 
cny'laiO roro, tiTO CbiH ero uaweJJCH. 3areM crpa:>K, tfYB· 
CTBY5l, liTO He B COCTOHHHH OCT3B3TbCH )l0;1ee, )J.OJIO:>KHJI 
uap!O JI.P8KOHOB o CBOeM )Ke.JI8HHH sepHyrbcH. UaraH-

* OxpaHHIDiilliA !'leJiy10 paKOBHHy: s cocras oApaTCKHX cJioB, 
O~pB3JlÓ!IU1X 3TO UMll, Bb!We BXOJJ.HJIO JJ.pyroe CJIOBO, He MeHRIO• 
mee o6mero cMbiCJia, 
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Jl:J6aJ1-Te,ll,Kertm T0f,ll,3 CK333Jl eMy: «Tbl CJleJJ3JI ,ll,JJ5J Me--) 

HH .uo6poe .neJJo! Pa Hhwe Tbi ocso6onH.~ MOlO ,ll,OI.Jb, a , 
Tenepb H3We.1J H OT,ll,3.~ MHe e,ll,HHCTSeHHOrO MOero Cb!H3J 

51 Tenepb XOI.JY S03,ll,3Tb Te6e 33 TSOH ÓJiarO,ll,e5JHHHl» 

(K333B 3TO, OH TIOH<3o10S3o1 CTpaH<y _9_7!{.Y_ Kp3Cil0f0 USe· 

1a, necTpbll'i Kosep H J!..~!IKY H3 paKoSIHf. Dposo,ll,HB ero 

,ll,Ó KpaH BO~hl, U3pb npaKOHOS H3K333Jl eMy: «ECJJH Thl 

f>ynewh HymnaTbCH s qeM-JJH6o, s K3KHX-HH6ynh npe.u

MeTax HJJll KYWBHbHX, y.n:apoJTilKOSHHHOH namwl1 no 

KOspy, H BCe TOf,ll,3 0051Sl!TC5!.». 3aTeM UBpb )lp3KOHOB 

ripe,ll,C!<a33JJ crpamy: «0}' re6H pO,ll,HTCH I.JeTbipe Cbi!1_3.J. 

lj.OTOpble C,ll,e.~B!OTCH U3p51MH-B.IJ.3,ll,b!KBMH JlH<aM6)1,ll,B_!!

!Jbl~_. Crpam np!lse.JJ co6aKy, Koropy10 noJI.apnJJ eMy npa

KOH, K ce6e. Cy1<a CTaJJa no HO'lBM npespamarbcH s neay 

ll 6bwa no H043M ero meHofi; c HacrynJJeHHeM me ,ll,HH 

oHa HanesaJJa onHTb co6Bllb!O WKYPY H xoJI.nJia non sH

..'lOM CYKI·I. 0JI.HBH<.Ubl, KOrJI.a ee ~IYiK ywe.\ )lesa CHHJJB C 

cc6H co6a'lb!O wKypy H s csoeM npeKpacHoM o6pa3e no

UIJJa KynaTbCH. TyT n pHwe.ri ee Mym, B3Ho1 )lB H cmer ~ 
co6a%!0 wKypy. BepHysmHCb, JI,esa cKa3aJJa Mymy: «Te

r:epb Tbl yme He 6y)lel1Jb B COCTOHHHH yueplK3Tb MeHH!:. -

H npH6aim.1Ja erue HeCKOJlbKO 6eCTIOKOHHblX C.1JOB. 

