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Vīnapa tähendab tõlkes vīna[1]-sõrmitsejat. Ta elas Ghahuras, oli kuningasoost, tema õpetajaks oli
Buddhapa ja ta saavutas siddhi Hevadžara tantraõpetuse abil.
Kuna Vīnapa oli Ghahura kuininga ainuke poeg, siis oli ta nii isa ja ema kui ka kogu õukonna

lemmik. Ta kasvas üles kaheksa hoidja ja teiste õpetajate hoole all.
Muusikalembeline kuningapoeg istus alatasa õukonna muusikute seltsis ja kuulas nende mängu. Kui

ta ise pilli kätte võttis, süvenes ta kogu meelega selle helidesse ning ei pööranud teistele maailma
toimetustele enam mingit tähelepanu.
„Kuningapoeg on kasvatatud kuninga troonipärijaks, kuid ei tunne riigiasjade vastu mingit huvi.

Tema ainsaks kiindumuseks on vīna-helid. Mida teha?” arutasid isa, ema, ministrid ja alamad nõutult.
Sel ajal tuli kuningapoja juurde joogi Buddhapa. Kuningapojas tärkas tema vastu usaldus ja ta

avaldas oma lugupidamist, tehes tema ümber austava ringi. Vesteldes omavahel avameelselt
mitmesugustest asjadest, nägi joogi varsti, et kuningapoeg on õpetuse saamiseks valmis.
„Kuningapoeg, miks sa dharmaga ei tegele?” päris joogi.
„Auväärne joogi, dharmaga tegelemisel peaksin loobuma oma vīna-muusikast, kuid ma ei suuda.

Kui oleks olemas dharma teostamise viis, mille puhul ei peaks muusikast loobuma, tegeleksin
dharmaga meeleldi,” vastas kuningapoeg.
„Kui sul on usku ja püüdlust dharmaga tegelda, siis on olemas dharma teostamise viis, mis ei nõua

muusikast loobumist.”
„Palun sinult seda!”
Joogi andis kuningapojale kujustamiseks juhised:
„Kui on kõrvus pillihelid
– ära mõtle nendele.
Kujutlused, pillihelid
meeles ühte kujusta.”
Üheksa aastat mõtiskles kuningapoeg joogi õpetuse üle ja puhastas oma meele plekkidest. Temas

tekkis valgusallika sarnane selge meeleseisund, tema meelevoolus aga tõeline mõistmine ja palju teisi
hüveomadusi. Nii saavutas ta mahamudra ja sai kõigis ilmakaartes kuulsaks joogi Vīnapana. Kõigile
Ghahura linna elanikele õpetas ta mõõtmatut dharmat ja viimaks, jätnud oma kogemused ja muud
õpetused inimestele, läks sellesama kehaga daakade ilma.
Selline oli guru Vīnapa lugu.

[1] Vīna – india keelpill.


