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Summary    The contribution provides an annotated Czech translation of the text 

Precious Rosary of the Bodhisattva (Tib. Byang chub sems dpa’i nor bu’i phreng ba) written by 

the famous Bengali Buddhist scholar Atīśa Dīpaṃkara Śrījñāna (982–1054) who played a 

decisive role in the second wave of dissemination of Buddhism in Tibet (Tib. phyi dar). In 

the introductory part, the author discusses biographical data of Atīśa and briefly describes 

the history of Buddhism in Tibet before the arrival of Atīśa in Western Tibet (ca 1040) as 

well as later developments. In the following part the author lists works attributed to Atīśa 

and then provides an annotated Czech translation of the text Precious Rosary of the 

Bodhisattva (Bstan ‘gyur, part dbu ma, vol 231 [Khi], no 3951, fol 294b7–296a1). The paper is 

concluded by a glossary of Tibetan terms with Czech equivalents. 
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1     Kdo byl Atíša? 

 

Atíša, považovaný všemi tradicemi tibetského buddhismu za »Světlo Nauky-
Dharmy«, byl mnich z bengálského královského rodu, představený kláštera 

Vikramašíla. Tento klášter leží nedaleko od proslulé klášterní univerzity v 

Nálandě, kterou brzy svou slávou zcela zastínil. Vikramašíla byla ve své době 
významným střediskem pozdního buddhistického tantrismu, její Mistři museli 
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soustavně a pevně odolávat ideologickým útokům přívrženců hínajány, leč 
nevzdali se a vytrvali. 

 Vikramašíla byla také hlavním pramenem, odkud se buddhistický tantrismus 

(tzv. vadžrajána) šířil do Tibetu. Právě zde mniši usilovně pracovali na překladech 

filozofických spisů do tibetštiny, právě odtud se významní a proslulí Mistři 
ubírali himálajskými průsmyky daleko na sever, aby mezi nevědomým lidem šířili 
pravou Nauku. 

 Atíša, celým jménem Dípaṃkara Šrídžňána (tibetsky Marmedzä Ješe) a 

běžněji známý jako Džowo, respektive Džowodže (‘Pán’), žil v letech 982–1054. 

Působil nejprve v Magadhsku a pak vyučoval ve Vikramašíle, kde se pěstovala 

kálačakrajána (‘vůz kolesa času’), silná mystika a magie. Vypracoval metodu, jak 

probudit ‘ducha procitnutí’ (bódhičitta). V roce 1038 byl z iniciativy lhalamy 

Ješeöho (mnišské jméno západotibetského vládce Songngeho) pozván do Tibetu, 

kde strávil zbytek života. 

 O jeho pozvání do Tibetu se v Sönamgjalcchänově starotibetské kronice 

Zrcadlo králů praví:  

Byli potom vypraveni Cöndü Sengge z Gja a další, obtěžkáni zlatem, aby Džowa 

přivedli. Mnoha způsoby mu přednášeli žádost, aby se odebral do Tibetu. Džowo 

neměl na mysli pouze ty v Tibetu a v Ngari, kteří měli být obráceni na víru, ale také 

to, že to bylo v souladu s předpovědí ctihodné Táry, a tak se do Tibetu vydal. Spolu s 

ním přišlo mnoho učených mnichů […]. V Sněžné zemi tibetské zasvitlo Buddhovo 

učení, jako když vzejde slunce.1 

Atíšovo učení silně ovlivnilo tibetský buddhismus. Jeho nejvýznamnějšími 

tibetskými žáky byli Domtön Gjalwadžungnä (1004–1064) a Marpa Čhökjilodö 

(1012–1097), duchovní otec školy Kagjü a učitel jógina Milaräpy. Ve svém 

hlavním spise Bódhipathapradípa (Kahan na cestu k procitnutí) podává všeobecný 
přehled učení mahájány a řadí buddhisty do tří skupin: kdo se snaží o dobré 

znovuzrození, komu jde jen o vlastní procitnutí (hínajánští pratjékabuddhové, 

‘buddhové samotáři’) a kdo chce přispět k osvobození všech bytostí (mahájánští 

bódhisattvové). Velmi horlil proti svévolným výkladům kanonických spisů a stál 

u počátků velkého rozšíření kultu bohyně Táry (‘Ochránkyně’, zrozená z útrpné 

slzy Avalókitéšvarovy a uctívaná jako jeho družka). 
 

