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1. Úvod:

Cílem  této  práce  je  prozkoumat  na  základě  dlouhodobého  terénního 

výzkumu a studia pramenných textů a další sekundární literatury způsob života 

theravádových mnichů na Srí Lance. Dalším záměrem je popsat metodu tréninku 

lesních  mnichů  tradice  theraváda  tak,  jak  je  předávána  v  současnosti  na  Srí 

Lance.  Pramenným  podkladem  pro  tento  úkol  mi  bude  základní  kanonický 

soubor pálijských textů Tipitaka. V tomto více než dva tisíce let starém souboru 

textů nacházíme popis a vysvětlení jednotlivých principů tréninku mnichů, a také 

praktické návody a způsoby jejich aplikace v každodenním životě mnichů. 

Mým  hlavním  zájmem  bude  skupina  lesních  mnichů  (sangha),  kteří 

uchovávají  v  rámci  theravádového  buddhismu  rozšířeného  na  Srí  Lance,  v 

Thajsku,  v Myanmaru a v  dalších zemích jihovýchodní Asie ortodoxní  pojetí 

theravádového mnišství, a také důsledně dodržují všechna pravidla a doporučení 

obsažená  v  kanonických  textech.  Skupiny  lesních  mnichů,  se  kterými  jsem 

pobýval během třiadvaceti měsíců svého pobytu na Srí Lance, jsou považovány v 

současném  sociálním  kontextu  za  prestižní  společenské  skupiny.  Skupiny 

vesnických či městských mnichů nebudou předmětem mého zájmu, krom situací, 

kdy si jejich rozdílné pojetí představíme jako příklad pro lepší pochopení pojetí 

lesních mnichů.

Mým  motivem  k  uskutečnění  takovéhoto  dlouhodobého  výzkumného 

pobytu  byla  snaha  prozkoumat  a  porozumět  způsobu  života  této  specifické 

sociální  skupiny s více než dvoutisíciletou historií.  Je to možné považovat za 

nepříliš  realistický cíl,  časové rozmezí,  ve kterém se tato skupina a také celá 

společnost  vyvíjela  a  transformovala,  je  velmi  rozsáhlé.  Proměny  sociálního 

prostředí,  jeho institucí  a  hodnotových rámců byly doprovázeny i  proměnami 

kulturních  hodnot.  Seznámit  se   podrobněji  s  vývojem  vyžaduje  důkladné 

prozkoumání  jak  primárních  historických  pramenů,  ale  také  se  sekundární 

odbornou literaturou. Velká část pramenů je zapsána v pálijském jazyce, který je 

literárním  a  liturgickým  jazykem  theravádového  buddhismu,  další  rozsáhlé 
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historické i současné prameny jsou zapsány v sinhálštině1. 

K  rozhodnutí  zaměřit  se  na  tuto  sociální  skupinu  a  kulturní  oblast,  se 

kterou  je  spojena,  mě  vedl  osobní  zájem.  Během let  2000  až  2004  jsem se 

seznamoval  s  texty  theravádového  buddhismu  v  jejich  dostupných  českých 

překladech, které, ač nejsou zdaleka kompletní, představují základní principy a 

myšlenkové bohatství theravádové buddhistické tradice.  Neméně důležité bylo 

seznámení se a praktické osvojení si metod práce s vlastní myslí vycházejících z 

theravádové  tradice.  Jednalo  se  o  metody  sloužící  k  rozvoji  soustředění 

(samathá) a vhledu (vipassaná). Tyto přípravy předcházely provádění vlastního 

terénního výzkumu mezi mnichy na Srí Lance. 

Písemné  podklady,  ke  kterým  se  bude  vztahovat  tato  práce,  jsou 

dochované texty nacházející se v pálijském kánonu tipitaka. Dalším důležitým 

pramenem jsou původně v sinhálštině předávané komentáře a subkomentáře k 

pálijskému kánonu,  které  byly  později  přeloženy a  zaznamenány v  pálijském 

jazyce. Velmi užitečnými prameny jsou monografické studie několika sociálních 

a kulturních antropologů, kteří se věnovali situaci theravádového buddhismu na 

Srí Lance. Rozboru  a analýze použitých pramenů je věnována druhá kapitola 

předkládané práce. Tato kapitola se dále věnuje popisu metod terénního výzkumu 

a popisu jimi získaných materiálů.

Následující  kapitola  zachycuje  historickou  perspektivou  vývoj 

theravádového  buddhismu  na  Srí  Lance.  Důležité  místo  v  tomto  procesu 

zaujímají  tzv.  obrození  buddhismu  ("Buddhist  Revival")  a  protestantský 

buddhismus ("Protestant  Buddhism"),  jejichž počátky lze vysledovat do druhé 

poloviny 19. století,  a které vyvrcholily na během druhé poloviny 20. století. 

Tento silný a dynamický společenský proces pokračuje do dnešních dnů a dotýká 

se přímo i oživení a restaurace hnutí lesních mnichů. V této části práce uplatňuji 

diachronní metodu zkoumání společenských jevů.

Následující  kapitoly  doplňují  práci  o  synchronní  pohled  na  sociální  a 

kulturní  jevy  ve  společnosti.  Ve čtvrté  kapitole  se  seznámíme se  současnými 

1 Sinhálština patří do indoevropské jazykové skupiny, mluví jí okolo 19 milionu obyvatel Srí Lanky.
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podobami  srílanského  mnišského  společenství  a  jeho  funkcemi  ve  vztahu  k 

většinové  společnosti.  Cílem mého  zájmu  bude  komplementarita  vzájemných 

vazeb mezi skupinami mnichů a jejich podporovatelů. Podíváme se na to, jakým 

způsobem se  tyto vazby vytváří,  a  jakým způsobem ovlivňují  způsoby života 

obou zúčastněných skupin.

Největší  prostor  budu věnovat  popisu  praktických způsobů uplatňování 

tréninkových principů v současnosti v komunitě lesních mnichů na Srí Lance. 

Popíšu vnější  rámec,  který je   vymezen pravidly regulujícími  život  mnichů s 

vyšší  s  i  nižší  ordinací,  způsoby jejich interpretace a dodržování,  a také typy 

sankcí, které se vážou k jejich porušování. 

V šesté kapitole se budu věnovat popisu ordinačního rituálu (pabbajjá), 

vstupu  do  mnišské  obce,  na  jeho  průběhu  ukážu  provázanost  s  jednotlivými 

principy  výcviku  lesních  mnichů.  Jde  mi  o  zachycení  jednotlivých  nosných 

principů  souvisejících  s  tréninkem  mnichů.  Dále  se  zaměřím  na  zachycení 

rozdílů tréninkových metod mezi mnichy s nižší ordinací (sámanera) a mnichy s 

vyšší ordinací (bhikkhu).

V  závěrečné  části  práce  se  pokusím  o  analýzu  současného  situace 

mnišského  společenství.  Rád  bych  poukázal  i  na  rizikové  jevy  přítomné  v 

moderní podobě theravádového buddhismu a jejich historické, sociální a kulturní 

kořeny.
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2. Východiska a cíle výzkumu

Předmětem této  práce  je  sociální  skupina  mnichů  buddhistického  řádu 

(páli sangha2) tak, jak se zachoval v theravádové tradici po více než dva tisíce let 

na Srí Lance. Tato skupina vykazuje mnoho specifických prvků, které jsou do 

značné míry jedinečné, což je dáno v první řadě dlouhým historickým vývojem v 

poměrně izolovaných podmínkách ostrova v Indickém oceánu. Druhým neméně 

důležitým faktorem je skutečnost,  že toto společenství je založeno na základě 

buddhistické nauky dhammy3, tak jak ji zformuloval v pátém století před naším 

letopočtem historický Siddhatha Gautama. 

Tato  práce  si  klade  za  cíl  detailně  zmapovat  současnou  situaci  ve 

specifické společenské skupině lesních mnichů theravádového buddhismu na Srí 

Lance. Podkladem pro tuto práci je jednak dlouhodobý terénní výzkum, který 

probíhal od října 2004 do září 2006 na Srí Lance. Nedílnou součástí  vědecké 

práce  je  i  studium  a  analýza  literárních  pramenů  dotýkajících  se  předmětu 

zkoumání.  V  tomto  případě  je  hlavním  pramenem  pálijský  kánon  Tipitaka. 

Dalšími  prameny  jsou  výsledky  již  uskutečněných  dlouhodobých 

antropologických a historických výzkumů.

Srí Lanka společně s  Myanmarem (Barmou) a Thajskem představuje do 

dnešní  doby  nejvíce  zachovalou  tradici  tzv.  "učení  starších"  (theraváda), 

označovanou  a  považovanou  za  ranou  formu  buddhismu.  Tato  forma  byla 

předávána přes 2000 let  v pálijských písmech (z toho prvních několik set  let 

orální formou) v rozsáhlých oblastech jihovýchodní Asie. Jádrem theravády je 

historické učení Siddhathy4 Gautamy nazývaného Buddha5. V současnosti naše 

poznatky o životě Siddhatthy Gótamy vycházejí  částečně z raných pálijských 

textů a srílanských kronik, a také z údajů historiků. V otázce datace Buddhova 

2 Pro přepis pálijských termínů používám kurzívu, pokud uvádím termíny i v sanskrtu je to vždy 
uvedeno.

3 Doslovně  "to, co nese či drží"; ustavení  či  povaha věcí, zákon, nauka, spravedlnost, správnost
4 V sanskrtu Siddhártha znamená "Ten, který dosáhl cíle".
5 Buddha není vlastní jméno, ale jde o čestný titul překládaný jako Probuzený.
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života se uvádí nejčastěji letopočty 566 až 486 př. n. l., které vychází z pálijských 

zdrojů, podle kterých nastoupil Ašóka na trůn 218 let po Buddhově smrti, a z 

výpočtů badatelů, které určily předpokládané datum nastoupení císaře Ašóky na 

trůn do roku 268 př. n. l. Podkladem tohoto výpočtu je zachovaný 13. Ašókův 

skalní nápis, který zmiňuje jména pěti vladařů v helénském světě, a také říká, že 

byl vytesán osm let po uvedení Ašóky na trůn.6 Na základě údajů z klasických 

zdrojů se vyvozuje jako poslední možný rok, kdy byli zmínění vladaři naživu, 

rok 258 př. n. l. Tato datace se uvádí jako tzv. opravená dlouhá datace. Oproti 

tomu  stojí  rané  sanskrtské  texty  a  také  údaje  kroniky  Dípavamsa ("Kronika 

ostrova")  zapsané  na  Srí  Lance  během  čtvrtého  století  n.  l.,7 podle  kterých 

nastoupil Ašóka na trůn 100 let po smrti Buddhy. V tom případě by Buddha žil v 

letech 448 až 368 př. n. l., tento výpočet se nazývá krátká datace. 

Rozpory  v  datacích  historických  událostí  nejsou  v  případě  tohoto 

výzkumu na překážku. V této práci budu uvádět data tak, jak je uvádí srílanské 

zdroje.

Vlastnímu životu Siddhatthy8 Gautamy nazývaného Buddha se v  rámci 

této práce hlouběji nevěnuji.9 Pro připomenutí jeho života zde jen ve stručnosti 

zopakuji  známá  fakta  opírající  se  o  rozsáhlý  buddhistický  kánon  pramenů  v 

jazyce páli, jehož nejstarší zachovaná verze byla zapsána v 1. století před naším 

letopočtem na Srí Lance. Buddha učil dle tradice od svých 35 let, kdy dosáhl po 

několika letech snažení osvícení (bódhi10), a byl označen čestným titulem Buddha 

neboli "Probuzený", až do své smrti (parinibbány) ve svých 80 letech. Probuzení 

je popisováno jako "odpoutání se od chtivosti, nenávisti a zaslepenosti neboli tří 

vášní či nečistot mysli, které poutají bytosti v koloběhu znovuzrozování."11 Toto 

6 Nápis uvádí tyto jména: Antiochos II., král Sýrie a západní Asie (261 - 246 př. n. l.), Ptolemailos II. 
vládce Egypta (285 - 246 př. n. l.), Antigonos z Makedonie (276 - 239 př. n. l.),  Alexandros II. král 
Epeiru (272 - 255 př. n. l.) a kyrénský Magas (276 - 250 př. n. l.) 

7 K otázce datací a jejich hodnověrnosti viz. Holba 2007
8 V sanskrtu Siddhártha znamená "Ten, který dosáhl cíle".
9 Podrobněji viz. Bondy (1985), Werner (2008), Carrithers (1994)
10 Rozlišují se tři druhy probuzení: 1. probuzení ušlechtilého žáka (sávaka-bódhi), tj. arahata, 2. 

probuzení toho, kdo dosáhl tohoto cíle samostatně (paččéka-bódhi), a 3. probuzení dokonale 
probuzeného, tj. Buddhy (sammá-sambódhi). Toto trojí dělení je nicméně pozdějšího původu a v této 
formě se nevyskytuje ani v kanonických textech ani v komentářích ke starším suttám.

11 Zbavitel Dušan : Džátaky: příběhy z minulých životů Buddhy, str. 346
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učení  je  nazýváno  pálijsky  dhamma (v  sanskrtu  dharma).  Jeho  obsahem  je: 

"etické a filozofické učení o vesmírném a mravním řádu ovládajícím tento svět, 

tak jak je poznal Buddha a jak jej zprostředkoval svým bezprostředním žákům"12. 

Již v ústním podání bylo toto učení sebráno do skupin obdobné délky a témat 

nazývaných  pitaka  (doslova  koš).  Jednotlivé  sbírky  jsou  nazvány  takto: 

Vinajapitaka, Suttapitaka a Abhidhammapitaka. 

Tento soubor  je  v  pálijském jazyce nazýván  Tipitaka ("Tři  koše")  a  je 

považován  za  vlastní  jádro  Buddhova  učení.  Vedle  Buddhových  slov  se  zde 

nachází slova jeho hlavních žáků, dalších žáků a účastníků jeho rozprav. Někdy 

tu některý z velkých žáků vysvětluje smysl Buddhových stručných formulací. 

Během  procesu  uchovávání  zpočátku  memorováním  a  později  přepisováním 

nauky byl k vlastnímu jádru přidán nový rámec, vysvětlující okolnosti a zasazení 

těchto rozprav. Do těchto vysvětlení se dostalo i mnoho legend a mýtů a také 

folklóru,  které  prokázaly  užitečnost  v  působení  na  představy  nevzdělaných  i 

naivnějších posluchačů. Zde je nutno konstatovat, že texty, které jsou k dispozici, 

mohly  vzniknou  kdykoliv  během  prvních  pěti  staletí,  a  že,  slovy  předního 

buddhologa světového významu Edwarda Conzeho:

"neexistuje žádné objektivní kritérium, podle něhož bychom mohli 

vybrat ty prvky, které se datují k samému Buddhovi. ... Nejstarší 

doba, kterou se můžeme zabývat je období rozpadu komunity do 

odlišných  sekt.  Pak  je  možno  srovnat  dokumenty  různých  sekt, 

řekněme  théravádinský  Dhammapadam z  Cejlonu  a 

sarvastivádinský  Udánavarga nalezený  v  píscích  Turkestánu.  U 

těch pasáží ve zmíněných textech (z nichž jeden je v páli a druhý v 

sanskrtu), které slovo od slova souhlasí, je možno předpokládat, že 

pocházejí z doby před rozdělením zmíněných škol, jež proběhlo za 

Ašókovy  vlády.  V  místech,  kde  texty  nesouhlasí,  je  možné  při 

nedostatku protikladných důkazů usuzovat na dobu po Ašókovi. "13

Vlastnímu  členění  a  analýze  pramenných  podkladů  se  věnuji  v  následující 
12 Nyanassata Thera : Základy buddhismu, str. 13
13 Conze Edward : Stručné dějiny buddhismu, str. 18
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kapitole. 

2. 1. Časoprostorové vymezení výzkumu

Vlastnímu dlouhodobému výzkumu na Srí Lance předcházelo období let 

2002 až 2004, kdy jsem se seznamoval s problematikou pomocí studia základní 

odborné i popularizační literatury o buddhismu a Srí Lance dostupné v češtině. 

Jako velmi užitečná se ukázala především kniha prvního theravádového mnicha 

českého původu C.14 Nyanasatta Thery Základy buddhismu v překladu Dušana 

Zbavitele15. Vlastním (laickým) jménem Martin Novosad (1908-1984) se narodil 

v Tyrňanech na Moravě v rolnické rodině. Na Srí Lanku přišel ve svých třiceti 

letech  v  roce  1938  a  ještě  téhož  roku  se  stal  mnichem pod  vedením  Thery 

Nyanatoliky16,  který  byl  jedním  z  nejvýraznějších  a  také  nejuznávanějších 

mnichů pocházejících ze západu. Nyanasatta během několika let ovládl plynně 

sinhálštinu a páli,  založil vlastní poustevnu poblíž Bandarawely ve vnitrozemí 

ostrova a stal velmi oblíbeným pro svoje aktivity v propagaci buddhismu. Jeho 

překlad  Satipatthána  Sutty  do  angličtiny  je  dodnes  vyzdvihován  pro  svojí 

lingvistickou dokonalost. V šedesátých letech s ním spolupracovali naši přední 

odborníci Karel Werner a Ivo Fišer. 

Neméně podstatnou byla pro seznámení se s principy buddhismu i kniha 

již zmiňovaného Nyanatiloky Thery Slovo Buddhovo v jejím českém překladu17. 

Tato kniha stručnou formou představuje Buddhovo učení jeho vlastními slovy a 

připojuje cenné vysvětlující komentáře autora.

Dalším užitečným zdrojem informací pro mě byla kniha Lukáše Marvana, 

14 C. znamená označení země původu, zde tedy Czech.
15 V originále Basic Tenets of Buddhism, česky Základy buddhismu, Praha, Alternativa 1992.
16 Vlastním jménem Anton Walter Florus Gueth, narozen v roce 1878 ve Wiesbadenu v Německu. Stal 

se prvním buddhistickým mnichem kontinentálního původu, ordinoval v Indii v roce 1903. Až do své 
smrti v roce 1957 žil na Srí Lance, jako učitel zprostředkoval vstup do buddhistického řádu mnoha 
dalším zájemcům ze západních zemí. Velmi dobře ovládl jazyk páli a jeho překlady sutt do němčiny a 
angličtiny jsou dodnes oceňovány.

17 V originále Nyanatolika Thera, The Word of The Buddha, Kandy, BPS 1981 (Sixteenth Edition).
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která zpracovává v podobě komentovaných deníkových záznamů jeho pobyt na 

Srí  Lance  v  letech  2002  až  200318.  Marvan  v  ní  přístupnou  formou 

zprostředkovává své zkušenosti nasbírané během svého šestiměsíčního pobytu na 

Srí Lance, včetně těch, které získal jako mnišský novic (sámanera). Především 

její aktuálnost a otevřenost z ní dělá užitečný pramen informací.

V této přípravné fázi jsem také postupně kontaktoval a navštívil několik 

buddhistů z České Republiky, kteří měli za sebou zkušenost s mnišstvím na Srí 

Lance,  Barmě  a  Thajsku.  Setkal  jsem  se  a  hovořil  o  podrobnostech  jejich 

mnišského života se třemi muži, kteří byli mnichy šest měsíců, a se třemi, kteří 

byli mnichy mezi čtrnácti až dvaceti měsíci19.  

Vlastní  terénní  výzkum započal  na  konci  října  2004  kdy  jsem se  stal 

mnišským  novicem  (sámanera).  Ordinace  proběhla  tradičním  způsobem  pod 

vedením mnicha českého původu dne 24. 10. 2004 v Mnichově Hradišti. Již o pár 

dní  později  jsem  přicestoval  na  Srí  Lanku.  Po  několika  dnech  strávených  v 

hlavním městě  Kolombu za  účelem vyřízení  mnišských víz  jsem se  přesunul 

společně  s  pěti  dalšími  českými  sámanery do  lesního  kláštera  (áranyia)  ve 

Weeduwě na jižním pobřeží  ostrova.  Zde jsem první  měsíc věnoval nezbytné 

aklimatizaci  v  tropickém  prostředí  a  také  tréninku  základních  mnišských 

dovedností. Mezi ty patřily způsoby oblékání mnišských rouch, které tvoří jediný 

možný oblek mnicha novice. Tento jednoduchý oděv sestává se ze dvou částí: 

spodní část suknice se nazývá andana, horní část nebo plášť se nazývá  čívara,  

jediným možným doplňkem je plátěný opasek. Používají se tři způsoby oblékání 

svrchního  roucha:  běžný  a  nejednodušší,  při  kterém  zůstává  pravé  rameno 

odkryté,  nosí mniši,  pokud jsou na půdě kláštera. Druhý způsob oblékání,  při 

kterém je látkou zcela zakryta levá ruka mnicha a pravé rameno zůstává odkryté, 

se používá při jídle a při slavnostních příležitostech. Těmito příležitostmi jsou 

společné rituály vzdání úcty Buddhovi (buddhapúja), které se odehrávají na půdě 

viháry, a  také  tradiční  ritualizovaný  způsob  pozdravení  (vandaná)  hlavního 
18 Marvan Lukáš, Mnich - Deník ctihodného Mantakusaly, Praha, Eminent 2004.
19 Všechny pobyty se uskutečnili v letech 1998 až 2004.
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mnicha kláštera  loku hámuduru  (sinh.) případně pozdravení seniorních mnichů 

(théra). Třetí varianta oblékání svrchního roucha zakrývá mnicha od krku až ke 

kotníků,  včetně  obou ramen a paží.  Používá se pokaždé,  když mnich opouští 

území kláštera,  například při  ranní  pochůzce za almužnou (pindapáta),  či  při 

cestě  do jiného kláštera nebo návštěvě domu laika.  Tento způsob oblékání  je 

nejvíce komplikovaný a jeho zvládnutí vyžaduje opakovaný nácvik, zároveň do 

značné míry omezuje pohyb mnicha. 

Mezi činnosti patřící k běžnému životu lesních mnichů, které jsem si začal 

osvojovat, patřilo také uklízení společných prostor a cest spojujících jednotlivá 

mnišská obydlí (kuty). Tento úklid  se provádí minimálně dvakrát během dne. 

První  zametání  spadaného  listí  tradičními  bambusovými  košťaty  (sinh.  idale,  

kosé) probíhá brzy ráno, nejčastěji hned po návratu z  ude dáne.  Každý mnich 

uklízí prostory okolo svojí kuty a cestu k ní, o společné prostory kláštera se mniši 

postarají  společně.  Druhý  úklid  přichází  na  řadu  odpoledne,  většinou  před 

večerní  Buddha pújou kdy se uklízí především prostory kláštera před  vihárou. 

Vysoká četnost a pravidelnost úklidu kláštera není samoúčelná, jak by se mohlo 

zdát, jejím smyslem je udržet bezprostřední okolí jednotlivých kuty a spojovací 

cesty přehledné natolik, aby se předešlo šlápnutí na hada či štíra (značná část z 

nich je nebezpečně jedovatá). 

Další aktivity, které provádějí mniši specifickým způsobem, jsou spojeny s 

úkony osobní hygieny. Mytí se provádí takovým způsobem, aby se během celého 

procesu alespoň jedna část roucha dotýkala těla, mniši se myjí oblečeni do spodní 

části  roucha  (andana),  kterou  si  po  umytí  vymění  za  druhou  suchou.  Tento 

způsob slouží dle vysvětlení mnichů k uvědomění si rozdílného způsobu života 

mnicha  (pevidi  jívite)  oproti  životu  světskému (gihi  jívite).  Mnišská  pravidla 

považují mytí pro potěšení za přestupek. Další pravidla se týkají úpravy vlasů a 

vousů, délka vlasů a vousů by neměla být větší než dva palce20. Holení vlasů a 

vousů  se  má  provádět  vždy  najednou,  s  odůvodněním,  že  smyslem  není  se 

jakkoliv krášlit, ale udržovat tělo čisté a funkční.21 Někteří mniši se takto holí 
20 Komentáře se různí v interpretaci zda jde o šířku dvou prstů či jde o délku dvou článků prstů. 
21 Používají se jednoduchá jednorázová holítka, která si mniši upravují tak aby s nimi bylo možné 
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každý  den,  běžné  je  holení  dvakrát  až  třikrát  týdně,  delší  intervaly  jsou 

výjimečné. 