. C00T2JI.1 TIOWJJ3 OH3 erue pa3 KynaTbCH;' y Hee TOf}l3 

OTOpBaJJOCb HeCKO 1 bKO SO.'IOC, KOTOpb!e ynJJbiJJH BHH3 no 

fiOJI.e. A npH ycTbe TOH peKH H<HJJ OJlHH MoryruecrseHHhiii 

uapb. CJJymaHKa :noro uapH now.JJa 33 so)loi'! H 3a

qepnHyJJa s Kosw sMecre c sonoň H BOJJOCbi. Kor)la oHa 

flOCMOTpeJJa, TO OKa3aJIOCb, ~TO BOJJOCbl Te ÓWJJH ..li.!!!!l: 
,uBeTHWMH H COCTOH.TJH H3 Ce!\1H. nparouefiHoc:rei_h CJJy

H<8HKa now.1a K uap10 u noJI.HecJJa eMy HaííJI.eHHhie so

.10Cbl. «0'leSH,ll,HO, B sepXOBbSIX 3TOH peKH )KHBeT KpaCH· 

i.l351 JI,CSHUa - F\Jia)leTe.'lbHHUa 3THX SOJIOC», - CKa38•1 

Uapb H OTTipaSHJI BOHHOB C npHK330M pa3b!CK3Tb H npH-

BeCTH K HeMy TY }leBHUy. · 

Korna soHHW, noJlbtMaHCb ssepx no peKe, craJJH npn

ÓJIHJKaTbCH, >T<ella, 3BMeTHB HX, CK338.fla CBOeMy My/K)': 

«~1Bbt! Tenepb Mbr· l!e cMOiKeM lKHTb BMecrel Her imKa

Koro .cpe.!H'TRat OoKa 11e ncrelleT roJÍ. n 6Yny re6n nÓJI

iKHJJ.aTb, npH6eraSJ K XHTPOCTH. DnTHBJlltaToro l!McJJa Me-
r rJ•/111'' "..·01: 

' 

,, C51U8 Daywa* - olTOT JI,eHb IIYCTb 6yJI.eT Ha3Ha'leHHbiM 

(· ', r JlHeM BCTpe'lH - 5I Bblfi.Il.Y B TI3BHJlbOH uapcKOrO Jl.Bopua. 
1,'\ l Tbt )Ke B 3TO speMH TIOJ!.OHTH K TOMy MeCTy, HaJI.eB Ha Ce

.. 7:-

( '\-: - vH -l1JI3Tbe H3 COpOlibHX WKypoK, H H81.JHH p33Hb!C TaH !lbi 

·- no,n: naBH.'IhDHOM. TorJI.a Y* H cyMeiO l!TO-Hu6y.ll.b yc

TpOHTbl» EJI.Ba OHa ycne,'!a CK33aTb 3TO, K3K HBH,lHCb B0l1-
Hbl, 336paJ111 ee H npeJI,CTBBHJJH CBOCMY U3p!O. 

CTpalK scJieJI, 3aTeM CTa.JJ, cor.'!acHo c.1osaM cBot'H 
iKeHbl, JIOBHTb COpOK, y6HBaTb H CHHMaTb C HHX WKypKH. 

[JocJie 3Toro OH CWMJI ce6e H3 3THX WKypoK nJiaTbe. Ha
.ll.es ero, OH OT0p8BHJIC51 051TH3,ll.U3TOfO 'lHCJJB MCCH!ta 

naywa K uapCKOMY nsopuy. Uapb co CBoei'I cynpyroň Ha
XOJI,HJJHCb TOrJI,a B TIBBHJlbOHe, KOTOpbiii S03BbiW3.'lC51 H31{ 

nsopuoM. CTpalK Ha'lan n.TJHCaTb s csoeíí: onelK)le H3 co

poi.JbHX wKypoK, l!To Bbl3Ba.'!o y.'lbi6Ky H cMex uapHUbl. 