 
1  Sönam Gjalcchän, Zrcadlo králů, 216. 
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Obr. 1  

Atíšův deifikovaný portrét. 
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2     Vývoj tibetského buddhismu před a po Atíšovi 

 

Po počátečních krocích cizího učení v novém prostředí se na jeho rozvoji v 8. 

století významně podíleli indičtí věrozvěsti Padmasambhava, Kamalašíla, Šán-
tarakšita, Vimalamitra s bezpočtem jejich učenlivých tibetských žáků a 

pokračovatelů. Ti všichni s konečnou platností uskutečnili sloučení všech tří 
hlavních proudů v indickém buddhismu—rané hínajány, pozdější mahájány a 

nejpozdnější vadžrajány—v jednu tradici, čímž položili vlastní základy specifické 

formy tibetské tantrajány. Toto rané období hlásání buddhismu v Tibetu zvané 

ngadar skončilo uprostřed 9. století a jeho tradice jako jediná uchovává dnes již 
pouze nejstarší škola tibetského buddhismu Ňingma (‘Stará’). 
 Politické vakuum v centrálním Tibetu, trvající bezmála 400 let zhruba do 

poloviny 13. století, umožnilo vznik mnoha náboženských sekt v zemi. Toto 

období, nazývané souhrnně obdobím druhého či pozdějšího hlásání buddhistické 

víry čhidar, započalo současně v západní i centrální části země a je spojeno s 

misijní a překladatelskou činností bengálského reformátora Atíši a jeho 

tibetského současníka Rinčhenzangpa (958–1055). 
 V rozmezí 11. a 12. století se tak zformovaly hlavní školy tibetského 

buddhismu a jejich kláštery se staly středisky náboženského, ale také kulturního, 

hospodářského a politického života daných oblastí. Konstituováním jednotlivých 

škol, pro něž byl na rozlišení od Ňingmy ražen souhrnný název Sarma (‘Nová 

škola či tradice’), byl proces naukového a organizačního utváření tibetského 

buddhismu v podstatě dovršen. Další vývoj po 14. století (zejména od vzniku 

Congkhapovy školy Gelug, viz níže) přinesl jen některé dílčí modifikace a 

dodatky, převážně formálního či vnějškového charakteru (např. v liturgii, řádové 

struktuře, formě klášterního života, tvorbě kánonu atd.). 
 K hlavním poatíšovským školám tibetského buddhismu patří: Kadam (‘Ústní 

instrukce’), založená Atíšovým žákem Domtön Gjalwädžungnäem (jejím dědicem 

je pozdější škola Gelug, nazývaná někdy Kadam-sarpa, ‘Nový Kadam’); Kagjü 

(‘Ústní tradice’), která dala světu slavné Mistry Marpu Čhökjilodöho, Milaräpu 

Žäpadordžeho (1040–1123) a Gampopu Sönamrinčhena (1079–1153); Sakja (podle 

kláštera Sakja, ‘Šedá země’), ke které patří Küngagjalcchän, zvaný Sakja-pandita 

(1182–1251), a jeho synovec Phagpa-lama Lodögjalcchän (1235–1280), rádce 

mongolského chána Chubilaje na jeho pekingském dvoře; a škola Gelug (‘Ctnost-
né tradice’), založená Congkhapou Lozangdagpou (1357–1419), s jejím systémem 

dalajlamů a pančhenlamů. 
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3     Atíšovo dílo 

 
Početné Atíšovo dílo (většinou ovšem jen v rozsahu několika málo folií!), 
zahrnující 31 jeho prací, ať už jako samostatného autora (A), nebo jako překlada-
tele (P) či spolupřekladatele (SP), je u nás dostupné v následujících oddílech 
pražského exempláře tibetského Tandžuru (v závorkách uváděna sériová čísla 
identických děl v oddílu Atíšových Opera minora): 
1) V oddílu Rgjud (Tantra, ‘Traktáty’), celkem pět položek, pod sériovými čísly 

1496 (=4474: A), 2313 (=4473: A & SP), 2314 (=4475: A & SP), 2460 (=4485: A 
& SP), 2461 (=4486: A & SP). 

2) V oddílu Dbu-ma (Madhjamaka, ‘Škola středu’), celkem dvacet pět položek, 
pod sériovými čísly 3902 (=4467: A & SP), 3928 (=4476: A & SP), 3929 (=4468: 
A & SP), 3942 (=4550: SP), 3946 (=4472: A), 3949–3951 (=4469–4471: A & SP), 
3952 (=4477: A & SP), 3953 (=4478: A), 3954–3959 (=4479–4484: A & SP), 3960 
(=4466: A & SP), 3961 (A), 3969 (=4490: A & SP), 3971 (=4564: SP), 3973 (A), 
3974 (A & SP), 3975–3977 (=4487–4489: A). 

 3) V oddílu Spring-jig (Suhṛlékha, ‘Dopisy’, ‘Poslání’), celkem jedna položka, 
pod sériovým číslem 4188 (=4566: A & SP). 

  Jako reprinty jsou pak všechna tato dílka znovu zařazena do samo-
statného oddílu Atíšových Opera minora, Džo-bo’i čhos-čhung, pod sériovými 
čísly 4465–4490. 