Velmi  důležité  bylo  seznámení  se  a  částečné  ovládnutí  tradičního  a 

očekávaného mnišského způsobu chování  jak  vůči  laikům,  tak  vůči  ostatním, 

zejména  seniorním  mnichům.  Pochopitelně  se  mně  ani  ostatním  novicům  z 

Evropy nedařilo osvojit si v krátké době tyto kulturně definované vzory chování 

bez problémů, a tak musím ocenit velkou míru tolerance především na straně 

těch mnichů, kteří se nám plně věnovali. Neměli to vždy jednoduché, kulturní 

rozdíly jsou veliké a proces "zabydlování se" v neznámém prostředí provází řada 

malých i větších nedorozumění. Překvapením pro mě bylo skutečně otevřené a 

vřelé přijetí sinhálskými mnichy. Mniši hovořící anglicky se zajímali o důvody 

mého rozhodnutí stát se mnichem a přijet na Srí Lanku, o mé rodinné zázemí a 

jeho postoje k mému rozhodnutí, a další podrobné informace o mé přítelkyni, 

zaměstnání,  vzdělání  apod.  Zprvu  jsem byl  tímto  postojem zaskočen,  vnímal 

jsem, že mi není vždy příjemné být centrem pozornosti a opakovaně odpovídat 

na otázky týkající se mého soukromí. Až později jsem pochopil, že takovýmto 

procesem seznamování prochází každý nový  sámanera, a jeho funkcí je rychlé 

navázání a rozvoj nosných sociálních vztahů. Mnišské společenství  sangha je 

pojímáno jako specifická rodina, jediná rodina, jejíž je nový sámanera "ten, který 

odešel do bezdomoví", členem.

Během prvního měsíce v tomto klášteře jsem si začal zapisovat důležitá 

sinhálská slovíčka, tak jak jsem je slyšel. Většina mnichů v lesních klášterech 

nemluví  anglicky,  odhaduji,  že  dobrou  znalost  umožňující  plynulé  čtení  a 

mluvení má 10 až 20 procent z  nich.  Zpočátku jsem neměl žádnou učebnici, 

metodou  dotazování  jak  se  co  řekne  jsem  si  vytvářel  vlastní  slovník  běžně 

používaných termínů. Velmi brzy se stali mnozí mniši mými učiteli jazyka, brzy 

jsem měl zaznamenáno několik set slovíček. 

Další měsíce jsem se rozhodl pobývat již samostatně (bez dalších českých 

sámanerů) ve spíše izolovanější lesních klášterech se záměrem zdokonalit se v 

jednoduše holit i vlasy.
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ovládnutí  mnišských  dovedností  (recitace  páliských  sutt,  pravidla  regulující 

chování noviců, základy  dhammy), a také ve zlepšení svojí znalosti angličtiny. 

Nejobtížnějším  úkolem  se  stala  moje  snaha  naučit  se  základům  sinhálské 

gramatiky. Za vydatné pomoci několika mnichů hovořících anglicky a také dvou 

učebnic  sinhálštiny  se  mi  to  během  šesti  měsíců   podařilo22.  Schopnost 

dorozumět se s většinou mnišské i laické populace jejich rodným jazykem mi 

umožnila navštívit různá místa a dlouhodobě v nich pobývat, i když zde nikdo 

nemluvil anglicky. 

Během celkem 23 měsíců, které jsem prožil jako mnich na Srí Lance, jsem 

navštívil více než třicet klášterů různých tradic, ať se jednalo o kláštery vesnické 

či  městské  (sinh.  pansala)  nebo  lesní  (sinh.  aranya).  Uvádím souhrn  (řazen 

chronologicky) a krátkou charakteristiku těch ve kterých jsem pobýval po dobu 

alespoň čtyř týdnů.

Weeduwa Aranya - lesní klášter na jižním pobřeží poblíž Koggaly

Sinharája  Aranya  -  lesní  klášter  v  deštném pralese  Sinharája,  nejstarší  přírodní 

rezervaci na Srí Lance

Ritigala Aranya - lesní klášter poblíž Kekirawy, založen okolo 1. století n. l.

Newgala Monastery - příměstský klášter u Kegalle, obklopen lesem kaučukovníků

Sri Dharmapalaramaya - městský klášter v Mount Lavinia, předměstí Kolomba

Kataragama Monastery -  malý klášter  ve výstavbě poblíž  významného poutního 

místa

Meetirigala  Nissarana  Vanaya -  lesní  klášter  v  deštném  pralese,  určen  pro 

intenzivní praxi meditace, založen 1967

Udawattekele Tapovanaya - klášter v městské rezervaci v Kandy

Salgala Aranya - lesní klášter ve skalách poblíž Warakapole, založen ve 30. letech 20. 

st.

Kanduboda Meditation Centre - moderní meditační centrum 30 km od Kolomba

22 Sinhálština patří mezi indoevropské jazyky, během svého vývoje byla silně ovlivněna páli a 
sanskrtem. Kompletní abecededa má více než 400 znaků. V ČR se nevyučuje na žádné z universit a 
jazykových škol.

14



2. 2. Popis metod a organizace výzkumu

Celý výzkum jsem připravoval a prováděl samostatně, nevznikl by však 

bez podpory mnoha dalších lidí, jak v České Republice tak na Srí Lance. Jen část 

výdajů spojených s výzkumem jsem byl schopen uhradit ze svých úspor, velkou 

pomocí  byla  finanční  a  materiální  podpora  mých  rodičů  a  také  několika 

buddhistických organizací v ČR, konkrétně občanského sdružení Bodhi Praha a 

Mezinárodního  buddhistického  nadačního  fondu  (MBNF).  Nejdůležitější  byla 

podpora, které se mi jako mnichovi dostávalo každodenně od běžných obyvatel 

Srí Lanky, zahrnující veškeré běžné potřeby mnišského života (oblečení, jídlo, 

přístřeší a léky23). 

Rozhodl  jsem  stát  se  plnoprávným  členem  mnišského  společenství  se 

všemi  z  toho plynoucími  nároky i  očekáváními.  Znamenalo  to  pro  mě nejen 

obléci si mnišské roucho a oholit si hlavu, ale hlavně přijmout mnišské způsoby 

chování  uvnitř  mnišského  společenství  (sangha).  Dalším  důsledkem  tohoto 

vzdání se pozice nezaujatého pozorovatele bylo i přijetí role či rolí, které na sebe 

mniši v tradiční theravádové kultuře berou. Tato pozice mi umožnila zkoumat 

předmět svého výzkumu i  na základě vlastních zkušeností.  Tato metoda bývá 

nazývána "žití ve výzkumu" (living-in research) a srílanský sociolog Ratnapala jí 

popsal takto: 

Hlavní charakteristiky této metody lze shrnout takto:

1. Na rozdíl od zúčastněného pozorování výzkumník sám sebe 

postupně staví do pozice jednoho ze členů skupiny, ve které 

provádí výzkum. 

2. Postupně  se  distancuje  od  své  vlastní  teoretické  orientace 

(zapomínajíc,  že  je  sociolog),  což  vede  k rozloučení  se 

s vlastní předpojatostí (bias) a postoji.

3. Zatímco žije ve skupině (v tomto případě žebráci), nedělá si 

23 V páli: čívara, pindapáta, seenasanaya, gilana-pacayabhesajja
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žádné  poznámky,  ani  se  nepokouší  dívat  se  na  problém 

z hlediska sociologa nebo antropologa. Snaží se být jedním ze 

členů skupiny a žít jako jeden z nich.

4. Dlouhé pobyty se skupinou jsou jeho nedílnou součástí,  ale 

bude  lepší  výzkum  začít  s kratšími  pobyty,  a  poté  když 

výzkumníkův  postoj  prodělá  změnu,  pobyty  postupně 

prodloužit.

5. Výzkumník by měl pokračovat až do té doby, kdy má dojem, 

že pochopil život, který chtěl žít, a prožil jej jako jeden z nich. 

To je vskutku velmi složitá situace, ale s nárůstem zkušenosti 

bude výzkumník schopen rozhodnout, kdy je ten správný čas 

přestat.

6. Před započetím „žití ve výzkumu“ jsem používal jiné tradiční 

metody a hromadil jsem co nejvíce dat, abych přišel na kloub 

životu  skupiny,  který  jsem  sám  prožíval  později.  Tato 

počáteční přípravná fáze mi umožnila rozhodnout  se,  jakou 

metodu  mám  přijmout  —  zda–li  metodu  zúčastněného 

pozorování nebo metodu „žití ve výzkumu“.

7. Po dokončení „žití ve výzkumu“ lze dále pokračovat s jinými 

„standardními metodami“ jako jsou rozhovory…24

Svá  pozorování  jsem si  prvních  deset  měsíců  každý  den  zapisoval  do 

sešitů  a  ty  archivoval.  Neméně  důležitou  metodou  byly  řízené  rozhovory  s 

mnichy  i  laiky,  ze  začátku  prováděné  v  angličtině,  později  i  v  jednoduché 

sinhálštině.  Během  druhého  roku  výzkumného  pobytu  jsem  měl  možnost 

využívat k záznamu zvuku digitálního diktafonu. Využíval jsem jej především k 

nahrávání  veřejných  vystoupení  mnichů,  ať  už  se  jednalo  výklady  Dhammy 

laikům  či  mnichům.  Od  podzimu  2005  jsem  měl  opakovaně  k  dispozici 

fotoaparáty  různých  typů,  kterými  jsem  zdokumentoval  situaci  v  několika 

24 Ratnapala 1999: str. xxxiv–v, citováno dle Hytych (2008)
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klášterech, jak během všedního života mnichů, tak při výjimečných příležitostech 

oslav a rituálů. 

Nashromážděná data jsem příležitostně ukládal do archivů v elektronické 

podobě. Před návratem do České republiky na podzim 2006 jsem si získanou 

dokumentaci uložil na cca 20 DVD disků.
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3. Pramenná literatura a její členění

Pálijský kánon buddhistického učení Tipitaka (v sanskrtu  Tripitaka) byl 

během prvních staletí konsolidován do tří sbírek. Werner (2008) uvádí: (koše) 

"měly v pozdějších školách své sanskrtské obdoby. Nejblíže pálijskému kánonu 

byl sanskrtský kánon školy Sarvástiváda (s výjimkou třetího koše, který vykazuje 

jisté rozdíly) a podle nejnovějšího bádání oba tyto kánony nasvědčují tomu, že 

měly za základ společný kánon starší, sestavený původně v některé verzi jazyky 

mágadhí."

Pálijský kánon tvoří tři části:

Vinaja-pitaka -  Koš řádové disciplíny

Sutta-pitaka - Koš rozprav o dhammě

Abhidhamma-pitaka - Koš vyšší nauky25 

První z nich, Vinaja-pitaka (Koš řádové disciplíny), obsahuje pravidla pro 

správný  způsob  života  buddhistických  mnichů  bhikkhů a  mnišek  bhikkhuní. 

Skládá se z následujících pěti knih :

8. Párádžika-páli (Větší přestupky)

9. Páčittija-páli (Menší přestupky)

10. Mahávagga-páli (Větší oddíl)

11. Čullavagga-páli (Menší oddíl)

12. Parivára-páli (Dodatky)

V prvních  dvou  částech  tohoto  koše  jsou  vypočítávány  jednotlivé 

přestupky  a  prohřešky  proti  zásadám  životní  kázně  v mnišském  řádu  včetně 

příslušných trestů a pravidla správného chování. U každého prohřešku je vždy 

doplněno, kdy k němu poprvé došlo, a každá zásada je doprovázena vylíčením 

okolností,  za jakých ji Buddha mnichům uložil. Podrobněji se rozboru obsahu 

Vinaja-pitaky věnuji v 6. kapitole Trénink mnichů. 

25 Někdy překládána chybně jako filosofie či scholastika
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Druhou část tvoří Sutta-pitaka (nebo též i Suttanta-pitaka), tj. koš rozprav. 

Ten  je  tvořen  převážně  rozpravami,  které  pronesl  Buddha  či  některý  z  jeho 

nejbližších  žáků.  Obsahuje  jádro  celého  učení  a  je  ústředním pramenem pro 

studium buddhismu. Sutta zde má poněkud odlišný význam než sanskrtské sútra; 

označuje Buddhův výrok, ať už v próze nebo ve verších. Jsou sepsány prózou 

s občasným  prokládáním  verši.  Charakteristickým  rysem  je  časté  opakování 

celých vět tak, aby si je posluchač dobře zapamatoval. Je rozdělena do pěti sbírek 

zvaných nikája.  

      

 1. Dígha Nikája - Sbírka dlouhých rozprav se skládá ze 34 rozprav rozdělených 

do tří oddílů nazývaných vagga:

1.Sílakkhandha-vagga - Oddíl morálky (obsahuje 13 rozprav)

2.Mahá-vagga - Velký oddíl (obsahuje 10 rozprav)

3.Patika-vagga - Patikův oddíl  (obsahuje 11 rozprav)

 2. Majjhima Nikája - Sbírka středně dlouhých rozprav se skládá ze 152 rozprav 

rozdělených do tří částí:

1. Múlapannása Páli          (obsahuje 5 oddílů)

2. Majjhima Pannása Páli           (obsahuje 5 oddílů)

3. Uparipannása Páli             (obsahuje 5 oddílů)

3. Samyutta Nikáya - Sbírka sdružených rozprav obsahuje celkem 2889 rozprav, 

které  se  člení  do  pěti  oddílů Varga, a  ty  jsou  dále  rozděleny  na  jednotlivé 

samjutty sdružené společným tématem rozprav.  

1. Sagáthá Vagga      (obsahuje 11 samjutt)

2. Nidána Vagga         (obsahuje 10 samjutt)

3. Khandha Vagga       (obsahuje 13 samjutt)

4. Saláyatana Vagga     (obsahuje 10 samjutt)

5. Mahá Vagga           (obsahuje 12 samjutt)
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4. Anguttara Nikája -  Sbírka postupně řazených rozprav se skládá z 11  nipát, 

knih, každá zahrnuje numericky řazené rozpravy. V knize jedniček se nalézají 

rozpravy zabývající se jedním tématem, v knize dvojek dvěma tématy atd., až ke 

knize jedenáctek zabývající se jedenácti tématy.

5. Khuddaka Nikája - Sbírka malých rozprav se skládá z 15 textů:

      1. Khuddakapátha - Malé statě

      2. Dhammapada - Cesta k pravdě

      3. Udána - Povznášející výroky

      4. Itivuttaka - Tak bylo řečeno (Buddhou)

      5. Sutta Nipáta - Oddíl rozprav 

      6. Vimánavatthu - Příběhy z nebeských sídel

      7. Pétavatthu - Příběhy duchů

      8. Theragáthá - Verše mnichů

      9. Therígáthá - Verše mnišek

      7. Džátaka - Příběhy o zrozeních

      8. Niddésa - Pojednání 

      9. Patisambhidámagga - Cesta Analýzy

     10. Apadána - Příběhy mnichů a mnišek

     11. Buddhavamsa - Linie Buddhů

     12. Čarijápitaka - Koš chování 

     13. Nettippakarana (někdy i jen "Netti") - Kniha poučení

     14. Pétakopadesa - Pokyny

     15. Milindapaňha - Otázky krále Milindy

Poslední  tři  části  (13,  14,  15)  se  vyskytují  pouze  v  barmské  edici Tipitaky, 

uvádím  je  pro  kompletnost.  Mezi  ty  nejzávažnější  části  Khuddaka  Nikáji  

můžeme zařadit  Dhammapada,  která  patří  mezi  nejpřekládanější  buddhistické 

knihy.  Skládá se  z 26  básní  (vagga),  které  tvoří  423 strof.  Dhammapada má 

především etický a  moralistický obsah,  oslavuje buddhistické ctnosti  a  chválí 

také obecně ceněné povahové rysy.  Buddhisté do  Dhammapada  převzali  také 
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verše kolující mezi indickým lidem ve formě úsloví a obecných mudrosloví. 

Písně starých mnichů Théragáthá a mnišek Thérígáthá obsahují 200 básní o 1800 

slokách. Jsou nejstarší subjektivní lyrikou doloženou ve staroindické literatuře. 

Líčí osobní vnitřní zkušenosti, poznatky a pocity buddhistických mnichů. 

Apadány (Čisté  činy)  obsahují  legendy  o  předchozích  životech  velkých 

Buddhových žáků, jsou veršované a patří k nejmladším v kánonu. 

Buddhavansa (Kronika buddhů) popisuje  ve 28 kapitolách životní  příběhy 24 

buddhů,  kteří  žili  před  historickým  Buddhou  Gautamou,  i  život  Buddhy 

samotného v jeho předcházejících existencích. 

Posledním  textem  sbírky  je Čárijapitaka (Koš  náležitého  chování),  která  je 

výborem 35 veršovaných příběhů, z nichž 32 se přímo váže k příběhům džátak, 

kde  Buddha  objasňuje  na  příbězích  z  minulých  životů,  jak  se  cvičit  v deseti 

dokonalostech (dasa paramí) bódhisattvy.

Abhidhammapitaka je  třetí  částí  pálijského  kánonu,  její  název  je 

překládán jako koš vyšší nauky. I buddhistická tradice souhlasí s tím, že je ze 

všech tří kanonických sbírek nejmladší. Jejím obsahem je sedm systematických a 

popisných textů analyzujících a vysvětlujících buddhistickou nauku. Zabývají se 

analýzou jevů (dhammá), elementů (dhátu), typologií osobností (puggala), apod. 

Je tvořena z následujících sedmi částí :

1. Dhammasanganí (Klasifikace jevů)

2. Vibhanga (Analytický výklad)

3. Dhátukatká (Rozprava o elementech)

4. Puggala-paňňatti (Popis osobnosti jedinců)

5. Kathávatthu (Sporné otázky)

6. Jamaka (Kniha párů)

7. Patthána (Kniha kauzálních vztahů)
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3. 1. Jádro Sutta-pitaky 

Moje další  práce s  pramennou literaturou se v  následujících kapitolách 

zaměřuje převážně na oblast Vinaja-pitaky, která se zabývá pravidly mnišského 

života, ustanovení pro přijímání noviců a ordinaci mnichů apod. Zde je myslím 

třeba poznamenat, že Sutta-pitaka je považována za nejzajímavější část a vlastní 

jádro  pálijského  kánonu.  Obsahem  koše  rozprav  je  vlastní  Buddhovo  učení 

dhamma. Toto učení zde není vyloženo systematicky, ale je obsaženo v celé své 

úplnosti. Proto bych rád uvedl krátce to, co tvoří základ celého Buddhova učení. 

Použiji zde slova předního českého indologa Karla Wernera, který napsal: 

"V buddhismu jsou  osvobození  a  cesta  k  němu definovány jako 

pochopení a plné prožití (realizace) čtyř "vznešených pravd" (arija-

sacca), ve kterých buddhismus shrnuje svoje učení o skutečnosti do 

tří radikálních tezí čili "pravd" a ve čtvrté "pravdě" podává návod k 

ověření  tezí  předchozích  tří  pravd  a  současně  k  praktickému 

dosažení konečného řešení."26 

Nebudu  se  zde  věnovat  podrobnějšímu  rozboru  těchto  doktrinálních  otázek, 

rozsáhlé  vysvětlení  uvádí  např.  Nárada  (1998),  Nyanatolika  (2004),  Werner 

(2008). Uvádím v pálijském kánonu hojně zmiňované definice Čtyř vznešených 

pravd (arija-sacca, sa. árjasatja). Tyto jsou:

1.Pravda utrpení (dukkham-ariyasaccam)

2.Pravda vzniku utrpení (dukkhasamudayam-ariyasaccam)

3.Pravda zániku utrpení (dukkhanirodham-ariyasaccam)

4.Pravda  cesty  vedoucí  k  zániku  utrpení (dukkha-nirodhagáminí-

patipadá-ariyasaccam)

První pravda učí, stručně řečeno, že úplně všechny formy jakékoli existence jsou 

neuspokojivé a strastné (dukkha). Druhá pravda učí, že veškeré utrpení, i všechno 

znovuzrozování,  vzniká  na  základě  touhy  (tanhá).  Třetí  pravda  učí,  že 

vykořenění touhy vede nutně k ustání znovuzrozování a zániku (niródha) utrpení, 

26 Werner (2008) str. 131-132
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tedy  k  nibbáně.  Čtvrtá  pravda  ušlechtilé  osmičlenné  cesty  (magga)  uvádí 

způsob, jakým lze dosáhnout zániku strasti. 

Nyanatolika uvádí obvyklý text, který se opakovaně vyskytuje v Sutta-pitace: 

1. „Co je, mniši, ušlechtilou pravdou utrpení? Narození je utrpením, nemoc je 

utrpením  a  smrt  je  utrpením.  Žal,  nářek,  bolest,  smutek  a  zoufalství  jsou 

utrpením. Utrpením je zkrátka pět skupin existence spojených se lpěním (dukkha,  

dukkhatá).“ 

2. „Co je, mniši, ušlechtilou pravdou  původu  utrpení? Je to touha, která vede k 

novému zrození a která ve spojení s vášní a chtivostí nalézá stále nová potěšení 

tam či onde.  Je to smyslná touha (káma-tanhá), touha po bytí (bhava-tanhá) a 

touha po nebytí či sebezničení (vibhava-tanhá). 

3. „Co je, mniši, ušlechtilou pravdou zániku utrpení? Je to úplné opadnutí vášně, 

zničení, opuštění a zřeknutí se žádostivosti, osvobození se a odpoutání se od ní.“ 

4.  „Co je,  mniši,  ušlechtilou  pravdou cesty vedoucí  k  zániku  utrpení?“  Je  to 

ušlechtilá osmičlenná stezka (arija-atthangika-magga) vedoucí k zániku utrpení."

