
Okása vandámi, Bhante. Okása khamámi, Bhante. 
Ctihodná Dakkhí (DK) se ptá ctihodné Vajiry (VA), Olomouc, 23. 8. 2006 
 
DK: Ctihodná Vajiro, pøed dvìma lety jsi byla u mne na náv�tìvì se ctihodným Kusalánandou 

a na závìr dne jsi provádìla rituál, jím� jsi se louèila se svým uèitelem. A ten rituál se mi 
velmi líbil. Byla jsem z nìj velice nad�ená. Poprosila bych tì, abys mi ten rituál nìjakým 
zpùsobem je�tì jednou pøiblí�ila, proto�e tento rituál je nyní pro mne velmi dùle�itý. 
Dùle�itost toho rituálu zmíním na závìr. 

VA: Tak, ctihodná Dakkhí, ten rituál je vlastnì takovým, øekla bych, standardizovaným 
vzdáním úcty, standardizováním vztahu nebo formalizováním vztahu mezi uèitelem a 
�ákem, kteøí jsou nìjakou dobu spolu v interakci. To mù�e být jeden den, to mù�e být tøeba 
jenom, kdy� pøijde �ák za uèitelem do jeho místa, do místa pobytu uèitele na náv�tìvu. Tak 
jsem to tøeba dìlala na Srí Lance, kdy� jsem pravidelnì za svým uèitelem docházela 
z Olaboduwy. V Olaboduwì jsem jako vùbec první èeská mni�ka �ila pùl roku spolu se 
sinhálskými mni�kami, zaèala jsem tam chodit na pindapátu, tedy sbírat jídlo do mísy, co� 
ty sinhálské mni�ky nedìlaly. Áyukusala Thera i jim daroval mísy pro sbírání almu�ny a 
doufal, �e budou následovat mému pøíkladu. Proto�e dvì mni�ky tam mìly vy��í ordinaci 
bhikkhuní upasampadá, tak si ctihodný Kusalánanda pøál, abych jim vzdávala úctu i kdy� 
je uèím nìco, co jsem se nauèila v tradici Áyukusala.  

DK: Tak�e to by bylo nìco k historii mni�ek, ale jak to bylo v tvém vztahu ke ctihodnému 
Kusalánandovi? 

VA: Tak já jsem chodila za ctihodným Áyukusala Therou do té jeho ássamy v Kananvile. 
Pøicházela jsem tam tøebas na pùl dne, nebo jenom na dvì hodiny, nebo nìkdy i jenom na 
hodinu. A ka�dé to setkání se ctihodným jsem uzavírala tím rituálem rozlouèení, 
provedením té velké vandaná, velkého pozdravu svému uèiteli. Samozøejmì tìch rituálù, 
ctihodná Dakkhí, je celá øada, kdy uèitel a �ák spolu rozvíjejí nebo formalizují, stvrzují ten 
vzájemný vztah. Zaèíná to u� tøeba stvrzováním vztahu, kdy� �ák odchází do bezdomoví. 
Je to ten proces nebo ten rituál pabbajjá. Nebo i pak ta vy��í ordinace upasampadá. Zrovna 
tak, kdy� tobì dal, ctihodná Dakkhí, ctihodný Áyukusala Thera èívaru, abys jí mohla 
pou�ívat pro rùzné rituální úkony, nebo ve své úloze uèitelky Dharmy, která je vlastnì dle 
Buddhovy definice bhikkhuní. Má� i tu instrukci, kdy� si ráno sedá� pro meditaci, tak si tu 
èívaru pøehodí� pøes ramena, èím� jsi vlastnì na tu dobu plnì ordinovanou mni�kou. 

DK: A já bych tì poprosila o opravdu technické vysvìtlení právì toho rituálu, který jsi tady 
provádìla pøed tìmi dvìma lety. Ano, toto bude dùle�ité. 

VA: Ráda. Znamená to, ctihodná Dakkhí, �e se ptá� technicky k páli? 

DK: Ptám se i k tomu, co bylo øeèeno. Pak k vysvìtlení dùle�itosti toho rituálu øeknu na konec, 
jak je to tedy pro mne.  

VA: Dobøe, Ivanko, teda ctihodná Dakkhí� 

DK: �obì má jména jsou v poøádku. 
VA: �ty jsi byla tomu tady pøítomna. Tehdy jsi nabídla pøed dvìma lety vlastnì ctihodnému 

Áyukusala Therovi a mnì jako mni�ce Bhikkhuní Vajiøe mo�nost ubytování tady 
v Olomouci ve svém pøíbytku, dnes ji� viháøe ctihodné Dakkhí. A ty jsi vlastnì tehdy byla 
svìdkem i mého rituálního rozlouèení s Bhantem na závìr dne. Já bych chtìla pøedeslat, �e 
tomuto rituálu pøedchází zpravidla, pokud to èasové podmínky a vùbec okolnosti dovolují, 
reflektování toho dne. Tak�e �ák za svým uèitelem pøichází s tím, �e u� má sám 
zreflektovaný den. Má jasno o tom, co se mu ten den podaøilo nebo co naopak nebylo 
zrovna úplnì nejlep�í. Pak je ale v�dy na �ákovi, aby po�ádal svého uèitele o to, aby se 
s ním mohl rozlouèit. Tak�e� 
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DK: To je hezké. Vlastnì jako kdybych já se louèila s mým rodièem ne� jdu spát do postýlky, 
jako malé dítì, tak se s ním rozlouèím. To se mnì hroznì líbí. 