 
 

4     Bjang-čhub sems-dpa’i nor-bu’i phreng-ba 
   
Pro účely této práce jsem vybral k vydání a k překladu dílko zvané Bjang-čhub 

sems-dpa’i nor-bu’i phreng-ba (Bódhisattvamaṇjávalí), »Drahocenný růženec 
bódhisattvy«, z oddílu Dbu-ma, svazek 213 (KHI), fol 294b7–296a1 (sériové číslo 
3951), které je identické s týmž dílkem pod sériovým číslem 4471, fol 9a5–10a5 v 
oddílu Džo-bo'i čhos-čhung. 
   Přepis tibetského textu (transliterace) do češtiny se řídí Zásadami české 
transliterace tibetštiny. Třicet písmen tibetské abecedy má v české transliteraci 
podobu: ka, kha, ga, nga; ča, čha, dža, ňa; ta, tha, da, na; pa, pha, ba, ma; ca, ccha, dza, 

wa; ža, za, ‘a, ja; ra, la, ša, sa; ha, a.2 
  

 
2  Podrobněji k zásadám české transliterace tibetštiny viz Kolmaš, Slovník tibetské literatury, 9–13. 
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 Text Atíšova dílka, jako výtvor tibetské umělé poezie, je prací samotného 

autora a jeho blíže neznámého vzdělaného tibetského veršotepce 

Cchulthimgjalwy (Cchul-khrims-rgjal-ba). Je tvořen 29 strofami, každá o čtyřech 

sedmislabičných verších trochejského typu s přerývkou za každou čtvrtou stopou 

(ta ta ta ta/ ta ta ta). Aby bylo dodrženo strohé sedmislabičné metrum, bylo třeba 

si někdy vypomáhat použitím různých gramatických a jiných částic jako jakýchsi 

»vycpávek« k doplnění potřebného počtu sedmi slabik. 

 Úvodní strofa 1 (výjimečně o třech verších), vyjadřuje pozdravení Avalóki-
téšvarovi (Thugs-rdže čhen-po), božskému patronu a paládiu země tibetské; 

božstvům (autorovy) víry (dad-pa’i lha); jakož i všem Učitelům-guruům (bla-ma). 
 Následují pak jednotlivé sloky výzev a pokynů k vedení nábožného života, 

cílícího k dosažení mahájánského ideálu bódhisattvy, tj. jedince ‘[už už] jsoucího 

k procitnutí’, ve stavu přímo než se stane buddhou. 

 Podle Vladimíra Miltnera bódhisattva je bytost spějící k buddhovství 

soustavným cvičením buddhistických ctností (páramita), vzdávající se přitom 

vyvanutí (nirvána), jelikož osvícení ještě nedosáhly všechny bytosti. Veškeré 

jednání a konání bódhisattvů myslí (manas), řečí (váč) i tělem (kája) je určováno a 

neseno slitovným soucitem (karuna) podporovaným dokonalou moudrostí 

(pradžňa). Bódhisattvův vzestup počíná hledáním ducha procitnutí (bódhičitta) a 

proslovením bódhisattvovských slibů (pranidhána), pak pokračuje deseti stupni či 
sférami (bhúmi) vedoucími k buddhovství. Mahájánský bódhisattva nahradil do-
konalého světce (arhant) hínajány, jehož cílem a smyslem všeho snažení je 

dosáhnout spásy pro sebe sama. 

 Mahájána rozlišuje bódhisattvy světské a mimosvětské. Světští se od ostat-
ních lidí liší jen svým všeobjímajícím slitovným soucitem, bezmezným 

altruismem a vůlí dosáhnout buddhovství. Mimosvětští již dosáhli dokonalosti 

poznání, ale vzdali se prozatím zaslouženého vyvanutí. Projevují se ve velmi 

různých podobách a všemožně pomáhají bytostem na jejich cestě k osvobození 

od koloběhu znovuzrozování (sansára). Když bódhisattva prožije všechny sobě 
určené životy a narodí se na tomto světě naposledy, má prý znaky příslušící jen 

‘velkému muži’ (mahápuruša), to jest charakterově silnému jedinci, kterému je 

osudem určeno, aby se stal tím, ‘jenž roztočil koleso’ (čakravartin) nebo 

dokonalým buddhou, to jest významným politikem nebo znamenitým 

intelektuálem. Tyto znaky z našeho evropocentristického hlediska se nám někdy 

mohou zdát nejen směšné, nýbrž i patologické. 

 Nejvýznamnější z mimosvětských bódhisattvů jsou Avalókitéšvara, shlížející 

shora na strasti světa, Kšitigarbha, zachraňující hříšníky z pekel, Maňdžušrí, 
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ztělesňující nejvyšší moudrost, Samantabhadra, ochránce všech šiřitelů Nauky a 

další.3 

 A právě k dosažení výše uvedených cílů má sloužit i následující Atíšův 

traktát, kterým 

1)  vybízí své stoupence a následovníky ke ctnostnému životu, k meditaci o 

prázdnotě (šúnjata), k almužnictví, k úsilí o duchovní osvícení (bódhičitta), 
k plnění přijatých slibů, k životu v ústraní poustevny a k naslouchání 

radám a pokynům učitelů; 

2) varuje před hněvem, pýchou, přetvářkou, lakomstvím, závistivostí, 

hádkami a sváry, před honbou za bohatstvím a poctami;  

3) nabádá k obezřetnosti, skromnosti, přičinlivosti, laskavému jednání a 

vděčnosti za prokázané dobrodiní. 

 

 

 

 
 

Obr. 2 

Začátek textu Atíšova Bjang-čhub sems-dpa’i nor-bu’i phreng-ba 

(TANDŽUR, oddíl Dbu-ma, sv. 213 /Khi/, čís. 3951, fol 294b
7
). 