Tuto cestu tvoří ušlechtilá osmičlenná stezka (ariya-atthangika-magga). Aby se 

ustání utrpení stalo osobně prožitou pravdou, je nutno metodicky kultivovat a 

vzájemně vyvažovat následujících osm součástí tréninku:

1. správný názor (sammá-ditthi) Moudrost (paňňá) 

2. správný úmysl (sammá-sankappa) 

3. správné mluvení (sammá-váčá) Etika (síla) 

4. správné jednání (sammá-kammanta) 

5. správné živobytí (sammá-ádžíva) 

 

6. správné úsilí (sammá-vájáma) Soustředění (samádhi) 

7. správná sati  (sammá-sati)

8. správné soustředění (sammá-samádhi) 

1. „Co je to, mniši,  správný názor (či  správné  pochopení)? Je to pochopení 
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utrpení, vzniku utrpení, zániku utrpení a cesty vedoucí k zániku utrpení.“ 

2.  „Co je  to,  mniši,  správný úmysl? Je to úmysl prostý smyslné žádostivosti, 

zlovůle a krutosti.“ 

3. „Co je to, mniši, správné mluvení? Zdržování se lhaní, pomlouvání, hrubého 

vyjadřování a prázdného tlachání“ 

4. „Co je to, mniši, správné jednání? Zdržování se ubližování živým bytostem, 

kradení a nesprávného sexuálního jednání“ 

5. „Co je to mniši, správné živobytí? Když ušlechtilý žák odmítá špatné živobytí 

a živí se správným způsobem“ 

6.  „Co je  to,  mniši,  správné  úsilí?  Když  žák  napíná  svou  vůli,  aby  předešel 

vzniku dosud nevzniklých zlých, neprospěšných věcí … když napíná vůli, aby 

překonal již vzniklé zlé,   neprospěšné věci … když napíná vůli,  aby rozvinul 

dosud nevzniklé dobré, prospěšné věci … když napíná vůli, aby  zachoval již 

vzniklé dobré, prospěšné věci, aby je nenechal zmizet, ale  rozvinul je a přivedl 

ke zralosti a dokonalosti. Takto usiluje, vynakládá energii, namáhá svou mysl a 

snaží se“ 

7.  „Co  je  to,  mniši,  správná  sati27?  Když  žák  prodlévá  v  nahlížení  těla, 

pociťování,  mysli a předmětů mysli,  horlivě,  s jasným uvědoměním a se  sati, 

poté co opustil světskou chtivost a zármutek“ 

8. „Co je to, mniši, správné soustředění? Když je žák odpoután od smyslových 

předmětů a neprospěšných stavů a vstupuje do prvního pohroužení … druhého 

pohroužení … třetího pohroužení … a čtvrtého pohroužení“ 

27 Překladatel českého vydání Nyanatilokova Buddhistického slovníku ponechává toto slovo 
nepřeložené, vysvětlením je to že tento výraz nabývá různých obsahů v závislosti na daném kontextu. 
Jeho vysvětlení zní: "Sati označuje  pozorností  nesený  faktor  mysli, jehož funkcí je důkladné 
zaznamenávání předmětů. Pro správnou sati (sammá-sati) je charakteristické, že je spojena pouze s 
prospěšnými stavy vědomí a není  nikdy deformována  chtivostí,  nenávistí  či  zaslepeností  (což sati 
odlišuje od neprospěšných forem pozornosti). Mysl, v níž je sati přítomna, tak zůstává otevřená 
nezkreslenému vnímání jevů, jejich vlastností a souvislostí. Projevem takové mysli je přijímající a 
nevybíravý postoj vůči všem přítomným jevům. Ty jsou nahlíženy neosobním reflexívním  způsobem, 
takže mysl neznečišťují. Mysl s rozvinutou sati zaznamenává jevy v plné šíři jejich výskytu, aniž by je 
opomíjela, deformovala nebo na nich ulpívala." str. 157 in Nyanatiloka: Buddhistický slovník, Praha , 
DharmaGai, připravované vydání 
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3. 2. Komentářová literatura

K základním pramenům jsou v rámci theravádové tradice krom pálijském 

kánonu Tipitaka řazeny i další pálijské a sinhálské texty. K těmto pramenům patří 

rozsáhlá literatura zahrnující komentáře (atthakathá) a podkomentáře (tíka), které 

do nejmenších podrobností vysvětlují a interpretují význam raných kanonických 

textů. Velká část těchto komentářů a podkomentářů vznikala na Srí Lance během 

staletí následujících po přinesení Buddhova učení na ostrov ve 3 st. př. n. l., nebo 

byla  zaznamenána  do  páli  a  sinhálštiny  z  původní  orální  tradice  přinesené  z 

Indie.  Nejdůležitějším  komentátorem  je  mnich  Buddhaghosa  a  jeho 

monumentální dílo Visuddhimagga z 5 století našeho letopočtu.

Visuddhimagga (Cesta  čištění)  je  považována  za  opus  magnum  celé 

komentářové literatury a je příkladem systematického uspořádaní theravádového 

učení,  vypracované  na  základě  pálijských  kanonických  textů  a  sinhálské 

komentářové  literatury.28 Podrobně  se  otázkám  spojeným  s  Visuddhimagou 

věnuje Horák (2001), cituji: "Dosud uspokojivě nerozřešenou otázkou je vztah 

mezi  Visuddhimaggou a  Vimuttimaggou (Cesta Osvobození). Vimuttimagga je 

kniha  připisovaná  mnichovi  jménem  Upatissa.  Má  stejnou  strukturu  jako 

Visuddhimagga,  ale  je  mnohem  kratší.  Vimuttimagga  se  do  dnešních  dnů 

zachovala jen v čínštině, do které byla přeložena pravděpodobně v 6. století, a ze 

které byla přeložena ve 20.století do angličtiny (Ehara, Soma, Kheminda, 1977). 

Doba vzniku knihy Vimuttimagga není také zcela jasně prokázána, panuje však 

obecná shoda v tom, že je starší  než Visuddhimagga, a že její  autor Bhikkhu 

Upatissa žil na Srí Lance pravděpodobně v 1. století. (Jayawardhana 1994).

Obsáhlým srovnáním textů Vimuttimaggy a Visuddhimaggy se věnoval  Bapat 

(1937, str. XVII), který porovnával pálijský a čínský text. Ve své knize nabízí 

čtyři možné teorie vztahu těchto dvou knih: 

1.  Buddhaghosa  použil  Upatissovu  Vimuttimaggu  jako  předlohu 

pro svoji vlastní knihu a rozpracoval stará témata. 
28 O velkém významu Visuddhimagga (Cesta čištění) svědčí i fakt, že je podobně jako již zmiňované 

Milindapaňha (Otázky krále Milindy) zahrnována do barmské edice kánonu Tipitaka.
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2. Upatissa měl Buddhaghosovu Visuddhimaggu, kterou zkrátil  o 

mnoho kapitol, a zbylou  část upravil podle nauky školy, ke které 

příslušel. 

3. Obě tyto knihy stojí na společném starém pramenu, například z 

komentářové literatury,  který pak dále  rozpracovávají  podle úhlu 

pohledu vlastní školy. 

4. Větší část Upatissovy Vimuttimaggy mohla být sestavena před 

Buddhaghosovou Visuddhimaggou a několik částí z ní bylo přidáno 

k  čínskému překladu Sanghapálově,  který Vimuttimaggu přeložil 

pod vlivem mahájány."29

Visuddhimagga se člení do tří hlavních částí : etika, soustředění a moudrost (sīla-

samādhi-paňňā).  Samotný text pokrývá sedm stupňů čištění (satta-visuddhi) a je 

rozdělen do 23 kapitol.

Základní tři části jsou: 

1. Sīla-niddeso - Vysvětlení mravnosti (neboli etického výcviku) 

2. Samādhi-niddeso - Vysvětlení soustředění (neboli výcviku mysli) 

3. Paňňā-niddeso - Vysvětlení moudrosti (neboli výcviku osvobozujícího chápání 

skutečnosti)

Visuddhimagga člení cestu čištění, na těchto sedm částí či stupňů:

1.  Sīla-visuddhi - Čištění mravnosti 

2.  Citta-visuddhi - Čištění mysli

3.  Diţţhi-visuddhi - Čištění názoru

4.  Kankhā-vitaraņa-visuddhi - Čištění překonáním pochyb 

5.  Maggāmagga-ňāņadassana-visuddhi - Čištění poznáním a viděním toho, co je 

a co není stezka 

6.   Paţipadā-ňāņadassana-visuddhi -  Čištění  poznáním a viděním postupu na 

cestě 

29 Horák (2001) str. 21-22
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7.  Ňāņadassana-visuddhi - Čištění procesu poznání a vidění

Visuddhimagga  je  nejen  kompendiem  Buddhovy  nauky,  ale  také 

praktickým průvodcem jednotlivými meditačními technikami. V Cestě čištění je 

dle Carritherse (1983) obsažen ideál mnicha, který je na jednu stranu učencem a 

na druhou ryzím praktikem. Podle mých zjištění je Visuddhimagga do dnešních 

dob hojně využívaná theravádovými lesními mnichy při jejich každodenní praxi. 

O její popularitě svědčí i opakovaná vydávání sinhálské i anglické verze, která 

jsou mnichům dostupná bezplatně.  Navštívil  jsem desítky knihoven v lesních 

klášterech a nestalo se ani v jednom případě, že by zde Vissudhimagga chyběla.30

Za další  cenné prameny,  se kterými jsem při  své práci  nepracoval,  lze 

považovat  středověké  skladby a  kompendia,  kroniky  sinhálských,  barmských, 

thajských  a  dalších  mnichů  a  učenců.  Proces  obohacování  již  tak  obsáhlé 

buddhistické literatury dodnes pokračuje. 

3. 3. Další odborné prameny

Jelikož se mi podařilo ovládnout palijský a sinhálský jazyk jen na základní 

úrovni vhodné  pro běžnou komunikaci, která mi neumožňovala vlastní studium 

pramenné  literatury  v  originále,  budu  v  této  práci  s  pracovat  s  anglickými 

překlady textů. To je pochopitelně znevýhodňující  pro moje pochopení smyslu a 

významu  jednotlivých  textů,  ale  domnívám  se,  že  tuto  nevýhodu  vyvažuji 

schopností pracovat s kritickými edicemi pálijského kánonu v angličtině a hlavně 

svými praktickými zkušenostmi s pojetím a chápáním těchto textů samotnými 

lesními mnichy na Srí Lance. Důležitým pomocníkem při tomto zkoumání mi byl 

Buddhistický  slovník  od  Nyanatolika  Thery  revidovaný  jeho  žákem 

Nyanaponikou,  který se dodnes používá jako referenční  příručka pro studium 

Buddhova  učení  nejen  v  theravádových  zemích,  o  čemž  svědčí  jeho  mnohé 

30 Podrobněji se obsahu Visuddhimagga věnuji v kapitole 5.
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překlady a opakovaná vydání na mnoha místech světa.31

V oblasti  antropologické literatury je  pro naše zkoumání zásadní práce 

Michaela Carritherse  Forrest Monk of Srí Lanka. Jedná se o unikátní rozsáhlou 

studii života lesních mnichů na Srí Lance, ve které autor při své práci kombinuje 

přístup  historický  s  přístupem  biografickým.  Podkladem  této  práce  byl 

dlouhodobý terénní výzkum, který probíhal souvisle v letech 1972 až 1975, další 

několika  měsíční  pobyty  autora  proběhly  v  letech  1977  a  1979.  Studie  byla 

publikována  v  Oxfordu  v  roce  1983  a  zabývá  se  znovuoživením  a 

znovuobjevováním  tradice  theravádových  lesních  mnichů,  a  také  reformami 

mnišského společenství na Srí Lance. Carrithers si v ní klade otázky jako např.: 

Co je cestou či modelem, který se snaží mniši oživit? Jakým způsobem to dělají? 

A co jsou vlastní kriteria úspěchu a proč někteří uspějí a jiní ne? Proč jsou tak 

markantní rozdíly mezi těmi, co sledují stejný ideál? Autor vyváženým způsobem 

kombinuje  historickou perspektivu  vývoje  mnišského  společenství  (sangha)  a 

jeho vazeb se společností s modelovými osudy konkrétních osobností mnichů. 

Vybírá si takové osobnosti, které mu umožňují demonstrovat jeho pojetí změn ve 

vývoji srílanské sanghy, přičemž akcentuje ty prvky, které jsou charakteristické 

pro tradici lesních mnichů.  Jeho práce má široký rozsah, věnuje se jak historii 

mnišského společenství a jeho vazeb k okolní společnosti, tak dalším tématům 

spojeným s obrodnými procesy v mnišském společenství a také v celé sinhálské 

společnosti.  Tuto  práci  lze  považovat  za  základní  pramen pro jakékoliv  další 

zkoumání sociální skupiny lesních mnichů. I pro mě byla jedním ze základních 

studijních materiálu a také zdrojem inspirace pro moji vlastní práci.

Jedním  z  nejvýznamnějších  badatelů  dlouhodobě  se  zabývajících 

theravádovou  tradicí  na  Srí  Lance  je  bezesporu  Richard  F.  Gombrich.  Tento 

profesor indologie a dlouholetý ředitel Oxford Centre for Buddhist Studies se 

proslavil  svojí  studií  Precept and Practice:  Traditional  Buddhism in the Rural 

Highlands of Ceylon, který byla poprvé publikována roce 197132. Podkladem této 

práce byl jeho terénní výzkum prováděný v letech 1964 až 1965, na který navázal 
31 Vycházím z připravovaného překladu Jana Honzíka.
32 Vycházím z rozšířeného vydání z roku 1991, viz. Seznam použité literatury 
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v roce 1969. Tato práce se věnuje mapování rozporů mezi normativní podobou 

theravádového buddhismu, tak jak je zachycen v pálijském kánonu  Tipitaka, a 

mezi jeho skutečnou žitou přítomností. Gombrich v této studii předložil na svoji 

dobu pionýrskou koncepci. Do té doby zastávaný názor tvrdil, že jevy jako je 

kouzelnictví a uctívání různých božstev (devů), které se vyskytují v současném 

buddhismu, jsou příznaky deformací a rozpadu tradice a odporují vlastnímu jádru 

theravádového  buddhismu.  Gombrich  zastává  názor,  že  používání  magie  a 

uctívání božských bytostí  se vyskytují v rámci theravády již od raných dob a 

nejsou  na  žádném  místě  pálijského  kánonu  laickým  buddhistům  explicitně 

zakázány. Dále přichází z rozlišením kognitivní a afektivní roviny buddhistické 

praxe.  Podle  ní  sinhálský  buddhista  na  kognitivní  úrovni  potvrzuje  takové 

normativní doktríny jako je např. annatá (nepřítomnost podstaty já, duše), ale na 

afektivní úrovni jedná tak, jako by věřil ve stěhování duší. Koncepce kognitivní a 

afektivní  roviny  buddhistické  praxe  byla  dalšími  badateli  kritizována  pro 

přílišnou míru zjednodušení.
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4. Vznik a vývoj mnišského řádu

Na  začátku  této  práce  se  zaměřím  na  vznik  a  vývoj  sanghy v  jejím 

původním prostředí, tj. v severovýchodní Indii, na což plynule navážu příchodem 

sanghy a Buddhova učení na Srí Lanku. 

Théravádová tradice popisuje vznik a rozvoj společenství mnichů velmi 

podrobně,  uvádí  časovou  posloupnost  jednotlivých  Buddhových  rozprav  či 

poučení včetně jmen těch, kteří se po jejich vyslechnutí stali jeho žáky, přívrženci 

a  podporovateli.  Prvotním  zárodkem  sanghy  se  stala  pětice  jeho  bývalých 

společníků paňčavaggija bhikkhu33 , se kterými po několik let praktikoval tvrdé 

asketické techniky, a kteří jej opustili,  když těchto technik zanechal. Po svém 

probuzení k nim pronesl první rozpravu nazývanou Rozprava o roztočení kola 

zákona (Dhammačakka-ppavattana sutta)34, ve které vyložil základy svého učení, 

tj.  Čtyři  vznešené  pravdy  (arija-sačča)35,  a  "odsoudil  dva  extrémní  způsoby 

života:  slepé  uspokojování  tužeb  nebo  bezduchou  askezi  v  sebeumrtvování. 

Místo  toho  jim  nastínil  "střední  cestu"  (madždžhimá  patipadá)  duchovního 

snažení o osmi článcích, vedoucí k poznání a konečnému osvobození, nibbáně."36

. Touto metodou je tzv. vznešená osmičlenná stezka (arija-atthangika-magga).37 

Těchto pět asketů se stalo prvními Buddhovými žáky bhikkhy. Nyanatiloka38 ve 

svém slovníku buddhistických pojmů uvádí definici bhikkhu takto:

"plně  ordinovaný  Buddhův  žák.  Nejbližším  ekvivalentem  pro 

překlad může být ,žebravý mnich‘. Doslova to znamená ,ten, který 

žebrá‘, ale mnich nežebrá v obvyklém smyslu toho slova. Tiše stojí 

u domovních dveří a čeká na obdarování jídlem. Žije z toho, co mu 

33 Kondaňňa, Bhaddija, Vappa, Mahánáma a Assadži
34 Český překlad jako Rozprava o roztočení zákona in Nyanassata Thera : Základy buddhismu, str. 47-

49.
35 Podrobný rozbor čtyř ušlechtilých pravd in Nyanassata Thera : Základy buddhismu, str. 54-60.
36 Werner Karel : Náboženství jižní a východní Asie, str. 66, Brno, 1995
37 Podrobněji pojednáno v kapitola 3. 1. Jádro Sutta-pitaky
38 Vlastním jménem Anton Walter Florus Gueth, narozen v roce 1878 ve Wiesbadenu v Německu. Stal 

se prvním buddhistickým mnichem kontinentálního původu, ordinoval v Indii v roce 1903. Až do své 
smrti v roce 1957 žil na Srí Lance, jako učitel zprostředkoval vstup do buddhistického řádu mnoha 
dalším zájemcům ze západních zemí. Velmi dobře ovládl jazyk páli a jeho překlady sutt do němčiny a 
angličtiny jsou dodnes oceňovány.
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podporovatelé  spontánně  darují.  Není  knězem,  protože  to  není 

žádný prostředník mezi Bohem a člověkem. Nemá v životě  žádné 

závazky, ale je vázán pravidly, která na sebe bere. Dobrovolně vede 

život v chudobě a celibátu. Když není schopen žít svatý život, může 

kdykoli odložit roucho."39

Termín  sangha znamená  doslovně  společenství  či  shromáždění 

Buddhových  žáků.  V  různých  kontextech  však  může  nabývat  odlišných 

významů. V rámci  trojího klenotu či  útočiště  (tisarana,  tiratana), tj.  Buddhy, 

dhammy a sanghy,  se tento pojem vztahuje na společenství  ušlechtilých žáků 

(arija-puggala)  a  objevuje  se  ve  slovním  spojení  arija-sangha.  Dalším 

specifickým  významem  je  tzv.  bhikkhu-sangha, tj.  společenství  plně 

ordinovaných  mnichů,  do  kterého  nejsou  zahrnuti  buddhističtí  novicové, 

označovaní  jako  sámanerové,  ani  žádní  laičtí  přívrženci  (upásaka).  Nejširšího 

významu  pojem  sangha nabývá,  pokud  označuje  všechny  žijící  osoby,  které 

následují  Buddhovo učení,  ať  už  se  jedná o  mnichy (bhikkhu i  sámanery)  či 

laické  přívržence.  Jednotícím  prvkem  všech  těchto  jedinců  je  jejich  ochota 

přijmout  trojí  útočiště  u  Buddhy,  dhammy  a  sanghy.40 Pálijské  znění  trojího 

útočiště (trojí ochrany), jehož recitace může sloužit i jako vnější vyjádření důvěry 

ke třem klenotům, je dle theravádové tradice stejné jako za Buddhových časů:  

Buddham saranam gaččhámi (přijímám útočiště v Buddhovi) 
Dhammam saranam gaččhámi (přijímám útočiště v dhammě)
Sangham saranam gaččhámi (přijímám útočiště v sangze)

Dutijampi Buddham saranam gaččhámi (podruhé přijímám útočiště v Buddhovi)
Dutijampi dhammam saranam gaččhámi (podruhé přijímám útočiště v dhammě)
Dutijampi sangham saranam gaččhámi  (podruhé přijímám útočiště v sangze)

Tatijampi Buddham saranam gaččhámi (potřetí přijímám útočiště v Buddhovi)
39 Vycházím ze zatím nevydaného překladu J.Honzíka, Buddhistický slovník, připravuje DharmaGaia, 

Praha
40 Buddhovi následovníci se tradičně dělí do čtyř skupin (parisá): mniši (bhikkhu), mnišky (bhikkhuní), 

laici (upásaka) a laičky (upásiká). Slovo sangha, ve svém původním významu, se vztahuje jen na 
mnišskou komunitu, která obsahuje všech osm typů ušlechtilých jedinců (arija-puggala) na různých 
stupních probuzení a může proto sloužit jako jedno ze tří útočišť. Dle Gavésakó Bhikkhu: Pravidla 
buddhistických mnichů, nevydáno
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Tatijampi dhammam saranam gaččhámi (potřetí přijímám útočiště v dhammě)
Tatijampi sangham saranam gaččhámi (potřetí přijímám útočiště v sangze)

4. 1. Buddhistické koncily

V  době  Buddhova  života  byly  všechny  jeho  rozpravy  a  také  řádová 

pravidla  uchovávána v paměti  jeho žáků,  tj.  mnichů a  mnišek.  Po jeho smrti 

svolal Mahákassapa, jeden z jeho významných žáků, první koncil (sangajána či 

sangíti). Tři měsíce po Buddhově smrti se sešlo pět set předních žáků, kteří znali 

dobře  řádová  pravidla  i  Buddhovy  rozpravy,  poblíž  Rádžagahy,  a  po  dobu 

několika  měsíců  se  věnovali  opakování  a  roztřídění  Buddhova  učení.  Během 

tohoto prvního koncilu bylo učení roztříděno do skupin s příbuznými náměty a 

do skupin dle délky promluv.  Jednotlivé sbírky (doslova schránky,  skříňky či 

koše) jsou nazvány takto:

Vinaja-pitaka - sbírka pravidel a ustanovení řídících život mnišské obce (sangha)

Sutta-pitaka - sbírka rozprav o dhammě

Abhidhamma-pitaka - sbírka vyššího učení (někdy překládána jako filosofie či 

scholastika)

Vedle Buddhových slov se zde nachází slova jeho hlavních žáků, dalších 

žáků a účastníků jeho rozprav. Někdy tu některý z velkých žáků vysvětluje smysl 

Buddhových stručných formulací. Tento soubor je v páli nazýván  Tipitaka (Tři 

sbírky) a je považován za vlastní jádro Buddhova učení.41 

Mnišská komunita však nezůstala jednotná na dlouho. V různých částech 

Indie se vyvíjely nové tradice či sekty. Jejich vzájemný kontakt byl zajištěn díky 

častému cestovaní mnichů a laiků při pravidelných poutích na posvátná místa, 

kde pobýval za svého života Buddha, například v Magadze a Váránasí. Dhamma 

byla  předávána  ústně  také  z  důvodu,  aby  se  nedostala  k  nepovolaným,  ale 

celkový rozsah přesahoval schopnosti jednotlivce zapamatovat si ji. Jednotlivé 

41 Podle Winternitze byl kánon, tak jak se dochoval do dnešních dnů, sestaven až za vlády Ašókovy ve 3. 
století př.n.l. na 3. koncilu v Patně. Považuje za prakticky nemožné ustálení celého souboru učení 
krátké doby od smrti zakladatele. in Winternitz M., History of Indian Literature II., str. 18
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části  si  recitovaly  a  předávaly  různé  skupiny  mnichů,  a  došlo  k  jejich 

specializaci,  například  na  vinaju či  abhidhammu.  Podle  Conzeho  "Indická 

buddhistická tradice obyčejně hovoří o osmnácti, ale toto číslo je pouze zvykové 

a nám je známo nejméně třicet sekt, alespoň podle jména."42

Druhý koncil se konal ve Vesálí sto let po prvním koncilu. Důvodem jeho 

svolání byl úpadek v dodržování mnišských pravidel (například přijímání peněz 

atd.)  Tyto  praktiky  byly  odsouzeny  jako  odklon  od  původního  učení.  Část 

mnichů,  která  byla  nespokojená  s  těmito  rozhodnutími,  se  osamostatnila  a 

založila vlastní nový řád, který se v průběhu doby začal nazývat mahájána.

Nejdůležitějším se z našeho hlediska jeví třetí koncil konaný v Pátaliputtě 

(dnešní  Patně)  pod  patronací  buddhistického  krále  Ašóky  (273-232  př.n.l.), 

kterému  předsedal  bhikkhu Tissa  Mogaliputta.  Došlo  zde  k  finálnímu 

systematickému rozčlenění celého kánonu. Tato verze  Tipitaky byla přenesena 

Ašókovým  synem  (či  bratrem)  Mahindou  na  Srí  Lanku,  jejímž  králem  byl 

Dévánampijatissa43 (asi  247-207 př.n.l.).  Mahinda  brzy  získal  pro  nové  učení 

krále  i  velkou  část  jeho  poddaných  a  buddhismus  se  tak  stal  státním 

náboženstvím. Brzy po Mahindovi zavítala na ostrov Ašókova dcera a mniška 

Sanghamitta, která zde založila řád buddhistických mnišek a také darovala králi 

odnož  z  posvátné  smokvoně44,  pod  níž  dosáhl  Buddha  probuzení.  Královou 

povinností se stalo ochraňování mnišského řádu sanghy, mniši naopak pomáhali 

králi a získávali mu podporu mezi jeho poddanými. Nevýhody tohoto propojení 

popsal  Conze:  "Nejenže  od  2.  století  př.n.l.  vdechlo  buddhismu  na  Ceylonu 

ducha nacionalismu a přivedlo mnichy k politickým intrikám, ale též je přimělo k 

podpoře královských národních válek."45 

Další, v pořadí již čtvrtý koncil, se konal v Aluviháře na Srí Lance okolo 

roku 29 př.n.l za vlády krále Vattagámaního Abhaje. Jeho význam spočívá v tom, 

že  zde bylo poprvé celé  učení  zaznamenáno na trvanlivý materiál  (vyryto na 

42 Conze Edward : Stručné dějiny buddhismu, str. 34
43 Vlastním jménem Tissa, přijal od Ašóky titul dévánampija (doslova znamenající bohům milý)
44 lat. Ficus Religiosa
45 Conze Edward : Stručné dějiny buddhismu, str. 47
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palmové listy). Důvodem bylo ohrožení předávání Tipitaky ústní formou, protože 

země  byla  vylidněna  válkou  a  hladomorem.  V  této  podobě  je  v  rámci 

theravádové  tradice  předáváno  dodnes.  Kromě  hlavních  textů  Tipitaky byly 

zaznamenány i jejich první komentáře (atthakathá). Ty systematicky a podrobně 

vysvětlovaly texty kánonu. Další komentáře vznikající na Srí Lance byly napsány 

již v sinhálštině. Nám známá podoba těchto textů je výsledkem revize, kterou 

provedli v 5. století Buddhaghosa46, Buddhadatta a Dhammapála, když přeložili 

části původních sinhálských komentářů zpět do pálijštiny. Podle zprávy čínského 

buddhistického mnicha Fa-siena (337-422) bylo v 5. století na ostrově 60 000 

mnichů. 