3aMeTHB 3TO, llBpb CKa3aJI eii; «KaK 5I Te6H HH pa3BJJe

KaJI B Tei.JeHHe ::noro fO,ll,a, I.JTO TO.TlbKO Te6e HH fOBOpHJJ, 

Tbi HH pa3y He 3acMeHJiacb. Dol!eMy JKe Thi Tenepb pac

CMeH.TIBCb HrpaM 3Toro npocroro 'leJlOBeKa?»-«51 33CMeH

Jiacb TOMy, l!TO 3TOT 'leJIOSeK Ha,UeJJ O.UelKJI.Y H3 copo4b· 
~- llx wKypoK! - OTBei.JaJJa uap»ua. - A KaK H 6y.uy xo-

1 ~-'<'" xoTaTb, ecJJH Tht, uapb, HaneHewb raKyiO oneJKJI.yl» Uapb 

Q,-1~ HC OCTaBHJI 6e3 BHHMaHllH CJIOB uapHUbi; OH TIOJ!.HHJI H3 

~ /epesKe nJIHcaswero lleJioseKa K ce6e Hasepx, Ha.ueJI ero 

fO\-~' OJI.emJI.y H3 copol!bHX wKypoK ll cnyg~.:'J.~~. BHH3. Tor)la 
s><·~ TOT lleJJOBeK npHHS!Jl BHJl Uap51 ll rp03HO TIOBeJieJI CJJe.Uy!O-

mee: «ECJJll CH<ipymn np-n.rÍ.eT- 'lC.TIOBeK S BhiBOpO'leHHOM 

0 HaH3H3HKY OJJaTbe H CTBHeT H83biBaTb ce6H uapeM, cny
/. CTHTe Ha Hero COGaK!» l..lapH T3KHM o6pa30M H y6HJIH .. 

) _ Y _ HOBOfO JKe U3pH pO,ll,I:fJIOCb ~TBepo CbiHOBe~. 
/ ~ CTap~IHH H3 HllX npoCJJasllJJCH non HMeHeM 6JiarosepHoro 

:s HHJlHHCKOfO uapH, llOTOMy liTO ,!3 O,UllH .UeHb_ nepeBeJJ CBH-
; Toé y'leHlle** ~a TbiCHtry .H3h1Kó~ He60iKHTeJieň n moneň: H 

B03JI.BHf TbM_bl XpaMOB. 

Cne.uyiOIUHÍÍ sa HllM npocJiaBHJICH i<aK xaH MOHro.noB; 

OH Ób!JI npeHCTIOJIHeH CTpaWHOH Cf!Jibl H MOIUH II MOr npo
CT{>MfiTb treTblpe ~oooa-mr, He JJ.B.B c11peJie ynacrb Ha seMJILÚ. 

" * Haasanlde. wecroro. HHAHI!cKoro M!!CJW.a, 
m.ero t~a.weMy JlBeHa.a.uaToMy. 

· ** T. e. y'ieHHe 6yAAbl. 
.'! 
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CJJe.ayJOinHH aa HHM rrpOCJiaBHJICH no.n MMe~ feeep
xaHa*, npe.ZlBO.ztmemt sonaós, nwoMy tiTo 617raro.llBPR 
CBOeA BOJHIJef5HOH CHJie MOF HCITJCK8Tb TbMbl BOHHOB lof3 

nop caoero reJia. 
MJia.u.mHŘ :1Ke craJI K3BecreH rro.u. HMeHeM Hp6Hc· 

-..Bapca*'* («J1eonap.u.-THrp~), uapH 6oraTCTB, IIOCbiJl!HO.
lll,ero s O.U.HH .u.eHh qen,ypex BOHHOB s qerblpe crpaHhi cse
ra • H .u.ocTaJOm:ero somne6HyJO .u.paroueHHOCTb, y.u.osJier
oopHJOIUYIO :1KeJiaHRH. 