 

 
3  Miltner, Malá encyklopedie buddhismu, 53–54. 
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5     Tibetský text a český překlad 
 

[294b7]  
// rgja gar skad du / BO DHI SA TWA MA NJA A BA LI/ bod skad du/ BJANG-
ČHUB SEMS-DPA’I NOR-BU’I PHRENG-BA/ 
 
Česky »Drahocenný růženec bódhisattvy« 

 

1 

thugs rdže čhen po la phjag ‘cchal lo/ Pozdravení Avalókitéšvarovi! 

dad pa’i lha la phjag ‘cchal lo/ Pozdravení božstvům [mé] víry! 

bla ma rnams la phjag ‘cchal lo/ Pozdravení [mým] Učitelům! 

 

2 

the cchom thams čad rnam spangs šing/ Odříkej se pochybností! 

sgrub la nan tan gčes [295a
1
] su bja/ Usiluj o vytrvalé [plnění] povinností! 

gňid rmugs le lo spang bja žing/ Zažeň ospalost a zemdlenost! 

rtag tu brcon ‘grus ‘ad par bja/ Snaž se neustále o přičinlivost!  

 

3 

dran dang šes bžin bag jod pas/ S pozorností, vědomím a obezřetností 

dbang po’i sgo rnams rtag tu bsrung/ si neustále hlídej brány smyslů! 

ňin mcchan dus gsum jang dang jang/ Ve tři doby dne i noci[4] znovu a znovu 

sems kjis [recte kji] rgjud la brtag par bja/  zkoumej stav [své] mysli! 

 

4 

bdag gi ňes pa bsgrag bja žing/ Čiň zřejmými vlastní nedostatky, 

gžan gji ‘khrul pa bčal mi bja/ [ale] na jiných chyby nevyhledávej! 

gžan gji jon tan bsgrag bja žing/ Přednosti jiných vynášej, 

bdag gi jon tan sba bar bja/ [ale] přednosti vlastní ukrývej! 

 

5 

rňed dang bkur sti spang bja žing/ Odvrhni lpění na zisku a poctách! 

khengs grags rtag tu spang bar bja/ Vždy odmítej nadřazenost! 

bjams dang sňing rdže bsgom bja žing/ Mysli na laskavost a milosrdenství, 

 
4  Jedno z dělení čtyřiadvacetihodinového dne a noci je po osmi hodinách, zvaných dus (‘čas’, 

‘doba’). Kolmaš, »Měření času u Tibeťanů«, 8–9. 
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bjang čhub sems ni brtan par bja/ drž se pevně ducha procitnutí!.[5] 
 

6 

mi dge bču po spang bja žing/ Deset špatností[6]  odvrhuj, 

rtag tu dad pa brtan par bja/ víře se stále pevně drž! 
‘dod pa čhung žing čhog šes dang/ Spokoj se s malými tužbami, 

bjas la drin du gzo ba dang/ měj na mysli vděk za prokázané [věci]! 
 

7 

khro dang nga rgjal gžom bja žing/ Přemáhej hněv a pýchu, 

dman pa’i sems dang ldan par bja/ osvoj si myšlenku na poníženost! 

log pa’i ‘ccho ba rnam spang žing/ Zcela odvrhni zvrácený způsob života, 

čhos kji ‘ccho bas ‘ccho bar bja/ a žij životem Dharmy! 

 

8 

zang zing thams čad rnam spang žing/ Zcela odvrhni všechny věci, 

‘phags pa’i nor gjis brgjan par bja/ ozdob se bohatstvím ušlechtilého [člověka]! 
dad pa’i nor dang cchul khrims nor/ Bohatství víry, bohatsví morálky, 

khrel jod ngo ccha šes pa’i nor/ skromnost, stud a bohatství vědění. 

 

9 

thos pa’i nor dang gtong ba’i nor/ Poklad naslouchání,[7] poklad dávání, 

šes rab ňid kji nor bdun po/ sedm pokladů moudrosti. 

nor gji rnam pa ‘di dag ni/ Všechna tato bohatství— 

mi zad pa ji gter bdun de [recte te]/ [toť] sedm nevyčerpatelných pokladů![8] 

 
5  ‘Duchovní procitnutí’ (tib. bjang-čhub sems, sans. bódhičitta) představuje mysl (sems, sans. čitta) 

upjatou na dospění k procitnutí (bjang-čhub, sans. bódhi). V Tibetu jedna z ústředních koncepcí 

Atíšova reformovaného buddhismu. Viz Miltner, Malá encyklopedie buddhismu, 52–53. 

6  ‘Deset špatností’ (tib. mi-dge-ba bču): 1) zabití (srog-gčod), 2) krádež (ma-bjin len), 3) cizoložství 

(‘dod-log spjod), 4) lhaní (rdzum-du smra-ba), 5) pomlouvání (phra-ma), 6) hrubá slova (cchig-rcub), 7) 

vychloubání (nag-‘khjal), 8) chamtivost (brnab-sems), 9) zlomyslnost (gnod-sems), 10) kacířství (log-

lta). Kolmaš, »Symbolické názvy tibetských číslovek a tradiční číslovkové výrazy«, 125. 