Během prvního tisíciletí  našeho letopočtu docházelo ke vzniku různých 

rivalizujících  škol,  jejichž  spory  se  pokoušeli  vládnoucí  králové  řešit  buď 

svoláváním synodů, nebo také pronásledováním jednotlivých škol. Nejvýrazněji 

vystupovali do popředí theravádoví mniši z kláštera Mahávihára (založena, již v 

době  Ašókovy  misijní  činnosti).  Proti  nim  stáli  mniši  z  Abhajagiriviháry a 

Džétavanaviháry,  kteří  byli  ovlivněni  některými  indickými  mahájánovými  a 

tantrickými školami. Větší vliv si však udržela theravádová tradice, což bylo i 

jednou z příčin svolání synodu králem Parákramábáhu I. ve 12. století, na kterém 

byly  ostatní  školy  přinuceny  připojit  se  k  ortodoxnímu theravádovému učení 

mnichů z Maháviháry.

Pátý a šestý koncil se uskutečnily v Barmě, dříve jmenovaný se konal v 

roce 1871 a došlo zde k vyrytí celé  Tipitaky na mramorové desky (729 kusů). 

Podnět vzešel od vládnoucího krále Mindona, který správně předvídal vpád do 

svého králoství a snažil se tak předejít úpadku a zániku dhammy.

Náplní šestého koncilu konaného v Rangúnu v letech 1954 až 1956 bylo 

srovnání různých verzí  Tipitaky. Došlo ke srovnání textů z Srí Lanky, Barmy, 

Thajska, Kambodže, Laosu,  Indie a  také kritické edice v latince od Páli  Text 

46 Buddhaghosa přijel z Indie studovat tyto staré komentáře, které byly tou dobou době v Indii už 
ztraceny. Později také některé komentáře napsal. Jeho nejznámějším dílem je Visuddhi Maggo, Cesta 
čištění, která je považována za shrnující dílo theravádového učení. Podrobněji o něm pojednává 
kapitola 3. 2. Komentářová literatura.
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Society.47 Vydání finální verze Tipitaky předcházelo několik let příprav a editace 

sporných či chybných pasáží, a vlastní práce se účastnili zástupci buddhistických 

tradic z celého světa (s výjimkou zástupců východního bloku).

4. 2. Moderní vývoj mnišského řádu

Významně se do historie theravádového buddhismu na Srí Lance zapsalo 

období  koloniální  nadvlády.  Od příchodu Portugalců v roce 1505 do převzetí 

pobřežních provincií  Brity okolo roku 1790 trpěl  buddhismus jak útiskem od 

kolonizátorů,  tak  vlastní  roztříštěností.  Po  většinu  tohoto  období  (kromě 

vnitrozemského kandyjského království, které až do porážky britskými silami v 

roce 1815 uhájilo samostatnost)  se mnišské společenství  nacházelo na pokraji 

zániku.  Na  ostrově,  který  býval  proslaven  vzdělanou  a  ctěnou  mnišskou 

komunitou čítající desítky tisíc mnichů, už nebylo ani pět bhikkhů mnichů s vyšší 

ordinací (upasampadá), což je minimální počet mnichů, nutný pro právoplatný 

rituál udělení vyšší ordinace dalšímu mnichovi s nižší ordinací (sámanera). 

V roce 1750 byla pod ochranou kandyjského krále Kirtí Srí Rájasingha 

přivezena a obnovena ordinační tradice z Thajska, která se stala základem Siyam 

nikája48. Zakladatelem této tradice byl thajský mnich Upali Mahá Thera, který 

vedl  výpravu  18  thérů  a  7  noviců,  vyslaných  thajským  králem  Dhármikou. 

Během roku 1764 se podařilo skupině mnichů omezit vstup do této nikáji jen na 

příslušníky nejvyšší kasty Goyiama, a toto rozhodnutí potvrdil král. Následoval 

vynucený odchod 32 seniorních starších mnichů nesouhlasících se změnami do 

oblasti Jaffny.

Během  následujících  let  se  mnichům  nesouhlasícím  s  tímto  restriktivním 

47 Páli Text Society byla založená v Londýně v roce 1881 Thomasem Williamem Rhys-Davidsem (1843-
1922). Hlavním záměrem této společnosti bylo zpřístupnit zájemcům o buddhismus pokud možno 
kompletní anglický překlad (kriticky editovaný) všech textů Páli-kánonu tj. Tipitaky.

48 Společenství mnichů volně spojených tradicí ordinace do mnišského řádu ze stejného zdroje (učitele), 
mnichy v této skupině spojuje společná ordinační linie (unilineární descendenční skupina). Tyto 
nikáji se neliší v otázkách pojetí dhammy, ale ponejvíce v způsobech interpretace a aplikace pravidel 
vinaji.
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elitářským pojetím  podařilo  provést  rituál  vyšší  ordinace  upasampadá  a  to  v 

Totagamuwa Vihara v roce 1772 a následně v Tangalle v roce 1798. Ani jedna z 

těchto  ordinací  však  nebyla  uznaná  představiteli  Siyam  Nikami, podle  nichž 

proběhly tyto ordinace v rozporu v pravidly vinaji.

Toto uzavření se sanghy buddhistům nižších sekt podmínilo další vývoj. 

Zámožnější  obyvatelé  z  pobřežních  oblastí  se  proto  rozhodli  obrátit  se  na 

Barmské království, kterému vládl buddhistický král Bodawpaya (1782-1819). V 

roce 1799 se vypravil Ambagahapitiye Nanavimala Thera spolu s pěti novici a 

třemi  laickými  stoupenci  lodí  do  Barmy.  Poté  co  dorazili  do  hlavního města 

království Amarapura, byli oficiálně přijati králem a v roce 1800 obdrželi vyšší 

ordinaci pod vedením  Sangharaja Nanabhivamsi. Prošli mnišským tréninkem tak 

jak byl tradován v Barmě a v roce 1803 se vrátili zpět na Srí Lanku. Sebou si 

přivezli  mnoho  pálijských  textů  a  také  průvodní  dopis  od  Sangharáji 

Nanabhivamsi, který shrnoval historii vzájemných kontaktů mezi barmskými a 

srílanskými mnichy a  také popisoval  způsob jakým obdrželi  nově ordinovaní 

mniši vyšší ordinaci. Tento dopis jim zajistil  legitimitu potřebnou pro udržení a 

rozvoj  nové  nikáji,  nazvané  Amarapura,  podle  města,  ve  kterém  ji  obdrželi. 

Zanedlouho po návratu připravili udakhupkhepa sima složenou s několika lodí na 

řece Madu u Balapitie. Zde byla na vésakha pod vedením ctihodného Aggasara, 

jednoho z nejseniornějších barmských mnichů, ordinována první skupina mnichů 

bez ohledu na kastu, ke které náleželi.

Poslední a dodnes také nejmenší samostatnou tradici přenesli z Barmy v 

letech  1862  až  1863  mniši  nespokojení  se  stavem  dvou  existujících  nikájí. 

Získala jméno Rámaňňa nikája podle oblasti, kde jejich ordinace proběhla.

4. 3. Obrození buddhismu

Začátky obrození theravádového buddhismu můžeme vystopovat ve druhé 

polovině 19. století,  což je doba, ve které došlo ke střetnutí britské koloniální 
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moci  s  tradiční  sinhálskou kulturou.  V roce 1815,  kdy se  Britové  stali  první 

mocností,  která  převzala  kontrolu  nad  celým  ostrovem,  byla  podepsána  tzv. 

Kandyjská konvence, která slibovala že buddhismus, ke kterému se hlásí vládci a 

obyvatelé těchto provincií, je prohlášen za nedotknutelný, a jeho představitelé, 

rituály a posvátná místa mají být zachována a chráněna. Britská koloniální vláda 

nikdy otevřeně neporušila toto prohlášení, ani přímo neútočila na buddhismus, 

ale  od  první  chvíle  byla  tato  dohoda  napadána  protestantskými  evangelíky. 

Ačkoliv ne všichni guvernéři a britští vládní úředníci byli nakloněni aktivitám 

protestantských misionářů, oficiální politika je zvýhodňovala. To vedlo k tomu, 

že tradiční  spojení mezi buddhismem a vládnoucí vrstvou sinhálského národa 

fakticky zaniklo okolo roku 1850.  Buddhismus ztratil svou prestiž a buddhisté 

svoji  moc.  Předpokladem  pro  vstup  do  vládnoucí  vrstvy  byla  konverze  ke 

křesťanství.  Dokladem  této  demoralizace  sinhálského  buddhistického 

společenství je tehdejší rozšíření pověsti o sinhálském buddhistickém hrdinovi 

Dijasenovi,  který  zahubí  všechny  křesťany  a  bezvěrce  a  znovu  nastolí  slávu 

buddhismu. Významnou událostí,  která stála v počátcích obrození buddhismu, 

bylo  osvojení  si  knihtisku,  které  buddhistům  umožnilo  reagovat  na  traktáty 

křesťanských misionářů. Znamenalo to také otevření nového způsobu participace 

pro  laiky,  kteří  pracovali  s  tiskem  pro  mnichy,  a  později  se  stali  mluvčími 

buddhistů. Tisk umožnil rozšíření idejí a reformních koncepcí širokému publiku. 

Další významnou událostí se staly veřejné debaty mezi buddhisty a křesťanskými 

misionáři  v  letech  1864-73.  Dlouhá  léta  útočili  misionáři  na  buddhismus  ve 

svých kázáních  a  traktátech.  Ačkoliv  buddhističtí  mniši  projevovali  vůči  nim 

značnou míru tolerance, misionáři, kteří považovali buddhismus za pohanský a 

modloslužebnický,  neustávali  ve  vyzývání  buddhistů  k  disputacím.  Nakonec 

mniši  přijali  tuto  výzvu  a  došlo  ke  konfrontacím  jak  psaným,  tak  k  ústním 

veřejným debatám.  V roce  1862  založil  mnich  Mohottivatte  Gunánanda  The 

Society for the Propagation of Buddhism, kterou napodobil The Society for the 

Propagation of the Gospel, a začal tisknout odpovědi na křesťanské traktáty a od 

roku 1865 vedl veřejné debaty za buddhisty. První z nich se konala v roce 1866 v 
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Uyanwita, další proběhla v roce 1871 v  Gampole. Vyvrcholením těchto debat se 

stala dvoudenní debata v Panaduře jižně od Kolomba v roce 1873, kde před více 

než  deseti  tisíci  shromážděnými  porazil  misionáře  a  obhájil  sinhálský 

buddhismus  (Tyto  disputace  byly  vydány  tiskem49).  Učené  disputace  a  jejich 

vydávání tiskem znamenaly významný milník v obrodě buddhismu. 

Informace  o  těchto  debatách  se  dostaly  díky  jejich  tištěné  podobě  do 

mnoha  vzdálených  zemí.  Ovlivněn  jimi  byl  také  Colonel  Henry  Olcott, 

spoluzakladatel  Theosophical  Society  of  New  York  (1875).  Olcott  se  silně 

zajímal  o  hinduismus  a  buddhismus,  ve  kterých  viděl  prototypy  pravého 

náboženství. V roce 1879 se základna Theosophical Society přesunula do Adyaru 

poblíž Madrásu, kde již setrvala. Henry Olcott dorazil na Srí Lanku 17. února 

1880  a  strávil  tam  5  měsíců,  během  kterých  založil  Buddhist  Theosophical 

Society  (BTS),  která  měla  jak  laickou,  tak  řádovou  část.  Pravděpodobně 

nejdůležitější  aktivitou  společnosti  bylo  zakládání  buddhistických  škol,  které 

byly obdobou misionářských škol. Pod jejich vlivem byly založeny Young Man´s 

Buddhist Association (YMBA), Young Woman´s Buddhist Association (YWBA), 

které zajišťovaly buddhistické nedělní  školy.  Tyto školy se rozšířily do téměř 

všech vesnic, v roce 1961 je převzal stát a fungují dodnes. Brzy poté následoval 

rozvoj základního a středního školství po vzoru misijních škol. V roce 1990 jich 

existovalo 142, z nichž některé se staly prvotřídními institucemi poskytujícími 

vzdělání a vyrovnaly se těm nejlepším křesťanským školám. V roce 1881 byl 

publikován  Olcottův  Buddhistický  katechismus,  který  reprezentoval  jeho 

racionální  pojetí  buddhismu.  Toto  pojetí  bylo  do  určité  míry  kontroverzní  a 

Olcott byl donucen k úpravám např. v pojetí nibbány. Každopádně představoval 

buddhismus jako racionální náboženství vytvářející etickou cestu k osvobození 

bez nutnosti boha či božského zjevení. Stavěl se proti běžným představám o tom, 

že  dosažení  osvobození  (nibbány)  není  možné  během tohoto  jednoho  života. 

Tento  katechismus  byl  používán  v  buddhistických  nedělních  školách.  Další 

Olcottovou  iniciativou  bylo  vytvoření  buddhistické  vlajky,  dále  inicioval 
49 Controversy at Panadura, or Panadura: Vadaya, Re-edited by Pranith Abhayasundara, Sri Lanka State 

Printing Company, 1990
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vyhlášení  květnového  úplňku  vésakha  coby  státního  svátku50,  a  povzbuzoval 

buddhisty k jeho rituálním oslavám, podobně jako se slaví křesťanské vánoce. 

Velmi významným se ukázalo založení organizací určených laikům, které do té 

doby  neexistovaly.  Tradičně  byli  laici  navázáni  na  svoje  lokální  kláštery  a 

mnichy.  Nové  organizace  laiky  spojily  novým  způsobem,  nezávislým  na 

představitelích  mnišské  sanghy.  To  jim umožnilo  stát  se  důležitými  aktéry  v 

obrození buddhismu. Olcotta je možno považovat za patrona nově se rodícího, 

tzv. protestantského buddhismu.

4. 4. Anagárika Dharmapála

Vlastním hybatelem tohoto hnutí byl Don David Hévávitarana. Narodil se 

v roce 1864 na SL, a po většinu života byl znám jako Anagárika Dharmapála. 

Jméno  Dharmapála  znamená  "obránce  učení",  Anagárika  označuje  v  páli 

"bezdomoví", používá se jako epitet pro mnicha. Pocházel z buddhistické rodiny, 

ale  prošel  křesťanskou  misijní  školou,  protože  v  té  době  ještě  nebyla  jiná 

možnost. Jeho otec byl zámožný obchodník, který se přistěhoval do Kolomba z 

jižní části ostrova. Jako dítě navštěvoval klášter v Panaduře a zúčastnil se tam i 

výše  zmíněné  slavné  debaty  Gunánandy  s  křesťanskými  misionáři. 

Gunánadovým prostřednictvím se dozvěděl o theosofickém hnutí ještě před jeho 

příchodem na Srí Lanku v roce 1880. Jeho dědeček se stal prezidentem laické 

části Olcottovy Buddhist Theosophical Society v Kolombu. V roce 1884 se ještě 

jako  David  Hévávitarana  stal  jejím  členem  a  stal  se  oblíbencem  Olcotta  i 

Blavatské. Ještě v tomto roce se vydal s Blavatskou na cestu do Indie, po návratu 

se stal vedoucím Buddhist Theosophical Society a tuto práci vykonával až do 

roku 189051. Zajímal se o okultismus, ale díky intervenci Blavatské se rozhodl 

studovat pálijský kánon a zasvětil  svůj život buddhismu, což bylo rozhodnutí, 

50 Zaveden v roce 1885.
51 Byl editorem a vydavatelem novin Saňdarása.
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které ochotně podpořila i jeho rodina.52 Následujícího roku se rozhodl přijmout 

status Anagáriky a jméno Dharmapála. Anagárika v jeho pojetí není mnichem ani 

laikem. Umožnil  mu žít  duchovním životem (dodržoval  celibát)  a  zároveň se 

věnovat aktivnímu rozvoji a šíření Buddhova učení. Pracoval jako překladatel 

pro Olcotta při jeho cestách po ostrově, jež měly za cíl zajistit finanční zdroje pro 

rozvoj  buddhistických  vzdělávacích  institucí.  Později  spolu  navštívili  Indii  a 

Japonsko. Při  cestě do Indie navštívil  posvátné místo buddhismu Bodh Gaya, 

které  však  nalezl  v  tristním stavu.  Rozhodl  se  tedy založit  The  Mahá  Bodhi 

Society  (MBS),  jehož  cílem  bylo  obnovit  chátrající  buddhistické  památky  a 

revitalizovat buddhismus v Indii a na Srí Lance. Tato společnost, dnes sídlící v 

Kolombu,  je  hlavním  sponzorem  sinhálských  buddhistických  klášterů 

nacházejících se mimo území  Srí Lanky. V roce 1893 se Anagárika Dharmapála 

účastnil World Parliament of Religions v Chicagu jako zástupce buddhismu, a 

také navštívil Japonsko. Anagárika Dharmapála považoval Japonsko za příklad 

úspěšného spolupodílení se buddhistického odkazu na modernizaci společnosti 

bez bezduchého přejímání západních způsobů. V letech 1889-1906 cestoval po 

Barmě, Thajsku a Evropě. Od roku 1906-1915 žil převážně na Srí Lance, kde 

také  v  roce  1906  založil  vlastní  noviny  Sinhala  Bauddháya (The  Sinhala 

Buddhist). Pokračoval v polemikách proti buddhistické theosofické společnosti, a 

také se zesiloval  jeho nacionalismus.  Vyzýval ve svých textech k vytvoření a 

znovunalezení vlastní identity, kterou v jeho pojetí měla být identita sinhálského 

buddhisty.  Sinhálský  buddhismus  představoval  spojení  buddhismu  a 

nacionalismu na podkladě tradičního mýtu z kroniky Mahávamsa. V tomto mýtu 

je spojen osud sinhálského národa se zachováním Buddhova učení,  jedno bez 

druhého  je  odsouzeno k  záhubě.  Sinhálský  národ  je  v  tomto  pojetí  strážcem 

dhammy.  Dharmapála  byl  přesvědčen  o  tom,  že  jejich  tradiční  identita  je 

ušlechtilejší  než  ta,  která  je  importována  Brity.  Oživení  jejich  skutečné 

buddhistické identity považoval za nejlepší odpověď na problémy moderní doby. 

Znovuustavení  buddhismu  a  buddhistických  hodnot  může  vést  ke 

52 Později, v roce 1900, se názorově s Olcottem rozešel, a stal se kritikem theosofie.
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znovuvybudování úspěšné sinhálské společnosti, podobně jako Japonsko. 

Jeho texty obsahovaly odkazy na kanonické pálijské texty, které sám do 

hloubky studoval. Vysoce oceňoval také práci západních učenců, jako byl T.W. 

Rhys Davids a Henry Clarke Warren, kteří pracovali na zpřístupnění pálijských 

textů  širokému  publiku.  Kritizoval  mnichy,  kteří  neznají  páli,  a  doporučoval 

studium textů i laikům. Kritizoval a odmítal také některé z důležitých aspektů 

tradičního  theravádového  buddhismu.  Odmítal,  podobně  jako  Olcott,  tradiční 

víru v nedosažitelnost nibbány v tomto životě. Dharmapála považoval nadsvětská 

dosažení na cestě k nibbáně za dostupná všem lidem bez výjimky, mnichům i 

laikům. První tři stupně na cestě, sotápánna (vstup do proudu), sakadagámí (ten, 

který  se  jednou  vrátí)  a  anagámí (ten,  který  už  se  nevrátí),  jsou  podle  něj 

dosažitelné  i  v  laickém  životě.  Dharmapálova  reformní  interpretace 

racionalizovala jak konečný cíl  cesty,  tak způsob jeho dosažení.  Na rozdíl  od 

tradičního pojetí mnichů, kteří popírali možnost dosažení arahantství, tvrdil, že 

osvobození může být realizováno v tomto životě. V jeho pojetí také koncepce 

karmy získala pozitivní náboj, na rozdíl od negativního až fatalistického pojetí 

tradiční  interpretace.  Aktivitu  považoval  za  klíčový  prvek  pro  dosažení  cíle. 

Poukazoval  na  to,  že  buddhisté  nesmí  být  pasivní  jak  při  práci  na  svém 

spirituálním rozvoji, tak při rozvoji jejich nové národní identity a společnosti. 

Podobně klíčovou roli přisuzoval etickému jednání, a zdůrazňoval také důležitost 

meditačních  praktik.  V mnoha  svých  článcích  popisoval  jednotlivé  meditační 

techniky  a  jejich  principy.  Na  rozdíl  od  dosavadních  tradic  pobízel  laické 

buddhisty nejen ke konání karmicky záslužných činů (obdarování mnichů apod.), 

ale hlavně také k vlastnímu praktikování meditace. 

Kriticky se stavěl i k uctívání božských bytostí, dévů, s vysvětlením, že 

závislost na bozích pomáhá ničit sebedůvěru. Podařilo se mu stáhnout pozornost 

na  etické  slabiny  misionářů,  které  obzvláště  kontrastovaly  s  buddhistickými 

hodnotami, jako např. jejich konzumace alkoholu a masa, a nedostatek pravidel 

bránících zabíjení zvířat. 

V roce 1898 publikoval v sinhálštině Gihi Vinaya (The Daily Code for the 
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Laity),  která obsahovala 200 pravidel,  kterými by se měli  řídit  sinhálští  laičtí 

obyvatelé. Jde o první souhrn pravidel pro laiky, do té doby existovala pouze 

pravidla pro mnichy. 

Obsah pravidel je rozdělen do 22 kategorií:

Způsoby stolování (25 pravidel)

Žvýkání betelu (6 pravidel)

Oblékání (5 pravidel)

Používání záchodu (4 pravidla)

Chování na ulici (10 pravidel)

Chování na společenských akcích (19 pravidel)

Chování žen (30 pravidel)

Chování dětí (18 pravidel)

Chování laiků před sanghou (5 pravidel)

Chování v  autobusech a vlacích (8 pravidel)

Chování samospráv (8 pravidel)

Navštěvování nemocných (2 pravidla)

Pohřby (3 pravidla)

Dopravci (6 pravidel)

Sinhálské oblečení (6 pravidel)

Sinhálská jména (2 pravidla)

Chování učitelů (11 pravidel)

Chování služebnictva (9 pravidel)

Slavnosti (5 pravidel)

Chování laiků v klášterech (3 pravidla)

Chování dětí vůči rodičům (14 pravidel)

Domácí oslavy (1 pravidlo)

Tato pravidla  byla ve velké míře  nově se konstituující  sinhálskou společností 

přijata. Záměrem byla změna návyků a chování obyvatelstva a zároveň včlenění 

buddhistických prvků do každodenního života ( např. co nejdříve po probuzení 

recitovat Tisaranam přijetí Trojího útočiště a Paňčasíla Pěti etických rozhodnutí, 
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dodržování  osmi  etických  rozhodnutí  na  dny  pója,  jednou  týdně  návštěva 

kláštera)  Některá z  těchto pravidel  obhajovala ve skutečnosti  západní  přístup, 

např. používání příboru, používání toaletního papíru, atd. 

