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Pâli slovo Sangha oznaèuje – svým pùvodním významem – shromáždìní Buddhových stoupencù,
dìlené na Bhikkhusangha (A I, 56 ff, D I.1 ff) a Bhikkhunîsangha (S 5, 360 ff), tedy sbor mnichù a
sbor mnišek. Vùdce shromáždìní se nazývá Sangha-Thera nebo Sanghin (D I. 47, 116 ff); v ESA
(Evropská Sangha Ayukusala) je to Âyukusala-Thera, který si ovšem ponechává též své osobní
jméno. V dobách našeho historického Buddhy byl vùdcem celé Sanghy sám Buddha, jenž byl
znám pod svým osobním jménem Samana Gotama.
Buddha Gotama vysvìtluje, že má nìkolik rùzných druhù stoupencù (sâvakâ):
1. Mnichy rùzného stupnì seniority (therâ bhikkhû, majjhimâ bhikkhû, navâ bhikkhû),
2. Mnišky rùzné seniority (bhikkhunî), 3. Laiky (upâsakâ), kteøí se oddávají smyslnosti (kâmabhogî), anebo se jí vzdávají, 4. Laièky (upâsikâ), jež se oddávají smyslnosti, anebo se jí vzdávají.
A tito všichni prosperují ve spirituálním životì (brahmacariyaĥ iddhañceva phîtaĥ).
Santi kho pana me, Cunda, etarahi therâ bhikkhû sâvakâ honti viyattâ vinîtâ visâradâ ... pe ...
majjhimâ bhikkhû sâvakâ ... navâ bhikkhû sâvakâ … therâ bhikkhuniyo sâvikâ … majjhimâ bhikkhuniyo
sâvikâ ... navâ bhikkhuniyo sâvikâ … upâsakâ sâvakâ gihî odâtavasanâ brahmacârino … upâsakâ
sâvakâ gihî odâtavasanâ kâmabhogino … upâsikâ sâvikâ gihiniyo odâtavasanâ brahmacâriniyo …
upâsikâ sâvikâ gihiniyo odâtavasanâ kâmabhoginiyo … Etarahi kho pana me, Cunda, brahmacariyaĥ
iddhañceva phîtañca vitthârikaĥ bâhujaññaĥ puthubhûtaĥ yâva devamanussehi suppakâsitaĥ.
(Pasâdika-Sutta, D III. 6, 124f)

V tradici Âyukusala se dle Pâli-Kánonu používají následující definice:

Upâsaka, Upâsikâ

Osoba, která není ordinovaná, ale pøijímá na den tréninku (uposatha) pìt etických rozhodnutí
(pañca sîla sikkhâ-pada) se tak stává upásakou nebo upásikou, tedy laickým èlenem Sanghy

Samana, Samanî

Kdo po rituálním ordinování dennì bez pøerušení pokraèuje v tréninku (sikkhâ) BuddhaDhammy – jedno zda jako mnich èi laik – je považován jako Samana (mužský) nebo Samanî
(ženská) duchovní. I praktici jiných systémù (brahman, hindu, jain apod.) nìkdy používají
oznaèení Samana v pâli nebo Sramana v sanskritu. Náš Buddha byl též Samana.

Sâmanera, Sâmanerî

Kdokoliv se po rituálním ordinování trénuje v mnišském životì (bhikkhu-âjîva) dle BhikkhuPâtimokkha, není však ještì schopen zcela dodržovat všechna pravidla Pâtimokkhy, proèež tedy
praktikuje dle deseti etických rozhodnutí (dasa sîla sikkhâ-pada), která zahrnují nepoužívání
penìz, zdržování se jídla po poledni a další omezení, je Sâmanera nebo Sâmanerî.

Bhikkhu, Bhikkhunî

Kdo v pøísném mnišském tréninku (bhikkhu-sikkhâ) podle Pâtimokkhy dodržuje po vyšším
ordinování 227 pravidel mnicha nebo 311 pravidel mnišky, je Bhikkhu nebo Bhikkhunî. Pùvodní
význam tohoto oznaèení je „sbìratel almužen“; pøeklad evropskými pojmy „mnich“ èi „knìz“ je
v mnoha smìrech zavádìjící.
V naší dobì se po Evropì i jinde pohybuje mnoho „buddhistických mnichù“, kteøí se oznaèují
jako Aèán, Ašin, Bhante, Hámuduru, Sayado, Thera, Maháthera atd., avšak nedodržují ani deset
etických rozhodnutí (dasa sîla sikkhâ-pada) Sâmanery, vùbec nemluvì o Bhikkhu-Pâtimokkha.

Thera, Therî

Slovo Thera znamená starší, senior, moudrý (A I, 67 f, Samacittavaggo) a je uctivým oznaèením
pro Samana (nebo Samanî), vyznaèující se senioritou, velkými zásluhami, èi vysokou prestiží.
Dále vystupòovaná úctyhodnost je pak vyjádøována slovem Maháthera.
Pro více informací a další vysvìtlení viz Web:

http://www.volny.cz/thera/