VA: Ano, asi tak nìco na ten zpùsob. Tak�e to dítì pøijde za maminkou a za tatínkem. Dá jim 
pusu, obejme je a øekne �Dobrou noc� a odchází do té postýlky. To samé dìlá vlastnì �ák 
se svým uèitelem, kdy pøijde ten �ák a øekne �Ctihodný, chci se s tebou rozlouèit, má� 
chvilku èas?� a ctihodný zpravidla odpoví �Ano�, oblékne si èívaru a buï pøímo na tom 
místì ve svém kuti nebo u sochy Buddhy potom usedá na zem a �ák pokleká pøed svým 
uèitelem a øíká �Okása vandámi, Bhante� naèe� se ukloní tak, �e polo�í tìch pìt bodù 
svého tìla, paòca-anga na zem. To znamená oba dva lokty, obì dvì zápìstí a èelo. Tak 
jsem øekla to �Okása vandámi, Bhante�, co� doslova znamená �Dovol, ctihodný, abych tì 
pozdravila.� No a pak následuje ta èást, kdy se dìlím se svým uèitelem o to, �e jsem nìco 
udìlala dobøe, �e se mi nìco podaøilo. To znamená, �e øíkám v páli �Mayá katam puòòam 
sámina anumoditabbam. Tìmito svými zásluhami tì zvu, ctihodný, k radosti.� A ctihodný 
uèitel øíká �Sádhu, sádhu, anumodámi.� Øíká �Dobøe tak, dobøe tak, raduju se.�  
A já jsem pak øíkala nebo �ák øíká �Sámina katam puòòam mayham dátabbam. Mnou 
udìlané zásluhy chci sdílet a chci se z nich radovat.� A ctihodný øíká �Ano, ano, raduj 
se.��Anumodathá� nebo �anumoditvá.� To anumoditvá, znamená, �e to je k radování se, 
tedy �raduj se�, co� je pro jednoho �áka, a kdy� jich dìlá tu vandaná víc, tak øíká to 
anumodathá, �radujte se�. A �ák nebo v�ichni najednou odpovídají �Sádhu, sádhu, 
anumodámi.� To znamená �Ano, ano, raduju se.�  
To je ta první èást, kdy je dùle�ité vlastnì to sdílení tìch zásluh. Pak �ák zpravidla mù�e 
zjistit, �e bìhem toho dne tøebas ujel ve svém jednání, v øeèi, nebo �e nìjaký jeho zámìr 
nebyl zrovna èistý, tak�e ten �ák pøichází za svým uèitelem také proto, aby sdílel i to 
nedovedné, aby si mohl v mysli ulehèit. A proto øíká �Okása dváratayena katam sabbam 
accayam kamatha me, Bhante.� Okása znamená �Dovol mi, Bhante.� Dváratayena je 
cokoliv jsem udìlal jednìmi ze tøí dveøí, dvára jsou dveøe. To znamená tìlo káyena, 
mluvou váca, anebo myslí cittena, odpus� mi to, Bhante. Tak�e to znamená �Ctihodný, 
cokoliv jsem udìlal jedním ze tøí dveøí a bylo to �patné, promiò mi to.� Na to pak uèitel, 
kdy� to bere na vìdomí, øíká �Khamámi khamitabbe.� �Odpou�tím, co se odpustit dá.� No 
a je-li tam nìco, co mohlo být nepøíjemné tomu �ákovi, tak ten uèitel dále øíká �Yathá pi 
me khamitabbam.� To znamená �A jestli�e já jsem udìlal nìco, co tobì bylo nepøíjemné, 
odpus� to i ty mnì.� A ten �ák, je-li si vìdom nìèeho, �e tomu tak bylo, tak odpovídá 
�Okása khamámi, Bhante. Dutiyam pi okása khamámi, Bhante. Tatiyam pi okása khamámi, 
Bhante.� co� doslova znamená �Dovol, ctihodný, promíjím ti to. Podruhé, dovol, ctihodný, 
promíjím ti to. Potøetí, dovol, ctihodný, promíjím ti to.� Nìkdy se stane, �e ten den probìhl 
v poøádku, tak�e potom ten �ák øíká, není-li tam pro toho �áka nìco, nebo nebylo-li tam pro 
mne nìco, co mi ten ctihodný provedl, tak bych øekla, nebo nìkdy jsem øíkala i jen �Okása 
vandámi, bhante. Ctihodný, dovol, abych tì pozdravila.� Øekla jsem to tøikrát a vlastnì tím 
je se rozlouèila se svým uèitelem. 

DK: Hm. Hm. Tak�e dìkuji ti za toto vysvìtlení a pro mne je to vysvìtlení velmi dùle�ité té� 
z toho dùvodu, �e tímto rituálem, realizací tohoto rituálu se v podstatì vyluèuje mo�nost 
jakýchkoliv následných konfliktù èi nìjakých nedorozumìní mezi uèitelem a �ákem. 
Samozøejmì za pøedpokladu, �e tento rituál je pou�íván smysluplnì, naprosto vìdomì, 
pravdivì, co� se samozøejmì ale v Buddhovì uèení pøedpokládá jako apriori. Z tohoto 
dùvodu je pro mne naprosto nepochopitelné, �e by bývalý mnich nebo mni�ka mohli 
dodateènì nìjakým zpùsobem zneva�ovat nebo napadnout chování svého uèitele 
v minulosti, proto�e tímto rituálem se to vyluèuje. Jestli�e se nìco stane nebo stalo v ten 
daný moment, tak je�tì tý� den se v�echno øe�í. Tak�e pro mne bylo toto vysvìtlení 
nesmírnì dùle�ité nejen pro plné pochopení postupu toho rituálu. Mnohokrát ti za toto 
dìkuji, ctihodná Vajiro. 

VA: Rádo se stalo, ctihodná Dakkhí. 
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