Anagárika  Dharmapála  byl  nepochybně  nejvlivnější  osobností 

buddhistického  obrození  na  Srí  Lance.  Tento  vliv  umožnil  buddhistům 

znovuobjevení  jejich  identity  a  jejich  dědictví,  které  bylo  ztraceno  během 

koloniálního období. Popularizoval a reformoval buddhismus v nový a racionální 

světový názor. Pro tento nový buddhismus je charakteristická jeho orientace na 

laickou veřejnost,  aktivismus a důraz na etickou stránku, a také silné sociální 

cítění. Tento systém hodnot bývá nazýván protestantským buddhismem, jednak z 

důvodu  částečného  zahrnutí  protestantských  hodnot,  za  další  z  důvodu  jeho 

protestu proti tradičnímu pojetí buddhismu.

Dharmapála  však  nebyl  pouze  učitelem  těchto  hodnot  a  idejí  a 

reformátorem, ale také byl zároveň jejich symbolem. Nejen, že učil buddhisty, 

jakým způsobem mají  aktivně usilovat,  ale  sám šel  svým životem příkladem. 

Přestože od roku 1915 až do své smrti roku 1933 žil převážně v Bodh Gaya v 

Indii, stal se národním hrdinou, který pozvedl sebevědomí a hrdost buddhistů. 

Celý svůj život zasvětil prosazování buddhismu jako systému, který je nadřazen 

západním importům. 

4. 5. Protestantský buddhismus

Protestantský buddhismus se dál rozvíjel pod vlivem dvou významných 

událostí,  které výrazně ovlivnily  jeho budoucí  vývoj.  Jednou z nich bylo tzv. 

abstinenční  hnutí,  jehož  koncepci  přinesli  křesťanští  misionáři  v  posledních 

desetiletích 19. století.  Buddhističtí  laici, ovlivněni Dharmapálou, si toto téma 

vzali  za své,  a  v roce 1912 vznikla Central  Total  Abstinence Union (CTAU), 

jejímž prezidentem byl Dr. W. A. deSilva. V buddhistických rukou získalo toto 

hnutí  za  abstinenci  další  rozměr,  stalo  se  protestem  proti  západním  a 
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křesťanským hodnotám, které přinesly alkohol na Srí Lanku, a také protestem 

vůči  britské  vládě,  která  profitovala  ze  spotřební  daně  na  alkohol.  Zástupci 

britské  koloniální  vlády  považovali  toto  hnutí  za  nepřátelské  a  potenciálně 

nebezpečné kvůli široké podpoře a protibritské rétorice. 

Druhou klíčovou událostí byly nepokoje mezi muslimy a buddhisty, které 

vypukly v roce 1915, poté, co došlo ke srážce mezi muslimy a buddhisty v době 

tradičního  buddhistického  svátku  perehera v  Kandy.  Po  tomto  incidentu 

docházelo k vlně útoků na muslimskou menšinu na mnoha místech Srí Lanky. 

Navenek britská vláda jen vlažně trestala původce těchto srážek, skutečností ale 

byl fakt, že pod záminkou těchto srážek  nechala zatknout všechny významné 

vedoucí  osobnosti  Central  Total  Abstinence  Union  a  dalších  buddhistických 

organizací  (YMBC,  YWBC,  BTS).  Velká část  zatčených se  po  propuštění  se 

vrátila  do  vedení  laických  organizací,  odklonila  se  od  emocionálního  až 

militantního Dharmapálova reformismu a začali  usilovat  o obrodu buddhismu 

jiným způsobem. V roce 1919 se spojily všechny skupiny YMBA pod hlavičkou 

All  Ceylon  YMBA Congress,  který  se  později  přejmenoval  na  All  Ceylon 

Buddhist Congress (ACBC). Vedoucí osobnosti těchto laických organizací sdílely 

společnou představu obnovení buddhismu, která byla více tradiční než reformní 

Dharmapálova koncepce. Na rozdíl od Dharmapály, který prosazoval možnost 

dosažení osvobození pro laiky již v tomto životě, zastávali tradiční pojetí, které 

rozdělovalo  světskou  cestu  pro  laiky  a  nadsvětskou  pro  mnichy.  V  tomto 

tradičním pojetí stojí světský život laika v opozici k životu mnicha zřeknuvšího 

se běžného světa. Cesta mnicha je považována za ušlechtilejší a hodnotnější, a 

vedoucí k osvobození. Jejich tradičnější pojetí vidí běžný světský život laika jako 

přípravné období pro budoucí život mnišský. 

Pod  vlivem  kritiky  křesťanských  misionářů,  kteří  vytýkali  buddhismu 

nedostatek sociálního cítění, začali zakládat buddhistické dobročinné organizace. 

Tak  vznikly  organizace  na  podporu  obětí  záplav,  začaly  být  budovány  jesle, 

sirotčince,  starobince.  Pro  tyto  účely  byl  ustaven  National  Council  of  Social 

Services.  Dalším  motivem  pro  vznik  těchto  institucí  bylo  přesvědčení,  že 
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křesťany provozované sociální instituce mají v neposlední řadě za cíl konverzi 

buddhistů ke křesťanství.

4. 6. Období po vzniku samostatného Ceylonu

K výraznému oživení theravádové tradice na Srí Lance došlo v souvislosti 

s  odchodem Britů  v  roce  1948 a  získáním nezávislosti  ostrova.  Silný  proces 

renovace kulturních tradic se projevil i v obrození buddhismu jako státotvorného 

prvku.  Zachování  samostatného  sinhálského  národa  je  od  nejstarších  dob 

spojováno s theravádovou tradicí buddhismu. Jedním z negativních rysů tohoto 

procesu  obrody  sinhálské  společnosti  a  kultury  je  však  zesílený  prvek 

nacionalismu, který vystupuje nejvýrazněji do popředí ve vztazích k tamilskému 

etniku žijícímu již po staletí na ostrově. Nově ustavená vláda nezávislého ostrova 

prosazovala ideál vlastenectví, které bylo chápáno jako rovnost všech občanů. V 

tomto  ideálu  měly  být  všechny  rozdíly,  etnické,  náboženské  a  kastovní, 

podřízeny  jedinému  "národnímu  státu".  Vláda  také  zdůrazňovala  princip 

neutrality státu ve vztahu k náboženství. Sinhálští buddhisté projevovali značný 

optimismus  ohledně  rozvoje  Buddhova  učení,  poté,  co  po  450  letech 

kolonialismu dosáhla země svobody a nezávislosti.  Silnou vlnu náboženského 

cítění vyvolala výstava reliktů dvou hlavních Buddhových žáků, Moggallány a 

Sáriputty. Tyto ostatky byly objeveny během archeologických výzkumů v Indii v 

roce 1947. Pod vlivem této události se rozhodl All Ceylon Buddhist Congress 

(ACBC) uspořádat mezinárodní konferenci zástupců všech směrů buddhismu z 

celého světa, která se konala v roce 1950 a jejím výsledkem bylo založení World 

Fellowship Buddhist, která si kladla za cíl sjednotit buddhisty celého světa, aby 

pracovali pro dhammu a světový mír. 

Byla  vytvořena  Dhammadúta  Activities  Committee,  která  koordinovala 

vysílání mnichů do jiných zemí. Buddhisté byli přesvědčeni o tom, že rostoucí 

popularita buddhismu na západě bude dále růst a rozšiřovat se po celém světě. 
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ACBC jmenoval v roce 1954 čtrnáctičlennou komisi (The Buddhist Committee 

of Enquiry53), složenou z nejvýznamnějších a nejuznávanějších osobností  všech 

tří nikáyí, a dále z předních laických znalců buddhismu. 

Důležitou  událostí,  která  dále  zesílila  entuziasmus  buddhistů,  bylo 

pořádání  6.  buddhistického  koncilu  v  letech  1954-56  v  Rangůnu  v  Barmě, 

kterého se účastnili  zástupci srílanské sanghy. Vláda založila v roce 1954 pro 

přípravu  oslav  nadcházejícího  výročí  organizaci  Buddhist  Council  of  Ceylon 

(Lanka Bauddha Mandalaya). Jedním z jeho důležitých projektů byl kompletní 

překlad  Tipitaky do  sinhálštiny.  To  zpřístupnilo  znalosti  dhammy  laické 

veřejnosti. Druhým velkým projektem bylo vytvoření buddhistické encyklopedie 

v angličtině, která měla být akademickým příspěvkem k porozumění buddhismu 

pro svět. Tyto projekty byly připravovány v souvislosti s nadcházejícím Buddha 

Jáyanti což bylo výročí 2500 let Buddhova odchodu z tohoto světa a vstupu do 

parinibbány. Datum připadlo na rok 1956. Jelikož kronika Mahávamsa spojuje 

příchod  legendárního  předka  sinhálců  Vijayi na  Srí  Lanku  s  okamžikem 

Buddhova  odchodu  do  parinibbány,  byla  to  zároveň  oslava  2500  let  trvání 

Buddhovy nauky, sinhálského národa a historie Srí Lanky. 

Roku 1956 vydala The Buddhist Committee of Enquiry zprávu nazvanou 

The Betrayal of Buddhism (Zrada na buddhismu), která : 

"...představuje  Lanku  jako  zemi,  jež  byla  během celé  své  historie  vystavena 

útokům vnějších  nepřátel,  nejprve  vpádům tamilských  vetřelců  z  jižní  Indie, 

později koloniální expanzi evropských mocností, a vliv buddhismu, který se až 

do polonnaruvského období těšil královské podpoře, v době panství Portugalců, 

Holanďanů a Britů, všemožně zvýhodňujících křesťanství nezadržitelně upadal. 

Zatímco  křesťanské  misie  působí  jako  efektivně  organizované  korporace 

požívající zvláštní výsady a úlevy, buddhistická sangha je roztříštěná a svázaná 

53 Složení komise bylo následující: mnišskou část tvořili Ambanwelle Siddhartha Dhammánanda 
(Malvatta Annunáyaka), Haliyale Sumanatissa (Asgiriya), Pandita Palannoruwe Vimaladhamma 
(Vidyodaya Pirivena), Balangoda Ánanda Maitreya (Sri Dhammánanda Pirivena), Pandita Sri 
Nyanaloka (Vidiyalankara Pirivena), Kotahéné Paňňákitti ( Vidiyalankara Pirivena), 
Madihépaňňásíha, laickou část zastupovali Dr. G.P. Malalasekera, Dr. T. Vimalánanda, P. de S. 
Kularatne, D.C. Wijayawardena, L. H. Mettananda, T. B. Ellepola, C. D. S. Siriwardene.
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řadou omezení; zatímco soukromé misijní školy požívají autonomní statut a díky 

státním  subvencím  rozšiřují  vzdělávací  (prozelytizační)  činnost,  jejich 

buddhistické  (ale  i  hinduistické  a  muslimské)  protějšky  jsou  udržovány  v 

podřízeném  postavení.  K  překonání  těchto  historických  nespravedlností  bude 

podle autorů zprávy nezbytné vytvořit buddhistický protějšek katolické církevní 

hierarchie, Radu pro Buddhovo učení (Buddhašásana Council) jakožto vrcholný 

orgán,  který  by  pečoval  o  záležitosti  buddhistické  obce  a  chránil  ji  před 

konkurencí křesťanských misií."54 

Autoři  v ní   formulovali  své přesvědčení,  že musí dojít  k transformaci 

politického, ekonomického i sociálního systému země. Zpráva doporučovala, aby 

stát převzal správu všech soukromých škol, na jejichž chod přispívá. Součástí 

výuky by měla být i výuka náboženství, tj. buddhismu. V části zprávy, zabývající 

se  současnými  sociálními  podmínkami,  kritizovali  přejímání  materialistických 

hodnot ze západní civilizace a doporučovali návrat  k osvojení si  autentického 

buddhistického  stylu  života.  (Tato  snaha  je  velmi  blízká  Dharmapálovým 

pravidlům pro buddhistické laiky.) V části věnované současnému stavu sanghy 

připomínají autoři zprávy, že těsné propojení mezi sanghou a laiky bylo jednou z 

hlavních  příčin  obdivuhodného  vzestupu  sinhálské  kultury.  Obnovení  tohoto 

propojení je klíčem k obnovení sinhálské kultury. Bhikkhu je zde vylíčen jako 

poradce, učitel a duchovní vůdce komunity. Tato úloha zahrnuje všechny aspekty 

vzdělání, morálního vedení a účasti na obřadech a rituálech. Bylo doporučeno, 

aby byl zvýšen počet bhikkhů a zdokonalen vzdělávací systém mnichů, včetně 

založení univerzity. 

Zpráva v sobě spojovala prvky tradicionalismu s přesvědčením o potřebě 

dalšího rozvoje společnosti,  a znamenala změnu kurzu pro budoucí směřování 

obrození buddhismu a protestantského buddhismu zvlášť. 

54 Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Srí Lanky, str. 314.
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4. 7. Obnovení tradic lesního mnišství

Podobně  jako  mezi  laiky  se  i  v  řadách  mnichů  objevovaly  snahy  o 

obrození  monastické  tradice.  Tyto  snahy  o  reformaci  fungování  sanghy  lze 

pozorovat už v minulosti, začaly se objevovat již v první polovině 20. století s 

rozvíjející se transformací buddhismu v protestantský. Žádná z těchto iniciativ 

usilující o jakousi obrodu mnišského způsobu života neměla dlouhého trvání ani 

nebyla dlouhodobě úspěšná. První osobností, která dokázala prolomit tuto situaci, 

a dosáhla výrazného úspěchu ve snaze o obrodu buddhismu, byl Kaddawedduwe 

Jinawamsa. Narodil se v roce 1907 ve vesnici Kaddawedduwa v oblasti Mátara 

na jihu Srí Lanky. Byl čtvrtým a nejmladším synem a jmenoval se Don Dinesh 

(Jméno, pod kterým je znám, je jeho jméno mnišské). Jeho strýc, otcův starší 

bratr,  byl  opatem blízkého kláštera.  Don docházel  často za  svým strýcem do 

kláštera a již od svých 10 let se začal učit páli a sanskrt. Ve 14 letech, v roce 

1921,  se  stal  sámanerou  v  Rámaňňa  nikáyi.  Pokračoval  ve  studiích  na 

Dharmagupta  Pirivéna  (obdoba  střední  školy).  V  roce  1927  obdržel  vyšší 

ordinaci  a  stal  se  z  něj  bhikkhu.  V roce  1932  se  stal  vedoucím semináře  v 

Tebuwanně, a po smrti místního opata přejal vedení kláštera. Dál pokračoval ve 

studiu, sám se zdokonaloval ve znalosti textů a páli, a dosáhl nejvyššího stupně 

mnišského  vzdělání  pandita  (1945).  Žil  velmi  aktivním  způsobem,  přednášel 

dhammu a býval zván i do dalších klášterů. 

Zlomovým datem v jeho práci se stal rok 1948. Dne 4. února tohoto roku 

získala Srí Lanka nezávislost na britském impériu, což byla významná událost 

pro obrozenecké sinhálské buddhistické hnutí. Jako každoročně se o květnovém 

úplňku  slavil  nejvýznamnější  buddhistický  svátek  Vésakha.55 Kaddawedduwe 

Jinawamsa  byl  o  tomto  svátku  pozván  do  jednoho  z  klášterů,  aby  přednesl 

tradiční přednes učení, dhammy, kterou tradičně mniši při těchto příležitostech 

poskytují.  Vzhledem  k  významu  tohoto  svátku  byl  velmi  překvapen  malým 

zájmem veřejnosti o duchovní rozměr tohoto svátku. Jak posléze zjistil, většina 
55 Květnový úplněk je datem Buddhova narození, jeho dosažení nibbány, a také jeho odchodu z tohoto 

světa (parinibbána).
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lidí  slavila světským způsobem na ulicích.  Tato událost  ho přiměla k napsání 

článku  Tággata Sudusu Vesak Sarasilla (Vhodný způsob slavení  Vésakha).  V 

tomto článku kritizoval světské vnější  oslavy,  a  zdůrazňoval duchovní uctění. 

Odkazoval na Buddhovo prohlášení,  které učinil před svou smrtí,  že skutečné 

projevení ucty nespočívá v tancích a zpěvech, které jsou vhodné pro bohy, ale v 

dodržování velkých i malých pravidel Buddhovy cesty. Tento článek vyšel téměř 

rok po této události v týdeníky  Silumina,  1. května 1949. Editoři novin byli s 

článkem spokojeni a požádali ho o další příspěvky. Kaddawedduwe Jinawamsa 

pokračoval v psaní, a již 12. června publikoval článek  Mahá Sangha Ratnaya 

Veta  Áyacanayak (Výzva  k  velkému  klenotu,  sangze).  Tématem článku  byla 

reforma sanghy. Obracel se v něm na čtenáře s otázkou, zda je vůbec  Buddhova 

dhamma na Srí Lance živá. Konstatuje zde, že jak dodržování řádových pravidel 

(prátipattiyá),  tak  buddhistická  učenost  (pariáptiya),  jsou  v  neblahém  stavu. 

Pochopení a realizace (pativédha)  Buddhova učení zanikají. Na tyto tři části, z 

nichž každá má být rozvíjena současně, se tradičně dělí celý Buddhův odkaz. 

Dále zde apeloval na poslání sinhálského národa udržovat a rozvíjet Buddhovo 

učení (sásana)  tak, jak je  zapsáno ve Velké kronice Máhávamse. Stavěl  proti 

sobě obraz dávných dnů slávy sanghy a Srí Lanky se současnou situací, kdy se 

"mnozí stávají mnichy z pýchy, aby si zajistili postavení, kvůli darům, poctám a 

majetku.  V  textu  použil  parafrázi  pálijských  recitací,  které  se  používají  při 

ordinačním  rituálu.56 Jeho  článek  končil  uctivou  prosbou  k  sangze,  aby  si 

uvědomila  kritický  stav,  ve  kterém  se  nachází,  a  odhodlala  se  k  nápravě  a 

reformě. 

V dalším článku publikovaném 7. srpna nastínil asketický ideál mnišského 

způsobu života a po dobu následujících sedmi let aktivně psal, kázal, vystupoval 

v rozhlase. Jeho články vyšly knižně, a tato kniha měla velký ohlas po celé Srí 

Lance. V roce 1950 se setkal se zámožným laikem D. E. Seneviratnem, který mu 

nabídl,  že  nechá  vystavět  lesní  klášter,  který  by  sloužil  jako  centrum  pro 

meditační  trénink  mnichů.  Podobné  nabídky  na  vybudování  lesních  klášterů 

56 Sabba dukkha samsaranam árámavatthú pavenipálanáttháya náyakádi bahumána sacchikaranáháya.
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dostal i z dalších míst Srí Lanky, a již v roce 1951 vznikly první malé poustevny. 

Díky věhlasu, kterého dosáhl, se mu začali hlásit laici i mniši, kteří měli zájem 

vést  mnišský život  tak,  jak  ho  propagoval.  Šlo  o  důsledné dodržování  všech 

mnišských  pravidel,  intenzivní  meditační  praxi  vedenou  snahou  o  dosažení 

nibbány.  Zároveň  odmítali  tradiční  role  venkovských  mnichů,  (které  zahrnují 

poskytování  ochranných  rituálů,  ceremoniální  funkce..).  Zájemce  o  mnišství 

podrobil pečlivému výběru, vybíral jen zralé kandidáty, a pouze dospělé muže 

(mnichem se mohl stát člověk starší 17 let) a prvních 12 sámanerů ordinovalo 

pod jeho vedením v roce 1951,  o rok později  následovalo dalších 11 noviců. 

Během tohoto roku se také rozhodli odejít ze dvou nově vybudovaných klášterů. 

Důvodem byl tlak laiků, kteří vyžadovali, aby se mniši zhostili tradičních rolí 

venkovských mnichů. V rámci sanghy šlo o velmi radikální krok ze strany nově 

ustanoveného  mnišského  společenství,  které  se  začalo  nazývat  Srí  Kaliyáni 

Yogashrama samstháva. K podobným rozporům s představami laiků a následným 

odchodům z kláštera došlo v dalších letech ještě několikrát. V roce 1953 proběhla 

v rámci samsthávy vyšší ordinace, v té době ještě s přispěním dalších mnichů z 

Rámaňňa  nikáyi. V  roce  1955  získala  samstháva vlastní  ordinační  tradici, 

nezávislou v rámci  Rámaňňa nikáyi. Do roku 1961 vzniklo 40 klášterů a bylo 

ordinováno více než  100 mnichů s  vyšší  ordinací.  V současnosti  podle mých 

zjištění a oficiálně poskytovaných údajů samstháva zahrnuje okolo tisíce mnichů 

ve více než 150 klášterech. V roce 1967 bylo založeno hlavní meditační centrum, 

které se nachází v pralesní přírodní rezervaci, Mítirigala Nissarana Vanaya.
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5. Sangha 

Předmětem mého zkoumání je sangha, theravádový buddhistický mnišský 

řád na Srí Lance. Tato sociální skupina však není v žádném případě skupinou 

homogenní, jedná se spíše o velký blíže neurčený počet menších skupin mnichů, 

které se mezi sebou v mnoha parametrech zásadně odlišují. Dá se říct, že některé 

tyto skupiny jsou vzájemně v opozici v tom, jakým způsobem fungují jak uvnitř, 

tak  navenek,  a  jak  samy  sebe  definují.  Navenek  skupina  působí  kompaktně, 

vyznačuje se svým způsobem jednolitě, používá stejné oblečení, udržuje stejný 

zevnějšek (holení celé hlavy, vlasů, vousů). Pouze tím, že se člověk stane členem 

této  skupiny  a  pronikne  do  hlubších  vrstev  tohoto  uspořádání,  je  schopen 

rozeznat, co jednotlivé mnichy a mnišské skupiny odlišuje, tedy způsob jejich 

života a to, jakým způsobem chápou mnišství oni sami.

Během svého mnišského pobytu na Srí Lance jsem se setkával s různými 

pojetími mnišského života. Už v pálijském kánonu se v Anguttara-nikáji objevují 

rozlišení  mnichů  na  pamsukúliká,  což  jsou  lesní  a  asketičtí  mniši,  a  na 

dhammakathiká, což jsou kazatelé. Ráhula (2006) poznamenává, že nejde o dvě 

různé skupiny mnichů, ale dva proudy, které odlišoval způsob života, který vedly. 

Carrithers  (1983)  rozlišuje  také  dvě  skupiny.  Do  jedné  řadí  lesní  mnichy 

(vanavásí), askety (tápasa) a meditující (yógáváčáryó), do druhé pak učence a 

vesnické a městské mnichy. Zařazení do těchto typologických kategorií se ovšem 

neopírá  o  jasně  rozlišitelná  kritéria.  Na  tom,  v  jakém  prostředí  se  mnich 

pohybuje, zda spíše v lesních klášterech (áranya) nebo v klášterech vesnických a 

městských  (pansala),  nelze  založit  hodnocení  jeho  způsobu  uchopování  a 

praktikování mnišského života.

Důležitým  kritériem,  které  se  používá  k  rozlišování  způsobu  života 

jednotlivých mnichů, a které vnímají stejně citlivě i  mnozí laici,  je  to,  jakým 

způsobem mniši dodržují řádové předpisy Vinaya-pitaky a všech 227 základních 

pravidel pátimokkhy. Toto kritérium používám ve své práci také. Rozhodl jsem se 

věnovat  převážně  mnichům  a  klášterům,  kde  jsou  tato  pravidla  důsledně 
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dodržována. Toto kritérium hodnocení však není absolutní, protože dodržování 

pravidel se může u jednotlivých mnichů v průběhu času měnit. Setkal jsem se s 

mnichy, kteří ordinovali a začínali svůj mnišský život v klášterech, kde se řádová 

pravidla nedodržovala, ale časem si našli jinou skupinu, která jim svým pojetím a 

striktností dodržování pravidel vyhovovala. Myslím, že posun v opačném směru 

je také běžný. Z tohoto důvodu je důležité si přiblížit, co tato pravidla obsahují. 

Tomuto tématu se věnuji v další kapitole.