7  ‘Nasloucháním’ (tib. thos) se rozumí studium ‘u nohou učitele’. Tradiční indický způsob 

komunikace žáka s učitelem. 

8  ‘Sedmi poklady’ (gter bdun), též ‘Sedmi svatými poklady’ (‘phags-pa’i nor bdun) jsou: 1) víra (dad-pa), 

2) mravnost (cchul-khrims), 3) poučenost (thos-pa), 4) almužnictví (gtong-ba), 5) stud (ngo-ccha šes-pa), 

6) odříkání (khrel jod-pa), 7) pravá moudrost (šes-rab). Viz Čang I-sun, Bod-rgja cchig-mdzod čhen-

mo, 2: 1777. 
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10 

mi ma jin la brdžod mi bja/ S mimajiny[9] neveď hovor! 

rtag tu ‘du ‘dzi spang bja žing/ Vždy odmítej [bohapustou] zábavu![10] 

dgon pa la ni gnas par bja/ Přebývej v poustevně, 
‘khjal pa’i cchig rnams spang bja žing/ zavrhuj nesmyslné řeči![11] 
 

11 

ngag rnams rtag tu bsdam par bja/ Slovy se vždy ciť vázán! 

bla ma mkhan po mthong ba’i cche/ V době, kdy spatříš lamu [či] učence,[12] 

gus pas rim gro bskjed par bja/ uctivě [jim] udělej místo 

gang zag čhos kji mig čan dang/ [jako] lidem s pohledem Dharmy. 

 

12 

las dang po pa’i sems čan la/ Mysli začátečníků 

ston pa’i ‘du šes bskjed par bja/ si považuj jako učitelova obrazu. 

sems čan thams čad mthong ba’i cche/ Když vidíš všechny [bytosti] myslí obdařené,[13] 

pha ma bu ccha’i ‘du šes bskjed/ važ si jich jako [svých] otců, matek, synů! 

 

13 

sdig pa’i grogs po spang bja žing/ Přítele hříšného odvrhni 

dge ba’i bšes gňen bsten par bja/ a pevně se drž přítele ctnostného! 

sdang dang mi bde’i sa spang žing/ Zavrhuj [myšlenky] na hněv a neštěstí,[14] 

gang du bde bar ‘gro bar bja/ odejdi tam, kde [se cítíš] šťastným! 

 

 
  9  Mimajin (mi ma-jin), dosl. ‘ne člověk’, bytost nikoli lidská. Tak zváni starodávní vládcové Tibetu 

včetně bohů, démonů, zlých duchů a jiných mytologických bytostí. Kolmaš, Malá encyklopedie 

tibetského náboženství a mytologie, 126 a 137–138. 

10  Dudzi (‘du-‘dzi), termín pro bujarou zábavu více lidí na jednom místě, spojenou s jídlem, pitím a 

různými atrakcemi. 

11  Khjalpä cchig (‘khjal-pa'i cchig), dosl. ‘nesmyslné, nesouvislé řeči, bláboly’. 

12  Khänpo (mkhan-po) znamená buďto ‘učenec’, nebo označení klášterního opata. Kolmaš, Malá 

encyklopedie tibetského náboženství a mytologie, 117. 

13  ‘Myslí obdařená bytost’ (sems-čan), živý tvor. 

14  ‘Neštěstí’ (mi-bde), nejrůznější nepříznivé okolnosti, pohromy apod. 
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14 

gang la čhags pa spang bja žing/ Odvrhni snahu po všem možném, 

čhags pa med par gnas par bja/ prodlévej prost vášně! 
čhags pas bde ‘gro mi thob čing/ Vášní nedospěješ [do stavu] blaženství 

thar pa’i srog kjang gčod par bjed/ a připravíš se [jí] také o život osvobození.[15] 

 

15 

gang du dge ba’i čhos mthong ba/ Kdekoli vidíš spásnou Dharmu, 

der ni rtag tu ‘bad par bja/ tam se stále snaž [dostat]! 
thog ma brcams pa gang jin pa/ Do čeho ses na začátku pustil, 

dang po de ňid bsgrub bja ste/ to uskutečňuj [také] jako první! 

 

16 

de lta [295b1] na ni kun legs bjas/ Tak je vše [uděláno] dobře, 

gžan du gňis ka ‘grub mi ‘gjur/ jinak to podruhé nevykonáš. 
rtag tu sdig la dga’ bral bja/ Jsi-li vždy zbaven potěšení z hříchu 

gang du mtho ba’i sems ‘bjung cche/ a když [tě] kdykoli napadne myšlenka 

 hrdosti, 

17 

de cche nga rgjal bčag bja žing/ tehdy se rozluč s pýchou 

bla ma’i gdams ngag dran par bja/ a připomínej si napomenutí učitele. 

žum pa’i sems ni bjung ba’i cche/ Když se tě zmocní sklíčenost, 

sems kji gzengs ni bstod par bja/ pozvedni se na duchu! 