B ro speMH MHp JlJKaMóy.u.sHrra ,Haxo.u.aJICH s usery-

meM COCTOHHHlf. L~JI--t..~~ '2-C!If, 

Mem.u.y reM uapesrrq AMyryJiaHr-E.u.JiertiH .u.ocrasHJt 
Bomne6Horo Mep-rneua ytJHTeJIJO Harap.u.myHe. no CHX 
~ BQJillifÓRbiŘ MepTBel1, H8XO,[I.HTCH B nemepe CKaJibi--;--_ 
Ha3brBaeMoii CepFOH-oň («npoxJia.U.HaH poma»), Ha rope 
Uorry ( «B.rrecrSim;aH-,;) s JOlKHoň H H;:nm fl H3BecreH mm 
nMeHeM Cn.u.nwno-AJITaH ( «Bomne6Hoe 30Jioro~). Bm 
notieMy, noCJie Taro KaK BoJime6HhiŘ Meprneu 6blJI ry.u.a 
.aocrasJieK, .u.oJiroJieTRe mo.u.eft a MX .ao6po.aeremr -yBe
JJHQf!JIHCb, .AeJia HX cramr rrpouseraTh, a npaso H pe.rrrrrH'" 
paCIIpOCT1>3HfiTbCH ITOBCIO.!ly. 

* JiereHt~:aplfblll rn6eTcKHA uapb, repolt MH<tro'lHCJfeHH&X 
cKasaHnfi, oopasy!Oll(wx ocu61llit umm. 

*"'" ~ -~a~a~'!_ _ t,rQ!![OJI!i ___ ~~~--D!..~~ a nULe 
B0045o:te scmtOFO MOIJ'~CTBeHHOf"(} MyeyA!IfltJ!eROrG roey.Jla.pS 

DepeP.HeÍl A.sml, 

~ C!J-

BHB.nHOfPAcf>IiSl 

nepeBO.TI.bl CH.U..U.H-K!Opa c MOHFOJlhCKOI'O H oifpaT
CKoro; 

faJ:IcaH foM60eB. illH.U..U.H-Kyp. Co6paHHe MOH-
roJibCKHX CK830K. Tiep.eBO,[I. C MOHrDJlbCKOfO Ha pycrKHÍÍ 
H3b!K*. Tipe.u.Hc.noaHe aKa.lleMMKa A. Illm.jmepa. «9THO

rpa<PnirecKHÍÍ c6opHHK PfO», Bblll. VI. cn6., 1864, CTp. 
1-102. 

B. JUlg. Die Marcben des Siddhi-Kiir, kalmiikischer 
Text mit deutscher Ob~rsetzung. Leipzig, 1866 . 

B. Jíilg. Mongolische Miirchen-Sammlung, die 
neun Miirchen des Siddhi-Kilr nach der ausfiihrlicheren 
Redaction, mongolisch mit deutscher Obersetzung und 
kritisch.er Anmerkungen. Innsbruck, 1868**. 

.nep. KaJIMhlUKHe CI<a3KH. C wecTb!O KapTHHaMH. 
M., 1873. 

.neporn. KaJIMblUKBe cKa3Kn. M., 1872. 
Sagas from the Far East, or Kalmouck and M-ango· 

Han traditionary tales with historical preface and 
explanatory notes, by the author of «Partunas». London, 
MDCCCLXXIII***. 

"' nepeBO.ll. O'leHb BOJ!b1fblit, Ciropee rrepecKa3. 
- IO;IIbr Harret~araJJ ema Heet<{)JlbKO nepeBOJIOB orneJibHhiX 

qacrefi CHa.n.n-K10pa; npn Han!'llm .1r11yx YJ<333HHblX ero pa6or 
ru:r.aJibH&e He HMe!Or 3Haqemm. CymeCTByer H 4JpaHUy3CKHil rrepe
BOl! qacrH pa6orhl B. iOJJbra (cM. .Revue des traditions popu
laires", III. 1888, p. 229 et suiv.). 

*** KHHlKKa sra rrpet~:craBJIHer co6oii aHrJIHHCKHl! nepeso.Q 
pa6orbr B. iOJibra, ó qeM .asrop• 3a6btBaer rrpe.llyrrpe.llHTb 'IHrareJJH. 
nepBbie ll paccKa30B C!!.!LllH-KJOpa, Il038HMCTBOB3HHble H3 .Sagas •.. •• 
!íbllm HarreqaT3Hbl B KHHre: R. C. Armor. Orientai fairy tales, 
folklore and legends. London, Hutch!nson and Co, [S. a.]. 
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