5. 1. Vnitřní organizace mnišského řádu

V současnosti je na Srí Lance dohromady okolo 30 tisíc theravádových 

mnichů, tento údaj  zahrnuje jak plně ordinované mnichy  bhikkhy,  tak mnichy 

v noviciátu, sámanery.57 Během posledních šesti desetiletí od získání nezávislosti 

došlo k výraznému nárůstu (přibližně na dvojnásobek stavu po 2. světové válce), 

který poměrně věrně kopíruje demografickou křivku obyvatelstva Srí Lanky) 

Specifikem  srílanské  sanghy  je  rozdělení  do  tří  hlavních  skupin 

nazývaných nikáya, které mají svůj historický a geografický původ.58 V průběhu 

staletí  od  jejich  založení  docházelo  k  dalšímu  štěpení  a  rozčleňování  se  do 

menších podskupin či klanů. Tento proces  osamostatňování byl podle mnoha 

zdrojů spojen s přetrvávajícím rozčleněním srílanské společnosti do kast a jejich 

vnitřním hierarchickým členěním. Podrobněji se tomuto tématu věnuje Gombrich 

(1991). V současnosti se srílanská sangha dělí do 32 samostatných skupin, které 

udržují vlastní ordinační linii.

Nejstarší a nejpočetnější je Siyam nikáya, odvozující svojí linii ordinace z 

Thajského království.  Tato  nikáya  zůstává  rozšířena  především ve  vnitrozemí 

ostrova, ponejvíce na srílanské vysočině okolo bývalého hlavního města a sídla 

57 Přesnější údaje nelze získat, centrálně se evidují jen údaje o počtu ordinovaných mnichů (pabajjá,  
upasampaddá) za jednotlivé roky a na rozdíl od Thajska či Myanmaru zde neexistuje jednotný 
registrační systém. Situaci komplikuje možnost změnit ordinační linii či přijmout druhou.

58 Okolnosti vzniku těchto nikájí jsou popsány v kapitole 4. 2. Moderní vývoj mnišského řádu.
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krále Kandy. Podle posledních dostupných údajů je jejími členy 19 tisíc mnichů, 

kteří  působí více než v 6000 klášterech. Siyam nikáya se dále člení  na devět 

menších celků: 

1. Malwatta Chapter

2. Asgiriya Chapter

3. Sri Kalyani Samagri Darma Maha Sanga Sabhawa

4. Kotte Sri Kalyani Samagri Darma Maha Sangha Sabhawa

5. Uva Shyamavanshika Nikaya

6. Sri Rohana Mahásangha Sabhawa of Shyamopali MaháNikaya

7. Mahávihara Vanshika Shyamopali Vanávasa Nikaya

8.  Sri  Kalyani  Samagri  Darma  Mahásangha  Sabhawa  (Navagamuva 

Chapter)

9. Dambulla Chapter of the Shyamopali Vanshika Maha Nikaya.

K tradici  lesního mnišství  a  dodržování  pravidel  Vinaya-pitaky se  hlásí 

malá skupina mnichů patřící pod Mahávihara Vansika Vanavása Nikaya. Jejich 

sídlem  je  Ingiriya  Madakada  Aranya,  zahrnuje  okolo  jednoho  sta  mnichů  a 

klášterů desítku klášterů. Do této nikáyi je vstup umožněn jen příslušníků kasty 

Goiyama.

Amarapura nikáya je druhou co do velikosti i délky tradice. Tato nikáya 

je rozšířena především do oblasti pobřežních nížin. Dělí se na těchto 21 částí, 

které jsou nejspíše rozčleněny podle jednotlivých podtříd kastovního systému:  

1. Amarapura Sirisaddhammawansa Maha Nikaya

2. Amarapura Mulawamsika Nikaya

3. Udarata Amarapura Nikaya

4. Amarapura Sabaragamu Saddhamma Nikaya

5. Saddhamma Yutthika (Matara) Nikaya

6. Dadalu Paramparayatta Amarapura Nikaya

7. Amarapura Mrammawansabhidhaja

8. Amarapura Vajirawansa Nikaya

9. Kalyanavansika Sri Dharmarama Saddhamma Yuttika Nikaya
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10. Sri Lanka Svejin Maha Nikaya

11. Sabaragamu Saddhammawansa Nikaya

12. Amarapura Ariyavansa Saddhamma Yuttika Nikaya

13. Culagandhi Nikaya

14. Udarata Amarapura Samagri Sangha Sabhawa

15. Uva Amarapura Nikaya

16. Amarapura Sri Dhammarakshita Nikaya

17. Udukinda Amarapura Nikaya

18. Sambuddha Sasanodaya Sangha Sabhawa

19. Amarapura Maha Nikaya

20. Amarapura Nikaya

21. Sri Kalyaniwansa Nikaya

Mezi  těmito  nikáyami  se  k  tradicím  lesního  mnišství  hlásí  Sri  Lanka 

Svejin Maha Nikaya se sídlem v Kandubodě, vzdálené cca 30 km od Kolomba. 

Zahrnuje okolo dvaceti malých klášterů a přibližně sto mnichů. Odvozuje svůj 

původ od barmské Svejin Nikáya.

Další skupinou hlásící se k lesní tradici je Sri Kalyaniwansa Nikaya, jedná se o 

malou skupinu zahrnující přibližně 7 klášterů a 50 mnichů. Používá se pro ní 

označení Tapovanaya.

Třetí samostatnou částí srílanského mnišského společenství je  Rámaňňa 

nikáya,  která  je  nejmladší  a  také  nejmenší.  Vznikala  v  reakci  na  přenášení 

kastovního systému do mnišského společenství. Dělí se do dvou samostatných 

větví: 

1. Sri Lanka Rámaňňa Maha Nikaya

2. Sri Kalyáni Yogashrama Samstháva

Samstháva vznikla v roce 1955 a brzy následoval její  prudký rozmach. 

Carrithers  (1983) uvádí  údaje  k  roku 1961:  40 klášterů a okolo 100 mnichů, 

během mého pobytu na Srí Lance již šlo o 150 klášterů a 1000 mnichů. Osobě 

jejího zakladatele a podmínkám jejího vzniku se věnuji v kapitole 4. 6. Obnovení 

tradic lesního mnišství.
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5. 2. Sangha a její základní principy

Michael Carrithers se ve své monografii The Forest Monks of Sri Lanka 

(1983)  zabývá  vysvětlením tří  základních  principů,  o  které  se  opírá  mnišské 

společenství. 

První  z  nich  nazývá  egalitářským založením,  které  je  zakotveno jak  v 

buddhistickém učení,  tak  do  určité  míry  i  ve  Vinaya-pitace.  Jeho  podstatnou 

složkou je též organizace mnichů na základě vztahu mezi učitelem a žákem, který 

může přetrvávat pouze v menších sociálních skupinách. 

Druhým  principem  je  vzájemná  výměna  mezi  skupinami  mnichů  a 

skupinami jejich laických podporovatelů. V této výměně jsou mniši plně závislí 

na laicích. Dostávají od nich veškerou potravu, oblečení a další potřeby, včetně 

obydlí a léků pro případ nemoci. Laici jsou naopak závislí na duchovním vedení 

poskytovaném mnichy. Mniši se zároveň stávají ochránci sinhálské buddhistické 

kultury  a  jejích  hodnot.  Mnichům  je  laiky  prokazována  nejvyšší  úcta,  jsou 

oslovováni a  zdraveni tak, jak byli  oslovováni a zdraveni králové.  Role laiků 

však často degraduje do pouhého vytváření zásluh.

Třetím principem je propojenost buddhismu se zemědělskou společností, v 

níž vznikal  a rozvíjel  se.  Ta vede k tomu, že mniši  jsou závislí  na konkrétní 

skupině lidí, která obývá a obhospodařuje území, na kterém se nachází konkrétní 

klášter. Mniši zároveň sami pocházejí z tohoto vesnického prostředí, a díky své 

ceremoniální roli tráví velkou část svého času s vesničany. Díky tomu do značné 

míry sdílí hodnoty venkovských společenství a také jejich způsoby chování. Z 

toho vychází tendence mnichů stávat se vesnickými učiteli a "kněžími". Tím se 

ztrácí jejich skutečné bezdomoví. Tyto běžné podmínky, v nichž sangha funguje, 

jsou prakticky stejné již od počátků buddhismu na indickém poloostrově. Sangha 

má  tedy  po  celou  dobu  své  existence  přirozený  sklon  k  tomu  stávat  se 

venkovskými učiteli a "kněžími". 
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Již  v  sinhálských  komentářích  se  rozlišují  mniši  žijící  ve  vesnici 

(gámavási), zabývající se knihami a učením (ganthadhura) a mniši žijící v lese 

(vanavási), jejichž poslání spočívá v meditaci (vipassanadhura). Vesnická sangha 

se považuje za část společnosti, oproti tomu ortodoxní lesní sangha se snaží stát 

mimo společnost,  což je  pozice,  která vyplývá z textů vinayi.  Toto ortodoxní 

pojetí staví na buddhistické koncepci sebekultivace a jeho jádrem je dodržování 

původních  monastických  praktik  tak,  jak  jsou  zaznamenány  v  původních 

pálijských  textech.  Nejdůležitější  z  těchto  praktik  je  shromáždění  plně 

ordinovaných  mnichů  (uposatha),  které  se  koná  každých  14  dní  o  úplňku  a 

novoluní. Na tomto shromáždění mniši recitují  pátimokkhu, která obsahuje 227 

hlavních pravidel, podle kterých se mají řídit. Sangha se zde shromažďuje, aby 

znovu obnovila svoji disciplínu, jejímž řídícím principem je sebekultivace. Tento 

rituál  je  zároveň  vyjádřením  čistoty  sanghy,  jejího  bezúhonného  dodržování 

pravidel vinayi. V době, kdy byla zaváděna recitace pátimokkhy, byl tento obřad 

příležitostí k přiznání prohřešků, a tím pádem také příležitostí k jejich očištění. 

Později  začaly  být  přestupky  přiznávány  neveřejně.  Mniši  si  přiznávají  své 

případné přestupky vzájemně ve dvojicích před začátkem vlastního obřadu, takže 

každý mnich účastnící  se  uposatha již  je očištěn.  V opačném případě je  celý 

obřad považován za neplatný.  Takto se provádí  tento rituál  mezi ortodoxními 

lesními mnichy i v dnešní době. Z toho vyplývá, že ortodoxní lesní sangha je 

založena jak na sebekultivaci jednoho každého mnicha, tak na celé organizační 

struktuře sanghy. Dalším důsledkem tohoto principu je to, že sangha musí zůstat 

menší komunitou, umožňující osobní setkávání a komunikaci všech členů. 

Tyto parametry není venkovská sangha schopna zcela naplnit.  Snaží  se 

alespoň formálně dodržovat předpisy týkající se ordinačních rituálů. Její hlavní 

funkcí je udržování a předávání Buddhova učení z generace na generaci. Takto 

rozumí poslání sanghy velká část sinhálských buddhistů i theravádových mnichů. 

Pro velkou část z nich, je to také jediná vnímaná funkce mnišské sanghy. 
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6. Trénink mnichů

Základní princip tréninku mnichů se řídí maticí (mátiká), v páli nazývanou síla-

samádhi-paňňá.  Rozlišují  se  tři  úrovně  tréninku  (sikkhá),  který  podstupují 

Buddhovi žáci:

1. vyšší etický výcvik (adhisíla-sikkhá),

2. vyšší  mentální  výcvik  (adhičitta-sikkhá)

3. vyšší  výcvik  v moudrosti (adhipaňňá-sikkhá)

Toto rozdělení odpovídá trojímu členění osmičlenné ušlechtilé stezky na etiku, 

soustředění  a  moudrost.59 Síla znamená  morální  či  etické  principy,  samádhi 

označuje  soustředění  a  jeho  rozvoj,  paňňá znamená  moudrost,  což  v 

buddhistickém pojetí značí vidění věcí tak jak jsou. 

1.  Sīla se  překládá  jako  etika,  ctnost,   mravnost  a  disciplína.  Východiskem 

buddhistické  etiky jsou pohnutky mysli a volní záměry (čétaná), které se pak 

projevují v mluvení či tělesném jednání.  Etika je základem celé buddhistické 

praxe, a jako taková představuje první ze tří oblastí výcviku. Buddhistická etika 

není něčím negativním, jak by se mohlo zdát na základě negativních formulací 

etických principů uváděných v rozpravách. Nespočívá pouze v nedopouštění se 

zlých skutků, ale v uvědomělém a záměrném zdržování se takového špatného 

jednání, které odpovídá příslušným volním záměrům. Etika osmičlenné ušlechtilé 

stezky, spočívající ve správném mluvení, správném jednání a správném živobytí, 

se nazývá přirozenou etikou (pakati-síla). Odlišuje se od vnějších pravidel pro 

mnichy a laiky, která se nazývají předepsanou etikou (paňňatti-síla).

Mniši  jsou  již  brzy  po  vlastním přijetí  do  mnišského  řádu  nabádáni  a 

59V D. 16 a se uvádí: „Kvůli nepochopení a nedosažení ušlechtilé etiky, ušlechtilého soustředění, 
ušlechtilé moudrosti a ušlechtilého osvobození jsme já i vy putovali po tak dlouhou dobu koloběhem 
znovuzrozování.“ 

Dále v A. IV, 1 „S  touto  etikou, soustředěním, moudrostí a osvobozením se to má takto. Kdo 
žije eticky, přinese mu to velký prospěch a dobrodiní v soustředění. Kdo má soustředění, přinese mu to 
velký prospěch a dobrodiní v moudrosti. Kdo má moudrost, osvobodí mysl od všech zákalů (ásava), totiž 
od zákalů spočívajících ve smyslnosti (kámásava), v touze po bytí (bhavásava), názorech (ditthi-ásava) a 
nevědomosti (avidždžásava). 
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vedeni k důslednému praktikování čtyř druhů očistného etického jednání (čatu-

párisuddhi-síla). 

Ty zahrnují: 

1. Dodržování mnišských řádových pravidel (pátimokkha-samvara-síla): „Mnich 

dodržuje  řádová pravidla, má dokonalé  jednání a vystupování, vnímá nebezpečí 

i v těch nejmenších přestupcích  a  takto se cvičí v dodržování pravidel, která 

přijal“ (A. V, 87, 109, 114 atd.).  

2. Smyslová zdrženlivost, resp. střežení smyslů (indriya-samvara-síla): „Ať už 

mnich vnímá okem  tvar, uchem zvuk, nosem pach, jazykem chuť, tělem dotek či 

myslí mentální předmět, nelpí ani na celém jevu, ani na jeho částech. A snaží se 

vyvarovat všeho, z čeho by vzešly zlé a neprospěšné věci, chtivost a zármutek, 

kdyby své smysly nestřežil. Hlídá tedy své smysly a je smyslově zdrženlivý“ (M. 

38). Tato technika umožňuje mnichovi kontrolovat svoje jednání a chování, a tím 

se oprostit od zaběhlých způsobů chování, na které byl zvyklý v laickém životě. 

Mnich  praktikující  důsledně  střežení  smyslů  se  v  každém  bdělém  okamžiku 

zabývá vnitřní kultivací. 

3. Čistota živobytí (ájíva-párisuddhi-síla) spočívá v tom, že mnich neobstarává 

své životní potřeby způsobem, který není pro mnicha vhodný.

4.  Správné  jednání  ohledně  čtyř  mnišských  potřeb  (paččaja-sannissita-síla) 

spočívá v tom, že mnich udržuje správný mentální postoj k užívání čtyř potřeb: 

roucha, darovaného jídla, obydlí a léků. Podrobné vysvětlení čtyř druhů etického 

jednání podává první kapitola Visuddhimaggy.60

Tento  správný  postoj,  prostý  lpění  či  pýchy,  je  kultivován  při  reflektování 

(paccavekkhaná) účelu používání mnišských potřeb. V některých klášterech je 

toto reflektování všech čtyř potřeb recitováno společně všemi mnichy při ranní a 

večerní Buddha-púja. Zde uvádím jen část reflektování účelů přijímání jídla, tak 

60 Paččaja-sannissita-síla, paččavekkhana-síla atd. jsou komentářové pojmy používané pro důkladné 
uvážení (patisankhá jónisó) čtyř mnišských potřeb, o němž se často hovoří ve starých suttách 
(například M. 2). V suttách (například M. 53, D. 2, M. 2 atd.) se podrobně pojednává i o ostatních 
třech typech očistného etického jednání, ale i v tomto případě jsou pojmy pátimokkha-samvara-síla, 
indrija-samvara-síla a ádžíva-párisuddhi-síla uváděny pouze v komentářích. Pojmy pannatti-síla a 
paňňatti-síla se také používají pouze v komentářích. 
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jak ho každý den mniši společně recitují před začátkem snídaně a oběda.

patisankhá yoniso pindapátam patisevámi

Zvažujíc moudře (tuto) darovanou potravu, požívám (ji tak, že to není)

neva daváya na madáya na mandanáya na vibhúsanáya

ani pro hraní, ani pro obveselení, ani vybíravě, ani pro zkrášlování,

yávad´eva emassa káyassa thitiyá yápanáya vihimsuparatiyá

nýbrž  jednoduše  pro  tohoto  těla  udržování,  vyživování,  ochranu  před  

poškozením,

brahma-cariyá-anuggaháya

pro svatého života podporování (-tedy tak),

iti puránaň ca vedanam patihankhámi

abych staré (problémové) prožitky zničil

navaň ca vedanam na uppádessámi

a novým (problémovým) prožitkům nedovolil vznikat,

yátrá ca me bhavissati, anavajjatá ca phásu-viháro cá-ti

a mohl pokračovat život bez provinění.

2. Samádhi znamená soustředění, doslovně ,stav pevného upoutání (mysli)‘, a 

označuje spočinutí  mysli u jednoho předmětu. „Jednobodovost mysli (čittassa-

ékaggatá), příteli Visákho, se nazývá  soustředěním“  (M.  44). Soustředění, byť 

často  velmi  slabé,  představuje  jeden  ze  sedmi  mentálních  faktorů,  které  jsou 

přítomny v každém stavu vědomí. V širším smyslu, zahrnujícím i mnohem slabší 

formy soustředění, je spojováno se všemi karmicky prospěšnými (kusala) stavy 

vědomí.  Nesprávné  soustředění  (miččhá-samádhi)  je  soustředění  spojené  se 

všemi karmicky neprospěšnými (akusala) stavy vědomí.

Co do intenzity se rozlišují tři stupně soustředění: 

1. Přípravné soustředění (parikamma-samádhi), přítomné na začátku meditace. 

2.  Přístupové  (či  sousedící)  soustředění  (upačára-samádhi),  blížící  se  svou 

intenzitou  prvnímu   pohroužení  (džhána),  aniž  by  ho  bylo  dosaženo.  Při 

některých  meditacích  je  spojeno  s  vytvořením   jednoduché  představy  zvané 
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,odpovídající mentální obraz‘ (patibhága-nimitta). 

3. Plné soustředění (appaná-samádhi), přítomné v pohroužení. 

Visuddhimagga  uvádí  podrobný  popis,  jak  dosáhnout  plného  soustředění  a 

pohroužení  (džhána)  pomocí  následujících  čtyřiceti  meditačních  předmětů 

(kammatthána), jež tvoří: 

Deset cvičení s kasinami, pomocí nichž lze dosáhnout čtyř pohroužení. 

Deset  nečistých  předmětů (asubha), pomocí nichž  lze  dosáhnout  prvního 

pohroužení. 

Deset rozjímání (anussati): rozjímání o Buddhovi (buddhánussati), rozjímání o 

nauce  (dhammánussati),  rozjímání  o  sangze (sanghánussati),   rozjímání o 

etice,  rozjímání  o štědrosti, rozjímání o nebeských bytostech, rozjímání o smrti 

(marana-sati),  sledování  těla  (kájagatá-sati),  sledování  nádechu  a  výdechu 

(ánápána-sati)  a  rozjímání  o  klidu  a  míru  nibbány  (upasamánussati). 

Sledováním   nádechu  a  výdechu  lze  dosáhnout  všech  čtyř  pohroužení, 

sledováním těla prvního pohroužení, a ostatními pouze přístupového soustředění 

(upačára-samádhi). 

Čtyři  božská  dlení  (brahma-vihára):  dobrotivost,  soucit,  sdílená  radost  a 

vyrovnanost  (mettá,  karuná, muditá,  upekkhá).  Pomocí dobrotivosti,  soucitu a 

sdílené radosti lze dosáhnout tří pohroužení, zatímco pomocí vyrovnanosti pouze 

čtvrtého pohroužení.  

Čtyři  nehmotné  oblasti  (arúpájatana;  džhána):  oblast  nekonečného  prostoru, 

oblast  nekonečného  vědomí,  oblast  nicoty,  oblast  ani-vnímání-ani-nevnímání. 

Mají za základ čtvrté pohroužení. 

Rozjímání  o  odpornosti  potravy  (áháré  patikkúla-saňňá),  pomocí  něhož  lze 

dosáhnout přístupového soustředění. 

Rozlišování  čtyř  prvků  (čatu-dhátu-vavatthána,  dhátu-vavatthána),  pomocí 

něhož lze dosáhnout přístupového soustředění. 

3. Paññá znamená poznání či moudrost (vhled, pochopení), je pojmem s širokým 
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rozsahem.  Specifické  buddhistické  poznání  či  moudrost  jakožto  člen 

osvobozující  osmičlenné  ušlechtilé  stezky (magga)  má  ale  především povahu 

vhledu (vipassaná). To znamená, že se jedná o přímo prožité poznání, které vede 

k  dosažení  čtyř  stupňů  svatosti  a  k  uskutečnění  nibbány,  a  které  spočívá  v 

proniknutí pomíjivosti (aničča), strastiplnosti (dukkha) a bezpodstatnosti (anattá) 

všech existujících jevů. 

Mezi srílanskými lesními mnichy se těší vysokému uznání 13 speciálních 

asketických  praktik  nazývaných  dhutanga61,  kterým  Buddhaghosa  ve  své 

Visuddhimagga  věnoval  celou  kapitolu.  Smysl  těchto  praktik  je  v  omezení  a 

zkrocení žádosti toho, kdo tuto praktiku podstupuje.

Termín  dhutanga označuje asketická cvičení (doslovně prostředek k odstranění 

nečistot).  Jsou  to  přísná  pravidla,  která  doporučoval  Buddha  mnichům  jako 

pomůcku  pro  rozvíjení  spokojenosti,  zdrženlivosti,  úsilí  apod.  Některá  tato 

cvičení  mohou být  provozována  krátkodobě  či  dlouhodobě.  „Mnich,  který  se 

cvičí v etice, má použít očistné prostředky, aby získal ty ctnosti, díky nimž bude 

očištění  etiky  dovršeno.  Patří  k  nim  skromnost,  spokojenost,  střízlivost, 

nepřipoutanost, energie, umírněnost atd.“ 

Visuddhimagga  ve  druhé  kapitole  popisuje  následujících  třináct  pravidel 

dhutangy: 

1. nosit roucho sešité z posbíraných hadrů (pamsukúlikanga) 

2. vlastnit jen tři roucha (téčívarikanga) 

3. chodit pro almužní jídlo (pindapátikanga) 

4. nevynechat žádný dům při pochůzce za jídlem (sapadánikanga) 

5. jíst pouze na jednom místě a nevstávat od jídla (ékásanikanga)  

6. jíst jen z mnišské mísy (pattapindikanga) 

7. odmítat veškeré další jídlo (khalu-paččhábhattikanga) 

61 Tento složený pojem je používán jen v komentářích. Jediné místo v suttách, kde je zmíněna první část, 
dhuta, ve výše zmíněném smyslu, se nalézá v S. XIV. V suttách se ale roztroušeně na různých místech 
objevují všechna označení těch, kteří provozují některá z těchto třinácti asketických cvičení, například 
pamsukúlika, áraňňika,  pindapátika, ékásanika, téčívarika, sapádánačárí, sósánika, abbhókásika, 
nésadždžika, jathásanthatika, rukkhamúlika, khalupaččhábhattika a pattapindika 
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8. přebývat v lese (áraňňikanga) 

9. přebývat pod stromem (rukkha-múlikanga) 

10. přebývat pod širým nebem (abbhókásikanga) 

11. přebývat na hřbitově (susánikanga) 

12. být spokojen s jakýmkoli příbytkem (jathá-santhatikanga) 

13. spát v sedě (a nikdy si nelehnout) (nésadždžikanga) 

 

Všech těchto třináct cvičení je zmíněno ve starých suttách (například M. 5, 

113, A. V, 181-190), ale nikdy na jednom a tomtéž místě. „Bezpochyby, mniši, je 

velkou výhodou žít v lese jako  poustevník, chodit pro darované jídlo, vyrobit si 

roucho z posbíraných hadrů a být spokojen se třemi rouchy.“ Například pravidlo 

č. 1 je přijímáno následovně: „zříkám se rouch, která mi nabídnou hospodáři“ 

nebo „přijímám předsevzetí nosit  jen roucho ušité z posbíraných hadrů“. Některá 

z těchto cvičení mohou provozovat i laičtí stoupenci. 