 

 
15  ‘Osvobození’ (thar-pa), tak překládán sans. termín mókša či vimókša ‘osvobození od koloběhu 

znovuzrozování’ (sansára). Podle V. Miltnera to znamená »zbavit se a vyvarovat sklonů účasti na 

lnutí a lpění, k lačnosti a dychtění. Aby mnich dosáhl osvobození, tedy spásy, musí nejen poznat 

a uvědomit si pravou přirozenost všehomíra, jeho pravou podstatu, což by samo o sobě nestačilo, 

on ji musí prožít a zažít svou vlastní zkušeností.« Miltner, Malá encyklopedie buddhismu, 227. 
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18 

rtag tu stong ňid bsgom par bja/ Často medituj o prázdnotě![16] 
gang du čhags sdang jul bjung cche/ Kdykoli, když se [v tobě] ozve láska  

a náklonnost k domovu, 

sgju ma sprul pa bžin du blta/ nahlížej na to jako na přetvořený 
 přelud[17] 

mi sňan cchig rnams thos pa’i cche/ a když zaslechneš nelibá[18] slova, 

 

19 

brag ča bžin du blta bar bja/ nahlížej je jako odraz od skály. [19] 

lus la gnod pa bjung ba’i cche/ Když se tělu děje újma, 

sngon gji las su blta bar bja/ spatřuj [v tom důsledek] dřívějších skutků 

bas mtha’ dgon par rab gnas šing/ a pevně se drž při stěně poustevny. 

 

20 

ri dags [recte dwags] ši ba’i ro bžin du/ Jako mrtvolu antilopy 

bdag gis bdag ňid sba bja žing/ ukryj se sám za sebesama 

čhags pa med par gnas par bja/ a zůstávej bez tužeb. 

 

 
16  ‘Prázdnota’ (stong-pa-ňid, sans. šúnjata). Všeobecná vesmírná prázdnota všech věcí a jevů je 

základní filozofickou kategorií buddhismu, konstatující, že všechen jevový (fenomenální) svět je 

nereálný a má realitu pouze myšlenou, představovanou. Mahájánská škola madhajamika učí, že 

všichni žijeme v domnění, iluzi, představě, že vidíme něco, co však ve skutečnosti není. Je to 

prázdnota, bezpodstatnost, bezobsažnost, ‘nicota’, ‘nic’, ‘prázdno’, které jediné skutečně je, 

které jediné existuje. Je to tedy jakási ‘existence neexistence’. 

   Princip prázdnoty se ukázal být velmi tvořivým, a to jak v oblasti teoretického rozvažování 

(srovnej například v matematice vytvoření, existenci a využití nuly!), tak i v praktickém plánu: v 

meditačních systémech se stal například základem koncepce ‘náhlého nazření’ vedoucího k 

přímému nabytí ‘poznání, které přesahuje tento svět’ (šes-rab, sans. pradžňa), k nazření trans-

cendentna. Nejčastější synonymum pomíjivosti, marnosti. 

17  ‘Přetvořený přelud’ (sgju-ma), iluze, fantazie, ať přirozená, nebo záměrně vytvářená. 

18  ‘Nelibá slova’ (mi-sňan cchig), urážlivé výroky (doslova ‘uchu nepříjemná slova’). 

19  ‘Odraz od skály’ (brag-ča), echo zvuku od skály. 
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21 

rtag tu ji dam brtan bja žing/ Přidržuj se stále pevně jidama,[20] 

le lo rňog pa’i sems bjung cche/ když přijdou nečisté myšlenky na zahálku, 

de cche bdag la brngan bgrang žing/ tehdy kárej sama sebe 

brtul žugs sňing po dran par bja/ a vzpomínej na obsah slibů. [21] 
 

22 

gal te gžan dag mthong ba’i cche/ Když se díváš na jiné, 

ži des [recte dal] gsong por smra ba dang/ zůstávej klidný a mluv přímo. 

khro gňer ngo ‘dzum spang bja žing/ Odhoď hněvivé vrásky a přetvářku 

rtag tu ‘dzum žing [recte gjis] gnas par bja/ a zůstávej stále usměvavý! 
 

23 

rtag tu gžan dag mthong ba’i cche/ Pokaždé, když se setkáš s jinými, 

ser sna med čing sbjin la dga’/ raduj se z dávání bez lakomství. 

rtag tu phrag dog spang bar bja/ Vždy zahoď závistivost! 

gžan gji sems ni bsrung ba’i phjir/ Kvůli uchránění myšlenek jiných 

 

24 

rcod pa thams čad spang bja žing/ zapuď všechny hádky 

rtag tu bzod dang ldan par bja/ a buď vždy trpělivý! 
ngo dga’ med čing gsar ‘grogs med/ Bez úlisnosti,[22] bez nových přátel, 

rtag tu zungs [recte cchugs] ni thub par bja/ zůstávej stále pevný a [vnitřně] mocný![23] 

 

25 

gžan la brňan pa spang bja žing/ Odvrhni urážet jiné, 

gus pa’i cchul gjis gnas par bja/ a chovej se k nim uctivě! 
gžan la gdams ngag bjed pa’i cche/ Když jiné poučuješ, 
sňing rdže phan sems ldan par bja/ buď [k nim] laskavý a vstřícný. 
 

 
20  Jidam (ji-dam), doslova ‘přísaha, slib, ujištění’, sans. dévata. Kategorie meditativních božstev, 

vystupujících jako osobní ochranná božstva, a to jak v podobě laskavé, tak hrozivé. Adeptovi 

jeho jidama vybírá osobní lama tak, aby co nejlépe odpovídal jeho povaze, sklonům a duchovním 

aspiracím. Viz Dargyay, Atiśa’s »Juwelenkranz des Bodhisattwa«, 32, pozn. 7; Kolmaš, Malá 

encyklopedie tibetského náboženství a mytologie, 106. 

21  ‘Sliby a jednání podle nich’ (brtul-žugs). 

22  ‘Úlisnost’ (ngo-dga’), doslova ‘ukazovat potěšený obličej’. 

23  ‘Mocný’, též ‘Schopný’ (thub-pa). V Tibetu běžné epiteton Buddhy Šákjamuniho (Šá-kja-thub-pa). 
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26 

čhos la skur ba gdam mi bja/ Nevytvářej si mylné mínění o Dharmě, 
gang mos ‘di la ‘dun par bja/ snaž se o to, co je ti přiměřené! 

čhos spjod rnam bču’i sgo nas ni/ Skrze deset dharmových skutků [24] 

ňin mcchan med par ‘bad par bja/  usiluj [o Dharmu] ve dne v noci. 

 

27 

mang po’i nang du ngag la brtag Uprostřed množství lidí svá slova važ, 
gčig pu ‘dug na sems la brtag jsi-li sám, zkoumej svého ducha. 

dus gsum dge rca či bsags pa/ Co ctnostného jsi ve třech dobách[25]  

nahromadil, 

bla med bjang čhub čhen por bsngo/ to věnuj [na dovršení] velkého 

 svrchovaného osvícení.[26] 

28 

bsod nams sems čan rnams la bdar/ Ctnostné zásluhy obětuj živým tvorům 

rtag tu jan lag bdun pa ji/ a vždy je přidávej 

smon lam čhen po gdab par bja/ k Velkému sedmičlennému modlení.[27] 

de ltar bjas na bsod nams dang/ Tak-li činíš, [získáš si] zásluhy, 

 
24  K ‘deseti dharmovým skutkům’ (čhos-spjod rnam bču), doslova ‘deset [způsobů] chování podle 

Dharmy, nebo v souladu s Dharmou’, patří: 1) psaní mahájánských súter, 2) přinášení obětin, 3) 

rozdávání almužny, 4) naslouchání sútrám, 5) jejich čtení, 6) jejich uskutečňování, 7) jejich 

výkladu jiným, 8) odříkávání modliteb, 9) všímat si jejich obsahu, 10) meditovat o nich.—Viz 

Dargyay, Atiśa’s »Juwelenkranz des Bodhisattwa«, 32–33, pozn. 12. 

   Pod touto ‘desítkou’ možno rozmět též ‘deset dobrých skutků’ (las dge-ba bču). Kolmaš, Malá 

encyklopedie tibetského náboženství a mytologie, 124–125, nebo ‘deset páramit’ (phar-phjin bču). 

Kolmaš, Malá encyklopedie…, 167; Kolmaš, »Symbolické názvy tibetských číslovek a tradiční 

číslovkové výrazy«, 121 a 125. 

25  ‘Tři doby’, též ‘Tři věky’ (dus gsum): 1) minulost (dus-‘das), 2) přítomnost (da-lta), 3) budoucnost 

(ma-‘ongs, doslova ‘nepřišlé’). Kolmaš, »Symbolické názvy tibetských číslovek …«, 118. 

26  ‘Velké svrchované osvícení’ (bla-med bjang-čhub čhen-po, sans. mahábódhi), duchovně velevýznamý 

okamžik, kdy jednotlivec v důsledku svého správného a účinného výcviku náhle prozře a zbaví 

se nevědomosti. Viz Miltner, Malá encyklopedie buddhismu, 52. Též Kolmaš, Malá encyklopedie 

tibetského náboženství a mytologie, 69 (s. v. čhangčhub). 

27  ‘Velké sedmičlenné modlení’ (jan-lag bdun-pa’i smon-lam čhen-po) představuje rituál, dělený do 

sedmi fází: 1) úklony, 2) přednesení obětních darů, 3) vyznání nedostatků, 4) radost nad 

vykonaným dobrem, 5) modlitba, 6) hlásání Dharmy a nevstupování do nirvány, 7) věnování 

základů dobra jiným. Viz Dargyay, Atiśa’s »Juwelenkranz des Bodhisattwa«, 33, pozn. 13. Též 

Kolmaš, »Symbolické názvy tibetských číslovek …«, 123 (Sedmero obětin). 
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29 
cchogs čhen gňis kjang rdzogs ‘gjur te/ rovněž se ti naplní dva velké životní cíle[28] 
sgrib pa gňis kjang zad par ‘gjur/ a dvě poskvrněnosti[29] se ti odstraní. 
mi lus thob pa’i don jod pas/ Smysluplnost získání lidského těla 
bla med bjang čhub thob par ‘gjur// [tě] přivede ke svrchovanému osvícení. 