Zde je možné zmínit, že každý nově ordinovaný mnich je bezprostředně 

po přijetí do řádu nabádán, aby byl spokojený s jakýmkoli rouchem, darovaným 

jídlem, přístřeškem a léky, kterými bude obdarován: „Mnišský život závisí na 

obdarování coby zdroji jídla … na kořeni  stromu coby obydlí … na  rouchu 

ušitém z posbíraných hadrů … na zkvašené kravské moči jako léku. Cvičte se v 

tom po celý svůj život.“ 

Protože morální kvalita jakéhokoli jednání závisí zcela na záměru či vůli, 

které jsou s ním spojeny,  je  tomu tak i  v případě asketických cvičení,  jak se 

výslovně  uvádí  ve  Visuddhimagga.  To  znamená,   že  opravdové  cvičení 

nespočívá v jeho pouhém vnějším provádění: „Někdo může jít pro darované jídlo 

atd. z hlouposti nebo se zlým záměrem a plný žádostí či kvůli duševní poruše a 

vyšinutosti,  nebo  proto,  že  toto  cvičení  oceňovaly  ušlechtilé  osoby…“  Tato 

cvičení  jsou  ale  následována  řádně,  „když   jsou  podstoupena  jen  kvůli 

skromnosti, spokojenosti, čistotě atd.“ 
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6. 1. Řádová pravidla

První část  Tipitaky je  Vinaya-pitaka, která se zabývá pravidly disciplíny 

řádu mnichů a mnišek62. Je rozčleněna do tří částí: Suttavibhanga, Khandhaka a 

Parivára.  Nejdůležitější  částí  zabývající  se  regulací  mnišského  chování  je 

bezesporu  Pátimokkha  (patřící  do Suttavibhangy),  která  obsahuje  všechna 

pravidla závazná pro buddhistické mnichy (bhikkhu  a  sámanera).  Jde o soubor 

227  pravidel  vytvořených  Buddhou  pro  mnichy  a  tvořících  vlastně  základní 

rámec výcviku theravádového mnicha. Každé z pravidel je pečlivě definováno, 

aby nemohlo dojít k nejasnostem v interpretaci, a také je vždy popsán incident, 

který  zavdal  příčinu  k  jeho  vytvoření,  i  pozdější  úpravy  či  změny  daného 

pravidla. Dále zde jsou přesně popsány kombinace různých faktorů, jež vedou k 

uskutečnění konkrétního prohřešku. Nacházejí se zde také případné výjimky, kdy 

nedochází k přestupku. Jsou rozděleny do osmi skupin dle závažnosti prohřešku. 

1.  párádžika (porážka) - 4 nejzávažnější prohřešky, kterými jsou sexuální styk, 

krádež,  vražda  a  navádění  či  napomáhání  k  sebevraždě,  falešné  tvrzení  o 

dosažení  nadsvětských  schopností  či  poznáních  jsou  považovány  za  natolik 

závažné, že ten, kdo se jich dopustí, je doslova „poražen“ a okamžitě přestává být 

mnichem. Takovýto jedinec se už v tomto životě nemůže znovu stát mnichem. 

Na rozdíl od všech dalších přestupků jsou tyto čtyři nenapravitelné.

2. sanghádisesa (formální shromáždění sanghy) - 13 velmi závažných přestupků 

vyžadující  formální  shromáždění  mnišské  komunity.  Mnich,  který  se  jich 

dopustil,  je  na  dobu  šesti  dní  zbaven  své  seniority,  nesmí  spát  pod  jednou 

střechou s ostatními mnichy, nemůže nikam chodit bez doprovodu dalších čtyř 

62 Asi šest let po založení komunity mnichů vznikla rovněž komunita buddhistických mnišek, které měly 
vlastní verzi pátimokkhy. Ta obsahovala 311 pravidel, z nichž většina je shodná s pravidly pro mnichy. 
Na Šrí Lance žily mnišky v městských klášterech pod patronací králů, což nejspíše přispělo k zániku 
jejich řádu v důsledku ničivé invaze z jižní Indie v 11. století. V Barmě přežívaly komunity mnišek až 
do 13. století. Jelikož neexistuje žádný formální mechanismus, jak obnovit dávno zaniklý řád 
bhikkhuní v rámci théravádové školy, snaží se některé skupiny téhož dosáhnout s pomocí čínských a 
korejských mahájánových mnišek, jejichž linie původně pochází ze Šrí Lanky. Většina mnichů tomu 
však stále není nakloněna, neboť mahájánová nauka a praxe se podle nich natolik odchýlila od 
původního učení, že není možné uznat tuto linii za neporušenou a čistou. Kromě toho existují potíže s 
praktickou aplikací některých pravidel bhikkhuní-pátimokkhy, která již ztratila své původní 
opodstatnění, jež bylo závislé na sociálním postavení žen v starověké Indii. dle Gavésakó Bhikkhu 
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mnichů a každodenně musí oznamovat svůj přestupek všem mnichům, žijícím v 

daném  místě.  Po  odpykání  této  doby  může  být  opět  rehabilitován  skupinou 

alespoň dvaceti mnichů.

3.  anijata (neurčité)  -  2  pravidla,  která  obsahují  instrukce  k  posuzování 

nejasných případů

4.  nissaggija-páčittija (odevzdání  a  přiznání)  -  30  prohřešků,  které  se  týkají 

případů,  kdy  mniši  žádají  laiky  o  různé  předměty  nevhodným  způsobem,  v 

nepřiměřeném množství,  či  je  přechovávají  příliš  dlouhou  dobu.  Mnich  musí 

tento přestupek přiznat a daného předmětu se vzdát, i když mu následně může být 

vrácen.

5. páčittija (přiznání) 92 - největší skupina prohřešků, které je nutno také přiznat

6.  pátidésaníja (oznámení)  4  -  přestupky  vyžadující  jejich  oznámení 

předepsaným způsobem

7. sékhija (cvičení) 75 - cvičební pravidla, která by měla být dodržována a neúcta 

vůči nim je považována za chybu

8. adhikarana-samatha (urovnávání sporů) - 7  postupů k řešení sporů, obvinění 

a přestupků uvnitř mnišské komunity

V druhé  části  Vinaja-pitaky,  zvané  Khandhaka (Seskupení),  je  obsažen 

zbývající  materiál,  rozčleněný  podle  tématu,  např.  přijímání  nových  mnichů, 

recitace pátimokkhy, období dešťů, a mnoho detailů týkajících se příbytků, léků, 

oděvu atd. Tato část má dva hlavní oddíly,  Mahávagga a  Čullavagga. Historici 

odhadují, že vývoj těchto textů skončil ve druhém století př.n.l., zatímco třetí  a 

poslední  část,  Parivára (Dodatek),  shrnuje  všechna  pravidla  a  postupy 

uspořádané formou otázek a odpovědí pro účely výuky, a byl nejspíše připojen o 

několik století později.

6. 2. Pátimokkha

Přibližně každých čtrnáct dní, o úplňku a novu (dny upósatha), se všichni 

64



mniši s vyšší ordinací (bhikkhu) žijící v daném místě (nejčastěji klášteře) musí 

shromáždit v k tomuto účelu určenému prostoru (símě), a jeden z nich zpaměti 

recituje pálijsky pátimokkhu.63 Před vlastním setkáním bhikkhů je třeba, aby byly 

splněny čtyři nutné přípravy (pubba-karana): 

úklid prostor (sammajjani),  rozsvícení olejových lamp, svíček či  jiného druhu 

osvětlení (padípo), přinesení vody do nádob, umožňující umytí obličeje, rukou a 

nohou (udakam) a připravení odpovídajícího sezení (ásana).

Před zahájením recitace musí být splněny tyto náležitosti (pubba-kicca): 

chanda je  vyjádření  souhlasu  od  mnicha,  který  se  nemůže  zúčastnit 

shromážděním, např. z důvodů nemoci

párisuddhi je přiznání se k přestupkům od mnicha, který se nemůže zúčastnit 

shromáždění

utukkhána je oznámení o konání se shromáždění všem mnichům v klášteře

bhikkhu ganana je oznámení počtu účastníků shromáždění

Před začátkem recitace si mniši ve dvojicích vzájemně přiznají jakékoli 

přestupky, kterých se mohli dopustit. Jeden se druhého ptá, zda své pochybení 

uznává jakožto pochybení, a pak ho vybídne, aby byl v budoucnu zdrženlivější64. 

Žijí-li pohromadě méně než čtyři mniši, měli by se pouze vzájemně informovat o 

své  čistotě  (párisuddhi)  ohledně  pravidel  pátimokkhy.  Conze  o  tomto  textu 

napsal:

"  Ještě  starší  je  prátimókša65,  přibližně  dvě  stě  padesát  pravidel 

klasifikujících řádové přestupky; k dispozici máme asi tucet verzí, 

které souhlasí ve všech podstatných bodech. Tato pravidla musejí 

být recitována každý druhý týden před shromážděním mnichů. Ze 

všech  textů  písem není  jediný,  který by se  mezi  buddhisty  těšil 

takové  nezpochybňované,  všeobecné  a  trvalé  autoritě,  jako  jsou 

63 Ve většině klášterů mniši při recitaci používají tištěnou podobu Pátimokkhy. Někteří se ji teprve učí 
nazpaměť,  ostatním dodává jistotu pro případ, že by pozapomněli text.

64 Tradičně začíná s přiznáním přestupků seniorně mladší bhikkhu.
65 V sanskrtu prátimókša
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pravidla prátimókšy."66

66 Conze Edward : Stručné dějiny buddhismu, str. 20
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7. Podmínky přijetí do mnišského řádu

Stejně  jako  další  části  Vinaya-pitaky  vyvíjel  se  způsob  přijímání  do 

mnišské  obce  postupně  podle  potřeb.  Nevznikl  tady  najednou,  ale  procházel 

určitým vývojem. Můžeme zde hovořit o třech vývojových fázích tohoto procesu. 

V  nejranějším období na začátku Buddhovy učitelské kariéry se zájemce stával 

mnichem jen pomocí Buddhou pronesených slov ehi bhikkhu, pojď mnichu. To 

bylo nejednodušším způsobem  přijetí  do mnišského řádu. V další fázi tohoto 

vývoje již Buddhovi žáci šířili samostatně dhammu na svých cestách po Indii. V 

tomto  období  se  zájemci  o  mnišství  museli  vydat  na  cestu  k  Buddhovi 

samotnému, aby se mohli stát mnichy a připojit se k sangze. To však přinášelo 

komplikace v podobě dlouhých ne zcela bezpečných cest mnichů se zájemci za 

Buddhou.

Proto došlo k další úpravě, která umožňovala přijímat nové mnichy stávajícím 

bhikkhuům.  Tato  forma  ordinace  byla  vyjádřena  přijetím  Trojího  útočiště 

tisarana. 

Existují dva typy ordinace do mnišského řádu: pabbajjā, tj. nižší ordinace, 

kdy se uchazeč o mnišství stává sámanerou, tj. novicem, a upasampadá, tj. vyšší 

ordinace, kdy se stává  bhikkhuem.  Získání  pabbajjá je nutnou podmínkou pro 

vyšší  stupeň.  Plnoprávným  členem  sanghy  se  uchazeč  stává  až  okamžikem 

završení ordinačního rituálu upasampadā.

Pro oba typy přijetí do mnišského řádu jsou ve  Vinaya-pitace stanovena 

jasná pravidla. Pro pabbajjā jsou kritéria definována minimálním věkem 15 let, 

pokud  je  uchazeč  o  nižší  ordinaci  mladší,  musí  být  schopen  dle  komentářů 

„zahnat  hejno  vran“.  Na  Srí  Lance  i  v  Thajsku  a  Barmě  je  běžné  ordinovat 

zájemce  již  od  sedmi  let  věku.  Podmínkou  je  vždy  také  souhlas  rodičů  či 

pěstounů, pokud jsou naživu. Pokud spolu rodiče nežijí, např. jsou rozvedeni, a 

starají se o svého potomka,  je nutný souhlas obou dvou. V případě, že jeden či 

oba rodiče opustili svého syna, není nutný jejich souhlas. Další podmínkou je, 

aby uchazeč měl svého učitele či patrona, a také vlastnil róbu a mísu. 
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Vinaya-pitaka  popisuje  čtyři  faktory,  které  člověka  zcela  diskvalifikují  z 

ordinování do sanghy. Jsou to ti, kteří: 

1. jsou abnormálního pohlaví jež zahrnuje eunuchy a hermafrodity

2. se dopustili jakéhokoliv z pěti závažných činů (ānantariya/ānantarika-kamma) 

vedoucích   k  neodkladnému  zrození  v  nižších  světech,  tj.  peklech.  Ty  jsou 

definovány  takto:  zabití  vlastní  matky,  zabití  vlastního  otce,  zabití  arahanta, 

úmyslné krvavé zranění Buddhy a způsobení rozkolu v sangze

3. poškodili Buddhovo učení závažným způsobem, např. tím, že se vydávali za 

sámaneru či  bhikkhu, stali se věřícími jiného náboženství, přičemž byli zároveň 

bhikkhy, či znásilnili bhikkhuní

4. nejsou lidskou bytostí

Pokud přesto získá nižší či vyšší ordinaci kdokoliv spadající do těchto kategorií, 

není  členem  sanghy,  a  jakmile  dojde k odhalení  tohoto faktu,  je  automaticky 

vyloučen.

Za nevhodného kandidáta, který se přesto může stát členem sanghy, je považován 

ten, který:

1. má závazky. Rozlišují se čtyři typy závazků: 

a) vůči rodičům či rodině, tj. ten, který nemá souhlas rodičů, partnera

b)  vůči  vládci  či  státu,  ten,  který  neukončil  regulérně  např.  vojenskou 

službu

c) dluhy, ten který zdědil či sám vytvořil materiální dluhy a nesplatil je

d) je otrokem

2.  má  závažné,  infekční  či  znetvořující  onemocnění,  tato  kategorie  zahrnuje 

chronické a neléčitelné nemoci provázené silnými bolestmi

3. tzv. "narušitel klidu", za kterého se považuje notorický kriminálník nebo ten, 

který  je  na  útěku  z  vězení  či  je  na  něj  vydán  zatykač,  nebo  je  podmínečně 

propuštěn či vyšetřován na svobodě

4. má viditelné znaky fyzického potrestání např. bičem, holí či tetováním. Jedná 

se o čerstvé či nezahojené znaky
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5.  je  závažným způsobem tělesně handicapovaný, např.:  hluchý, slepý,  němý, 

nepohyblivý, nemající končetinu apod.

Mnich  nebo  mniši  ordinující  takovéhoto  kandidáta  se  dopustili  přestupku 

dukkatá, ale členství je právoplatné.

Za formálně nepřipraveného kandidáta je považován ten, který nevlastní roucho a 

mísu nebo je má půjčené, a také ten, který nemá svého učitele. Stejně jako v 

případě  nevhodného  kandidáta  se  mnich  nebo  mniši  ordinující  takovéhoto 

kandidáta dopustili přestupku dukkatá, a jeho členství je taktéž právoplatné.

7. 1. Průběh vysvěcení mnicha - pabbajjá

Pokud zájemce o mnišství splňuje všechny uvedené podmínky, a mnišské 

společenství a jeho učitel souhlasí s jeho přijetím do sanghy, je stanoveno datum 

ordinace.  Tradičně to  bývá v den  pójy, tj.  během úplňku či  novoluní,  kdy se 

schází jak mniši žijící v daném klášteře, a kdy také přichází do kláštera jeho laičtí 

podporovatelé. Termín bývá znám většinou několik týdnů až měsíců předem, a to 

umožňuje všem účastníkům připravit se na vlastní rituál.

Zájemce o mnišství má během této doby možnost vyřešit a uspořádat si 

své závazky a vztahy tak, aby to odpovídalo daným podmínkám přijetí. Jedná se 

především o ukončení různých typů vztahů ekonomických a právních (půjčky, 

pracovní  smlouvy,  pojištění  atd.),  ze  kterých  by  mu  vyplývaly  jakékoliv 

povinnosti či závazky. V rovině sociální jde o ukončení partnerských a rodinných 

vazeb v tradiční podobě a jejich změnu či transformaci na novou situaci. Dále si 

zájemce může zajistit vybavení potřebné pro mnišský způsob života, především 

se jedná o sadu rouch a mísu, dále o základní hygienické prostředky, například na 

holení  si  hlavy  atd.  Přestože  většina  klášterů  disponuje  zásobami  mnišských 

rekvizit pro vybavení několika mnichů, bývá zvykem, že si zájemce tyto základní 

rekvizity vybírá a kupuje sám.  
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Pod vedením některého z bhikkhů se seznamuje s průběhem rituálu a učí 

se recitovat pálijské formulace, ideálně tak, aby je zvládl nazpaměť. K vlastnímu 

rituálu dochází zpravidla brzy ráno či dopoledne, tak, aby se nově ordinovaný 

mnich mohl bez prodlení připojit  k ostatním mnichům. Nový sámanera se již 

během několika hodin účastní společného přijímání jídla a také rituálu púja.

Opatem kláštera je stanoveno místo, kde se bude rituál pabbajjá konat, nejčastěji 

se jedná o místo určené k obřadům uctění Buddhy nazývané vihára.

V den  pabbajjá přichází uchazeč oblečen v bílém laickém oblečení a s 

sebou si přináší pruhem látky (v barvě jeho roucha) svázaný balíček obsahující 

svrchní  a  spodní  roucho  a  také  mnišskou  mísu.  Doprovází  ho  jeden  či  více 

mnichů, kteří jsou určeni jako instruktoři. Seniorní mniši jsou již shromážděni ve 

viháře, podobně jako další hosté z řad laiků. Nejčastěji jsou to příbuzní a blízcí 

přátelé uchazeče, sousedé a další obyvatelé z místa uchazečova bydliště.

Použité zkratky:

U - uchazeč o mnišství

T - thera, seniorní mnich vedoucí obřad, představený kláštera

O - ostatní mniši asistující při obřadu

1.  Uchazeč  přichází  v  bílém  oblečení  do  viháry  za  shromážděnými  mnichy. 

Poklekne před seniorním mnichem a recituje vandanā:

U: Okāsa vandāmi bhante. (klaní se hlavou k zemi)

Dovolte mi pozdravit vás pane

T: Sukhi hotu, Suwopat veva

Kéž jsi šťasten, ať jsi zdráv

U: Okāsa dvārattayena katam sabbam accayam khamatha me bhante.

Dovolte mi podruhé (vše čím jsem se provinil) činy, slovy, myslí promiňte mi 

pane

T: Khamāmi. Khamitabbam.

Promíjím ti, promiň mi.

U: Okāsa khamāmi bhante. (klaní se třikrát hlavou k zemi)

Dovolte mi prominout pane.
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T: Namaskāra kiyanne!

Prones pozdrav!

U: Namo tassā bhagavato, arahato, sammā sambuddhassa,

    Namo tassā bhagavato, arahato, sammā sambuddhassa,

    Namo tassā bhagavato, arahato, sammā sambuddhassa.

Pozdrav jemu vznešenému, oproštěnému, pravě a zcela probuzenému!

Jeden z mnichů instruktorů se zeptá thery, zda může uchazeči oholit hlavu. Ten 

souhlasí, a často také stříhá první pramen vlasů, který vkládá do uchazečových 

rukou. Mniši instruktoři odcházejí s uchazečem na místo vhodné k oholení celé 

hlavy (koupelna či jiné místo kde je dostupná voda).

Během holení uchazeč drží v dlaních pramen svých vlasů a recituje:

"Atthi imasmim kay kesā, lomā, nakhā, dantā, taco" 

Toto tělo tvoří vlasy, chlupy, nehty, zuby, kůže,

a  během holení  si  opakuje  a  přenáší  pozornost  na  tu  část  těla,  kterou  právě 

recituje:

“kesā, lomā, nakhā, dantā, taco, taco, dantā, nakhā, lomā, kesā” 

vlasy, chlupy, nehty, zuby, kůže, kůže, zuby, nehty, chlupy, vlasy 

Po dokončení holení se uchazeč v doprovodu mnichů vrací do vihāry.

2. Po příchodu do vihāry uchazeč poklekne před mnichy a recituje jim vandanā:

U: Okāsa vandāmi bhante. (klaní se hlavou k zemi)

Dovolte mi pozdravit vás pane.

T: Sukhi hotu, Suwopat veva

Kéž jsi šťasten, ať jsi zdráv

U: Okāsa dvārattayena katam sabbam accayam khamatha me bhante.

Dovolte mi podruhé (vše čím jsem se provinil) činy, slovy, myslí promiňte mi 

pane

T: Khamāmi. Khamitabbam.

Promíjím tobě, promiň mě.

U: Okāsa khamāmi bhante. (klaní se třikrát hlavou k zemi)

S dovolením promíjím pane.
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Uchazeč žádá theru o udělení odchodu do bezdomoví pabbajjā:

U: Okāsa aham bhante pabbajjam yācāmī

Dovolte mi pane požádat o vstup do bezdomoví

Dutiyampi aham bhante pabbajjam yācāmī 

Podruhé dovolte mi pane požádat o vstup do bezdomoví

Tatiyampi aham bhante pabbajjam yācāmī

Potřetí dovolte mi pane požádat o vstup do bezdomoví

2.  Uchazeč  podává  therovi  svázaný  balíček  s  mnišským  rouchem  a  přitom 

recituje:

Sabbe dukkha nissarana, nibbāna sacci karanatthāye imam kāsāvam gahetvā, 

Všechno utrpení překonat, nibbány dosáhnout, toto roucho jsem vzal, 

pabbājetha mam bhante anukampam upādāye.

vysvěťte mne pane ze soucitu vycházejíc.

Dutiyam’pi  sabbe  dukkha  nissarana,  nibbāna  sacci  karanatthāye  imam 

kāsāvam gahetvā, 

Podruhé všechno utrpení překonat, nibbány dosáhnout, toto roucho jsem vzal, 

pabbājetha mam bhante anukampam upādāye.

vysvěťte mne pane ze soucitu vycházejíc.

Tatiyam’pi  sabbe  dukkha  nissarana,  nibbāna  sacci  karanatthāye  imam 

kāsāvam gahetvā, 

Potřetí všechno utrpení překonat, nibbány dosáhnout, toto roucho jsem vzal, 

pabbājetha mam bhante anukampam upādāye.

vysvěťte mne pane ze soucitu vycházejíc.

Uchazeč přijímá nazpět od ordinujícího mnicha balíček s rouchem a tiskne si ho 

na prsa oběma rukama a přitom recituje:

Sabbe dukkha nissarana nibbāna sacci karanatthāye etam kāsāvam datvā 

Všechno utrpení překonat, nibbány dosáhnout, toto roucho jsem dal, 

pabbājeta mam bhante anukampam upādāye
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vysvěťte mne pane ze soucitu vycházejíc.

Dutiyampi sabbe dukkha nissarana nibbāna sacci karanatthāye etam kāsāvam  

datvā 

Podruhé všechno utrpení překonat, nibbány dosáhnout, toto roucho jsem dal, 

pabbājeta mam bhante anukampam upādāye.

vysvěťte mne pane ze soucitu vycházejíc.