 
//rgja gar gji mkhan po dpal mar [296a1] /me mdzad je šes kjis mdzad pa/ BJANG-
ČHUB SEMS-DPA’I NOR-BU’I PHRENG-BA rdzogs so// 
  
 [Dílko] Drahocenný růženec bódhisattvy, které vytvořil indický učenec Vznešený 
[296a1] Marmedzäješe (Dípaṃkarašrídžňána), se [tady] končí. 
 
 

6     Glosář 
(odkazy jsou na čísla strof; hesla řazena podle zásad tibetské lexikografie) 

 
Ka bkur-sti  pocta   5 
KHa khengs-grags  nadřazenost   5 
 khrel-jod  skromnost   8 
 khro  hněv   7 
 khro-gňer  hněvivé vrásky   22 
 mkhan-po  učenec, opat   11 
 ‘khrul-pa  chyba   4 
Ga gang-mos  různého druhu, přiměřený   26 
 gang-zag člověk, lidé   11 
 sgju-ma  přelud   18 
 sgrib  poskvrněnost, pošpiněnost   29 
 dge-ba  ctnost   13 
 dge-rca  ctnostný kořen, dobrý základ   27 
 dgon-pa  poustevna   10 
 

 
28  ‘Dva velké životní cíle’ (cchogs-čhen gňis): 1) nahromadění (cchogs) vědění (je-šes, džňána), 2) 

nahromadění morálních zásluh (bsod-nams, punja). Kolmaš, »Symbolické názvy tibetských 
číslovek …«, 115. 

29  ‘Dvě poskvrněnosti’ (sgrib-pa gňis): 1) poskvrněnost či pošpiněnost neřestí v podobě nečistých 
myšlenek a emocí (ňon-mongs sgrib-pa), 2) poskvrněnost nevědomostí, halící objektivní poznání 
(šes-bja’i sgrib-pa). Viz Dargyay, Atiśa’s »Juwelenkranz des Bodhisattwa«, 33, pozn. 14; Kolmaš, 
»Symbolické názvy tibetských číslovek …«, 115. 
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NGa nga-rgjal  pýcha   7 

 ngo-dga’  úlisnost   24 

 ngo-ccha  stud   8 

 ngo- ‘dzam  přetvářka   22 

 sngon-gji las  dřívější skutky   19 

ČHa čhags-pa  vášeň, náklonnost, touha   14 

 čhos  Dharma   7 

Ňa něs-pa  nedostatek   4 

 gňid-rmugs  ospalost   1 

 rňed  zisk   5 

 sňing-rdže  laskavost   25 

 brňan-pa  urážka   25 

Ta gter  poklad   9 

 gtong-ba  dávání   9 

 stong-ňid  prázdnota   18 

 ston-pa  učitel   12 

 brtul-žugs  slib   21 

THa thar-pa  osvobození   14 

 thub-pa  mocný   24 

 the-cchom  pochybnost   1 

 thos-pa  naslouchání   9 

 mtho-ba  hrdost   16 

Da dran  pozornost   3 

 drin  vděk   6 

 gdams-ngag  napomenutí   17 

 bde-‘gro  blaženství   14 

 sdang  hněv   13 

 sdig-pa  hřích   13 

 ‘du-‘dzi  pustá zábava   10 

 ‘dod-pa  tužba, přání   6 

Na nor  bohatství   8 

 nor bdun-po  sedm pokladů   9 

Pa sprul-pa  přetvořený, inkarnovaný   18 

PHa phan-sems  vstřícnost   25 

 phrag-dog  závistivost 23 

Ba bag-jod  obezřetnost   3 

 bjang-čhub  osvícení   27 

 bjang-čhub-sems  duch procitnutí, bódhičitta   5 

 brag-ča  echo, odraz od skály   19 
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 dbang-po  smysl   3 
 sbjin  dávání   23 
Ma mi-dge  špatnost   6 
 mi-bde  neštěstí   13 
 mi ma-jin  mimajin   10 
 dman-pa  poníženost   7 
Ca rcod-pa  hádka   24 
 brcon-‘grus  přičinlivost   1 
CCHa cchogs-čhen  velký životní cíl   29 
Ža ži-dal  klid   22 
 žum-pa  sklíčenost   17 
Za zang-zing  předmět, věc   8 
 bzod  trpělivost   24 
Ja ji-dam  jidam   21 
 jon-tan  přednost   4 
Ra ri-dwags  antilopa   20 
La le-lo  zemdlelost   1 
  zahálka   21 
Ša ši-ba'i ro  mrtvola   20 
 šes-pa  vědění   8 
 šes-bžin  vědomí   3 
 šes-rab  moudrost   9 
 bšes-gňen  ctnostný přítel   13 
Sa sems  mysl   3 
 sems-čan  myslí [obdařená] bytost, tvor   12 
 ser-sna  lakomství   23 
 bsod-nams  ctnostná zásluha   28 
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