Tatiyampi sabbe dukkha nissarana nibbāna sacci karanatthāye etam kāsāvam  

datvā 

Potřetí všechno utrpení překonat, nibbány dosáhnout, toto roucho jsem dal, 

pabbājeta mam bhante anukampam upādāye.

vysvěťte mne pane ze soucitu vycházejíc.

Thera přivazuje pruhem látky svázaný balíček rób uchazeči okolo krku. Uchazeč 

recituje:

Patisankhā yoniso cīvaram  patisevāmī jāvadeva sītassa patighātāye unhassa 

patighātāye, 

Moudře zvažujíc své roucho užívám jen abych se chránil před chladem chránil 

před horkem, 

damsa-makasa-vātā-tapa-sirimsa patighātāye, samphassānam patighātāye, 

ovády,  moskyty,  větrem,  slunečním  svitem,  stonožkami,  byl  chráněn  před 

kontaktem s nimi,

yāvadeva hirikopīnapaticchādanattham.

jen abych intimní části těla zakryl.

Uchazeč  poté  odchází  v  doprovodu  několika  mnichů  do  laikům  uzavřených 

prostor. Během svlékání laických šatů a oblékání mnišské roucha nesmí uchazeč 

ztratit  kontakt s alespoň jednou částí roucha, z toho důvodu si nechává až do 

konce na krku přivázaný pruh látky. Nejprve si s pomocí mnichů oblékne spodní 

část  roucha nazývané  andana  a upevní si  ji  páskem kolem pasu.  Pak si  bere 

svrchní část roucha nazývané  čívara.  Během tohoto oblékání si uchazeč znovu 

recituje účely, pro které obléká roucho.

Patisankhā yoniso cīvaram  patisevāmī jāvadeva sītassa patighātāye unhassa 
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patighātāye, 

Moudře zvažujíc své roucho užívám jen abych se chránil před chladem chránil 

před horkem, 

damsa-makasa-vātā-tapa-sirimsa patighātāye, samphassānam patighātāye, 

ovády,  moskyty,  větrem,  slunečním  svitem,  stonožkami,  byl  chráněn  před 

kontaktem s nimi,

yāvadeva hirikopīnapaticchādanattham.

jen abych intimní části těla zakryl.

3. Uchazeč se vrací již v mnišském rouchu a klečíc recituje therovi vandanā:

U: Okāsa vandāmi bhante. (klaní se hlavou k zemi)

Dovolte mi pozdravit vás pane

T: Sukhi hotu, Suwopat veva

Kéž jsi šťasten, ať jsi zdráv

U: Okāsa dvārattayena katam sabbam accayam khamatha me bhante.

Dovolte mi  (vše čím jsem se provinil) činy, slovy, myslí promiňte mi pane

T: Khamāmi. Khamitabbam.

Promíjím tobě, promiň mi.

U: Okāsa khamāmi bhante. (klaní se třikrát hlavou k zemi)

S dovolením promíjím pane

Dále  uchazeč  pokračuje  v  recitaci  a  žádá  theru  o  udělení  deseti  etických 

rozhodnutí:

U:  Okāsa! Aham bhante tisaranena saddhim pabbajjā dasasīlam dhammam 

yācāmī, 

Dovolte  mi  pane  trojí  útočiště  a  toho  který  vstoupil  do  bezdomoví  deset 

rozhodnutí žádám

anuggaham katvā sīlam detha me bhante.

prosím udělte mi deset rozhodnutí pane.

Dutiyam’pi aham bhante tisaranena saddhim pabbajjā dasasīlam dhammam 

yācāmī,

Podruhé dovolte mi pane trojí útočiště a toho který vstoupil do bezdomoví deset 
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rozhodnutí žádám

anuggaham katvā sīlam detha me bhante.

prosím udělte mi deset rozhodnutí pane.

Tatiyam’pi  aham  bhante tisaranena saddhim pabbajjā  dasasīlam dhammam 

yācāmī, 

Potřetí dovolte mi pane trojí útočiště a toho který vstoupil do bezdomoví deset 

rozhodnutí žádám

anuggaham katvā sīlam detha me bhante.

prosím udělte mi deset rozhodnutí pane.

Anukampam upādāye

Ze soucitu vycházejíc

T: Yamaham vadāmi tam vadehi!

Opakuj co ti řeknu!

U: Āma bhante!

Ano pane!

T: Namaskāra kiyanne!

Prones pozdrav!

U: Namo tassā bhagavato, arahato, sammā sambuddhassa,

     Namo tassā bhagavato, arahato, sammā sambuddhassa,

     Namo tassā bhagavato, arahato, sammā sambuddhassa.

Pozdrav jemu vznešenému, oproštěnému, pravě a zcela probuzenému!

Poté uchazeč opakuje  po therovi  ,  přičemž klade důraz  na zřetelné vyslovení 

koncových  "m"  ve  slovech  "Buddham,  Dhammam  and  Sangham"  ,  která  se 

vyslovují jako "ng".

T: Buddham saranam gacchāmi (přijímám útočiště v Buddhovi) 

U: Buddham saranam gacchāmi

T: Dhammam saranam gacchāmi (přijímám útočiště v dhammě)

U: Dhammam saranam gacchāmi

T: Sangham saranam gacchāmi (přijímám útočiště v sangze)
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U: Sangham saranam gacchāmi

T: Dutiyam’pi Buddham saranam gacchāmi (podruhé  přijímám  útočiště  v 

Buddhovi)

U: Dutiyam’pi Buddham saranam gacchāmi

T: Dutiyam’pi Dhammam saranam gacchāmi (podruhé  přijímám  útočiště  v 

dhammě)

U: Dutiyam’pi Dhammam saranam gacchāmi

T: Dutiyam’pi Sangham saranam gacchāmi (podruhé  přijímám  útočiště  v 

sangze)

U: Dutiyam’pi Sangham saranam gacchāmi

T: Tatiyam’pi Buddham saranam gacchāmi (potřetí  přijímám  útočiště  v 

Buddhovi)

U: Tatiyam’pi Buddham saranam gacchāmi

T: Tatiyam’pi Dhammam saranam gacchāmi (potřetí  přijímám  útočiště  v 

dhammě)

U: Tatiyam’pi Dhammam saranam gacchāmi

T: Tatiyam’pi Sangham saranam gacchāmi (potřetí  přijímám  útočiště  v 

sangze)

U: Tatiyam’pi Sangham saranam gacchāmi

Poté uchazeč opakuje  po therovi  ,  přičemž klade důraz  na zřetelné vyslovení 

koncových  "m"  ve  slovech  "Buddham,  Dhammam  and  Sangham"  ,  která  se 

vyslovují jako normální "m".67

T: Buddham saranam gacchāmi

U: Buddham saranam gacchāmi

T: Dhammam saranam gacchāmi

U: Dhammam saranam gacchāmi

T: Sangham saranam gacchāmi

67 Tento způsob dvojího vyslovování se používá jen na Srí Lance. Důvodem vzniku tohoto zdvojení 
měly být spory o správnou výslovnost pálijských hlásek. V dalších tradičních theravádových zemích, 
jako jsou Thajsko a Myanmar, se tato část recituje jen jednou.
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U: Sangham saranam gacchāmi

T: Dutiyam’pi Buddham saranam gacchāmi

U: Dutiyam’pi Buddham saranam gacchāmi

T: Dutiyam’pi Dhammam saranam gacchāmi

U: Dutiyam’pi Dhammam saranam gacchāmi

T: Dutiyam’pi Sangham saranam gacchāmi

U: Dutiyam’pi Sangham saranam gacchāmi

T: Tatiyam’pi Buddham saranam gacchāmi

U: Tatiyam’pi Buddham saranam gacchāmi

T: Tatiyam’pi Dhammam saranam gacchāmi

U: Tatiyam’pi Dhammam saranam gacchāmi

T: Tatiyam’pi Sangham saranam gacchāmi

U: Tatiyam’pi Sangham saranam gacchāmi

T: Saranā gamanam sampunnam)

Nyní thera recituje etická předsevzetí a uchazeč je po něm opakuje :

T: Pānātipātā veramanī sikkhāpadam samādiyāmī

U: Pānātipātā veramanī sikkhāpadam samādiyāmī

Ničení a zraňování dýchajících bytostí se chci zdržovat

T: Adinnādānā veramanī sikkhāpadam samādiyāmī

U: Adinnādānā veramanī sikkhāpadam samādiyāmī

Braní toho co není dáváno se chci zdržovat

T: Abrahma cariya veramanī sikkhāpadam samādiyāmī

U: Abrahma cariya veramanī sikkhāpadam samādiyāmī

Sexuálních aktivit se chci zdržovat

T: Musā vādā veramanī sikkhāpadamsamādiyāmī

U: Musā vādā veramanī sikkhāpadam samādiyāmī

Zraňujícího a nepravdivého mluvení se chci zdržovat

T: Surāmeraya majja pamādatthānā veramanī sikkhāpadam samādiyāmī

U: Surāmeraya majja pamādatthānā veramanī sikkhāpadam samādiyāmī
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Zatemňování mysli omamnými látkami se chci zdržovat

T: Vikāla bhojanā veramanī sikkhāpadam samādiyāmī

U: Vikāla bhojanā veramanī sikkhāpadam samādiyāmī

V nevhodném čase (od poledne od úsvitu) jedení se chci zdržovat

T: Nacca gīta vaditā visūka dassanā veramanī sikkhāpadam samādiyāmī

U: Nacca gīta vaditā visūka dassanā veramanī sikkhāpadam samādiyāmī

Tance, zpěvu, hudby a jiných představení se chci zdržovat

T: Mālā  gandhā  vilepanā  dharanā  mandanā  vibhūsā  natthānā veramanī 

sikkhāpadam samādiyāmī

U:  Mālā  gandhā  vilepanā  dharanā  mandanā  vibhūsā  natthānā veramanī 

sikkhāpadam samādiyāmī

Zdobení se líčidly, šperky, parfémy a ozdobami se chci zdržovat

T: Uccāsayana mahāsayanā veramanī sikkhāpadam samādiyāmī

U: Uccāsayana mahāsayanā veramanī sikkhāpadam samādiyāmī

Používání přepychových sedaček a postelí se chci zdržovat

T: Jātarūpa-rajata patiggahanā veramanī sikkhāpadam samādiyāmī

U: Jātarūpa-rajata patiggahanā veramanī sikkhāpadam samādiyāmī

Používání zlata, stříbra a peněz se chci zdržovat

T: Imāmi dasa sīla sikkhāpadānī samādiyāmī

U: Imāmi dasa sīla sikkhāpadānī samādiyāmī

Těchto deset předsevzetí budu dodržovat

T:  Tisaranena saddhim  dasasīlam  dhammam  sādhukam  surakkhitam  kattvā  

appamādena sampādetha.

Trojí útočiště a deset rozhodnutí důsledně dodržuj, pilně usiluj. 

U: Āma bhante.

Ano pane.

4. Nově ordinovaný sámanera zaujímá pozici nazývanou  ukkutika,  při které se 

dotýká jedním kolenem země. Přitom recituje:

U: Upajjhāyo me bhante hohi
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Prosím buďte mým učitelem pane

Dutiyam’pi upajjhāyo me bhante hohi

Podruhé prosím buďte mým učitelem pane

Tatiyam’pi upajjhāyo me bhante hohi

Potřetí prosím buďte mým učitelem pane

T: Pāsādikena sampādehi

Jednej správně

U: Āma bhante

Ano pane

Poté nově ordinovaný sámanera zdraví vandaná ostatní seniorní mnichy účastnící 

se ordinace:

U: Okāsa vandāmi bhante. (klaní se hlavou k zemi)

Dovolte mi pozdravit vás pane

O: Sukhi hotu, Suwopat veva

Kéž jsi šťasten, ať jsi zdráv

U: Okāsa dvārattayena katam sabbam accayam khamatha me bhante.

Dovolte mi podruhé (vše čím jsem se provinil) činy, slovy, myslí promiňte mi 

pane

O: Khamāmi. Khamitabbam.

Promíjím ti, promiň mi.

O: Okāsa khamāmi bhante. (klaní  se  třikrát  hlavou  k 

zemi)

Dovolte mi prominout pane.

Na konci tohoto rituálu, nový sámanera dostává od thery, své mnišské jméno v 

pálijském jazyce.  Volba jména je  považována  za  velmi  podstatnou záležitost. 

Uvádějí se tři hlavní faktory ovlivňující volbu jména:

1. jméno je vybíráno tak, aby zachycovalo individualitu mnicha či některou z 

jeho osobnostních charakteristik
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2. jméno je vybíráno tak, aby umožnilo snadnou identifikaci nového mnicha, v 

tom případě je mnišské jméno podobné jeho vlastnímu laickému jménu

3. jméno je voleno s ohledem na motivování mnicha, v tom případě se jedná o 

použití jména některého ze slavných žáků Buddhy

Tyto faktory lze při volbě jména i kombinovat.

Po  skončení  vandaná poslednímu mnichovi  se  čerstvý  sámanera  posadí  před 

svého učitele  a  všichni  mniši  společně  recitují  některé  ze  sutt.  Mezi  tradiční 

recitované sutty patří Karyniya Metta Sutta, Mahámangala Sutta, Ratana Sutta. 

Tím je obřad ordinace pabbajjá ukončen. 

7. 2. Vyšší ordinace - upasampaddá

Ceremonie plného přijetí (upasampadá) do mnišské obce se musí odehrát 

ve  formálně  vymezeném prostoru  (símá)  za  přítomnosti  alespoň  pěti  mnichů 

(bhikkhu).  Pouze v údolí  Gangy, kde Buddha původně žil  a učil,  je zapotřebí 

skupina  deseti  mnichů.  Mnich,  který  přijímá  nového  kandidáta,  se  nazývá 

upadždžhája  (instruktor) a musí mít jisté vlastnosti, které ho k tomu opravňují. 

Jeho seniorita  nesmí  být  nižší  deseti  let.  Kandidát,  jenž  obdrží  nové pálijské 

jméno, je formálně „přezkoušen“ a jsou-li všichni přítomní mniši svolní, může se 

stát plnoprávným členem sanghy. Okamžitě po přijetí se mu dostane ponaučení o 

čtyřech životních potřebách (nissaja), na nichž bude od nynějška záviset  jeho 

život: almužní jídlo, roucho z odhozených hadrů, útulek u kořene stromu, léky ze 

zkvašené  kravské  moči.  Toto  jsou  minimální  nároky  buddhistického  mnicha; 

navíc je povoleno přijímat zvláštní pozvání k jídlu, látky jakožto materiál pro 

roucha,  různé  druhy příbytků  a  poněkud chutnější  léky.  Nový mnich  má být 

rovněž poučen o čtyřech přestupcích  párádžika, kterých se má za každou cenu 

vyvarovat.

Prvních pět let se mnich nazývá nava či  navaka (nováček) a musí žít „v 

závislosti“  (nissaja)  na  zkušeném starším mnichovi,  jímž  může  být  buď jeho 
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upajjhája anebo jiný kompetentní mnich zvaný áčarija (učitel, thaj. adžán). Ten 

mu poskytuje vedení v oblasti nauky a disciplíny, neboť čerstvě přijatý mnich 

může snadno podlehnout vlivu starých návyků a mentálních zákalů. Vztah mezi 

učitelem a  žákem by se  měl  podobat  vztahu  otce  a  syna.  Žák  svému učiteli 

pomáhá s oblékáním a odkládáním roucha, s šitím, barvením a praním roucha, s 

koupáním, s úklidem příbytku, stará se o jeho almužní misku, podává mu vodu 

na pití a na umývání, léky, nápoje atd. Tento vztah je oboustranný: také učitel 

může svému žákovi pomoci s různými činnostmi, je-li toho zapotřebí, např. v 

případě nemoci.

Každý  nový  mnich,  bez  ohledu  na  fyzické  stáří,  musí  takto  žít  pod 

vedením „služebně staršího“ mnicha. Výjimkou jsou případy, kdy je na cestách, 

je nemocen, pečuje o nemocného či medituje sám v lese a jeho praxe přináší 

dobré  výsledky.  Účelem  tohoto  „učňovského“  období  je  především  zabránit 

neukázněným mnichům, aby si dělali, co se jim zlíbí, a tím podrývali jednotu a 

pověst celé sanghy. Rovněž je to příležitost k rozvinutí dobrých charakterových 

vlastností, jakými jsou pokora, trpělivost, úcta k starším a moudřejším, obětavost 

a iniciativa.

Dalších pět let se mnich nazývá  majjhima (ten, který stojí  uprostřed) a 

může být zproštěn „závislosti“, pokud je dostatečně zkušený a kompetentní. To 

znamená, že by měl být učený a moudrý, znát dokonale pravidla  pátimokkhy, 

umět rozlišovat různé typy prohřešků a vědět, jak se lze od nich očistit. Pokud 

tyto  vlastnosti  postrádá,  musí  nadále  žít  v  závislosti  na  zkušeném  starším 

mnichovi.  Nemůže-li  najít  nikoho staršího,  musí  požádat  o  vedení  zkušeného 

mladšího  mnicha.  Jestliže  se  nezávislý  mnich  opakovaně  dopouští  hrubých 

prohřešků, může na něj sangha formálně uvalit povinnost žít opět v závislosti.

Po  deseti  letech  se  mnich  nazývá  thera (starší),  a  oplývá-li  jistými 

dodatečnými vlastnostmi, může přijímat nové mnichy jakožto  upajjhája, může 

působit jako áčarija a poskytovat vedení mladším mnichům. Po dvaceti letech je 

mnich nazýván maháthera. Buddhistický mnich nepřijímá žádné doživotní sliby 

a může tedy kdykoli odložit žluté roucho, jestliže ztratí zájem o tento způsob 
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života.  Později  se  znovu  může  stát  mnichem,  pokud  splňuje  výše  zmíněné 

předpoklady. Vinaya-pitaka vymezuje maximální počet plných přijetí do sanghy 

na sedm během jednoho života.68

68 Vycházím z Gavesako Bhikkhu: Pravidla buddhistických mnichů, nevydáno.
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8. Závěr

Předkládaná  diplomová  práce  se  věnuje  specifické  sociální  skupině 

theravádových mnichů na Srí Lance. V této práci jsem se soustředil zejména na 

podrobné  zmapování  současné  situace  theravádových  lesních  mnichů  a  jejich 

vazeb k většinové moderní srílanské společnosti. Podkladem pro tuto část práce 

byly  poznatky  načerpané  během  dlouhodobého  terénního  výzkumu,  který 

probíhal  od října 2004 do září  2006.  Zvolená metoda "living-in research" mi 

umožnila stát se plnoprávným členem mnišského společenství (10 měsíců jako 

novic  sámanera,  13  měsíců  plně  ordinovaný  bhikkhu),  a  být  tak  nejen 

zúčastněným pozorovatelem zkoumaných jevů, ale i jejich aktérem. Tento způsob 

se ukázal jako účelný pro vlastní zkoumání situace, v níž se mnišské společenství 

v  současnosti  nachází.  Podrobné  zkoumání  současné  situace  a  vztahů  mezi 

jednotlivými subjekty tvoří synchronní aspekt této práce. 

Pozice  mnicha  (bhikkhu)  a  postavení  mnišského  společenství  (sangha) 

jsou ve srílanské společnosti zakotveny přes 2000 let a vzájemné vztahy mezi 

laiky a mnichy prošly mnohými proměnami. Z tohoto důvodu je další část této 

práce věnována sledování vývoje sanghy a jejího postavení od nejranějších dob 

až do současnosti. Podrobněji se věnuji popisu dynamických jevů spojených s 

vyvrcholením období  kolonialismu v druhé polovině 19.  století.  Tyto procesy 

probíhají  v  proměněných  podobách  do  současnosti  a  ovlivňují  do  značné  i 

současnou  politickou  a  sociální  situaci  v  zemi.  O  těchto  jevech  se  v 

antropologické  literatuře  mluví  jako  o  "Protestant  Buddhism"  a  "Buddhist 

Revival" a za jejich vyvrcholení je považováno období okolo roku 1956, kdy 

theravádoví buddhisté slavili  výročí  2500 let  trvání Buddhova učení  "Buddha 

Jayanti".  Od této  doby se  datuje  také  výrazné  oživení  a  nový  rozvoj  tradice 

lesních mnichů na Srí Lance, který lze sledovat i v současnosti. V této části práce 

se uplatňuje diachronní aspekt zkoumání. Důležitou součástí předkládané práce 

je  i  analýza  a  kritika  písemných  pramenů.  Jelikož  se  jedná  o  jednu  z 
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nejrozsáhlejších  literárních  tradic  světa,  je  tato  práce  pouhým  začátkem  či 

příspěvkem k jejímu důkladnému prozkoumání.  

Nejviditelnějším příspěvkem této  práce  je  podrobný popis  a  vysvětlení 

průběhu vysvěcení mnicha, tak jak se po více než dva tisíce let předává mezi 

mnichy theravádové tradice na Srí Lance.

Tento rituál "odchodu do bezdomoví", nazývaný pabbajjá, je v rámci této práce 

komplexně představen vůbec poprvé v českém akademickém prostředí (kapitola 

7. 1.).

Tato  práce  představuje  příspěvek  k  poznání  u  nás  zatím  nedostatečně 

zmapované  buddhistické  theravádové  tradice,  která  je  právem považována  za 

jednu z nejstarších zachovaných mezi náboženstvími vůbec. 
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10. Summary:

The diploma thesis presented here informs the academic public on a specific 

social  group  of  Theravadian  monks  in  Sri  Lanka.  The  paper  focuses  mainly  on 

providing a detailed survey of the present situation of Theravadian forest monks and 

their relations to the main-stream modern society of Sri Lanka. The author of the thesis 

presents  the findings,  which he collected during his  field  research between October 

2004 and September 2006.  The method he had chosen, the "living-in research" enabled 

him to become a  full  member  of  the monastic  community.  Therefore,  besides  from 

being an involved observer of the examined phenomena, he was able to participate in 

the  action  himself.  The  synchronous  aspect  of  this  work  consists  in  a  detailed 

examination  of  the  present  situation  of  the  individual  subjects  and  relations  among 

them. The position of a monk (bhikkhu) and that of the monastic community (Sangha) 

in Sri Lanka traces back to 2000 years ago and the mutual monk-laymen relations have 

undergone many changes. For this reason, a part of the thesis is dedicated to monitoring 

the development of the Sangha and its position from the very beginning to the present 

times. Within this part, the author goes into more depth when describing the dynamic 

phenomena related to the culmination of colonialism in the second half of 19th century. 

In  anthropology  literature,  these  phenomena  have  been  described  as  "Protestant 

Buddhism" and "Buddhist Revival" and include the crucial period of around the year of 

1956, a period in which Buddhists celebrated 2 500 years of the existence of the Buddha

´s teaching, "Buddha Jayanti". In that time, the forest monastic tradition in Sri Lanka 

experienced a major revival and there was a follow-up new development which has 

continued  even  until  today.  In  this  part  of  the  thesis,  a  diachronous  aspect  of 

examination is used.  Another important part of the work consists in a written source 

analysis and criticism. 

The paper  itself  is  divided into seven parts.  Chapters  1  and 2 deal  with the 

premises  and  foundations  of  the  field  research.  Chapter  3  concerns  itself  with  the 

historical development of the Sangha, Chapter 4 deals with the Sangha itself and its 

structure. Chapters 5 and 6 focus on the methods and principles used in the training of 
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the  monks  as  well  as  on  the  processes  of  pabbajjá,  i.e.  the  persons´  going  into 

homelessness.  Here,  attention  is  also  given  to  the  codified  rules  which  govern  the 

monks´ behavior. The final chapter summarizes the findings presented in the thesis and 

tries to answer questions which have been asked. Also, it lists the descriptions of the 

risks which might possibly endanger the further development of the forest  monastic 

communities  in  Sri  Lanka.  The  thesis  also  includes  several  annexes,  such  as  the 

summary, further texts, pictures and the list of literature used. 

This work represents a contribution to collecting knowledge about the so far 

insufficiently researched Theravadian Buddhist tradition, which is rightfully considered 

as one of the oldest religious traditions still preserved. 
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