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Jak se s �enskostí vyrovnaly Uttará a Sirimá1 
Áyusamaní Vajirá 

vypráví jejich pøíbìh v rámci programu �Buddha a �eny�, Bodhi Brno 29. dubna 2009.  
 

 

U� za èasù Buddhy si �eny z domácnosti dovolily temporárnì odejít a vìnovat se tréninku. Budu 
vyprávìt zajímavou pøíhodu dvou �en, které øe�ily tuto problematiku sociálnì, vyøe�ily pøitom velmi 
záva�né problémy.  
Je to pøíbìh kurtizány jménem Sirimá a �eny jménem Uttará, dcery bohatého obchodníka Punny ve 
mìstì Rájagaha. Punna slíbil svou dceru Uttará za �enu synovi bohatého obchodníka jménem Sumana, 
který byl mecená�em Punny. Punna byl toti� kdysi zamìstnán u Sumany a díky tomuto získal velké 
bohatství. Pøesto nebyl Punna ochoten pøijmout návrh Sumany, proto�e Sumana nebyl stoupencem 
Buddhy a Punna chtìl, aby jeho dcera mohla i nadále praktikovat Dhammu. Po nìjakém èase a nátlaku 
ostatních èlenù kasty obchodníkù pøece jen Punna svolil ke sòatku. Svatba se uskuteènila na samém 
zaèátku období de��ù, kdy mni�i ka�doroènì zaèínají pravidelný tøímìsíèní retreat a Uttará pak ode�la 
do domu svého mu�e. Kdy� se blí�il konec období de��ù a Uttará u� nemìla �ádnou pøíle�itost 
poslechnout si pøednes Dhammy, setkat se s mni�kami a mnichy a dát jim dánu, poslala svým rodièùm 
tuto zprávu: �Proè jste mì uvrhli do tohoto vìzení? Bylo by bývalo lep�í, kdybyste mì prodali jako 
otrokyni ne� mne provdat do rodiny bezvìrcù. Za tu dobu, co jsem zde, jsem nemìla jedinou 
pøíle�itost vykonat rituálnì jediný záslu�ný èin.� 
Punnu toto sdìlení nenechalo chladným a tak poslat své dceøi 15.000 zlatých s následující zprávou: 

�Sirimá, kurtizána na�eho mìsta, si úètuje 1000 zlatých za noc rozko�e. Nabídni jí pøilo�enou èástku 
za to, kdy� bude po dobu ètrnácti dnù obveselovat tvého mu�e, zatím co ty, bude� dìlat rituálnì 
záslu�né èiny, jakých se ti zachce.� Uttará následovala radu svého otce a pøivedla Sirimu domù. Kdy� 
její man�el uzøel krásnou kurtizánu, ochotnì souhlasil, �e zastoupí jeho �enu na dal�ích 14 dnù, aby 
Uttará mohla dìlat dánu a poslouchat uèení Dhammy, jak je jí libo.  
Bylo to posledních ètrnáct dní pøed koncem tøímìsíèního retreatu, po kterém mni�i zaènou znova 
vandrovat. Uttará po�ádala Buddhu a jeho mnichy, aby pøijali pozvání na dánu bìhem tìchto 14 dnù v 
jejím domì. Buddha ze soucitu souhlasil s pozváním a tak Uttará mohla sly�et spoustu pøednesù 
Dhammy. Kdy� nastal poslední den tøímìsíèního období de��ù, mìla Uttará na pilno s pøípravami 
v kuchyni. Její mu� to chvíli pozoroval a kdy� vidìl, �e jeho �ena bìhá sem a tam, zpocená a umazaná 
od sazí � oni toti� tehdy v Indii nemìli ani plynový ani elektrický sporák, nýbr� pøipravovali ve�keré 
jídlo na ohni, jak je to je�tì dnes mo�no vidìt tøeba na Srí Lance � pomyslel si �To je bláhový blázen, 
ta moje �ena, neví jak má u�ívat své bohatství a pohodlí. Místo toho tady bìhá jako potrhlá, ��astná �e 
obsluhuje holohlavé askety.� Usmíval se sám pro sebe a odcházel pryè.  
Kdy� ho kurtizána Sirimá vidìla, jak se usmívá, chtìla vìdìt, co se stalo. Nedaleko uvidìla Uttaru, a 
nenapadlo jí nic jiného, ne� �e ti dva si spolu vymìnili pár nì�ností. Takhle pøedstava nimitta a s ní 
spojené asociace anubyaòjana jí pìknì rozzuøily. Dva týdny si u�ívala v postavení paní domu a tato 
událost jí pøipomnìla, �e je tu vlastnì jen host. Chtìla Uttaøe ublí�it, naèe� popadla rendlík s vroucím 
olejem, aby jí ho vylila na hlavu. Kdy� to Uttará vidìla, pomyslela si �Moje pøítelkynì Sirimá mi 
prokázala velkou slu�bu. Díky ní jsem mohla dávat dánu a poslouchat uèení Dhammy. Pokud je teï ve 
mnì zloba, a� mì olej spálí, ale pokud jsem prostá zloby, tak mì to nespálí.� A záøila na Sirimu mettá. 
Kurtizána jí nalila vroucí olej na hlavu, ale ten stekl ne�kodnì jako kdyby to byla studená voda.  

                                                
1 Pøíbìh je volným pøekladem z knihy ctihodného Nyanaponiky Thery a Hellmutha Heckera �Great Disciples of the Buddha�, str. 304 � 306. 
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Tohle Sirimu dopálilo je�tì víc, skoèila po dal�ím rendlíku s vroucím olejem, aby Uttaru znovu polila. 
Ale v tom zasáhly slu�ky Uttary. Popadly Sirimu, povalily jí na zem a tloukly do ní a kopaly. Nadarmo 
je zkou�ela Uttará zadr�et, a� se nakonec mezi nì a Sirimu vlo�ila a klidnì se jí zeptala: �Proè jsi 
udìlala ten o�klivý èin?� Pak jí umyla teplou vodou, natøela jí nejjemnìj�ím parfémem. Kdy� pøi�la 
Sirimá k sobì, upamatovala se, �e je v tom domì opravdu jenom hostem. A pomyslela si: �Vskutku 
jsem spáchala o�klivý èin, polila jsem jí olejem jen proto, �e se na ní její mu� usmál. Nejenom �e to 
strpìla bez zloby, ale kdy� mì její slu�ebné napadly, tak je zadr�ela a chránila mì. A� se mi hlava 
rozpadne na sedm èástí, kdy� jí nepo�ádám o odpu�tìní.� Poklekla k nohám Uttary a po�ádala jí o 
odpu�tìní. Uttará pravila: �Mùj otec stále �ije. Kdy� ti odpustí on, tak ti odpustím i já.� Sirimá øekla, 
�Pùjdu k tvému otci, k bohatému mistru cechovnímu, a po�ádám ho o odpu�tìní.� 
Uttará odpovìdìla: �Punna je mùj otec, který mì pøivedl do tohoto kruhu utrpení. Kdy� ti odpustí mùj 
otec, který mì vede ven z tohoto kruhu, odpustím ti i já.� 
�Ale kdo je ten otec, který tì vede ven z toho kruhu utrpení?� 

�Buddha, Plnì Probuzený.� 
�Ale já ho neznám. Co mám dìlat?� 

�Uèitel sem pøijde zítra spolu s jeho mnichy. Pøijï taky, vezmi co mù�e� darovat a po�ádej o 
odpu�tìní.�  

Sirimá s radostí souhlasila a ode�la domù. Naøídila svému slu�ebnictvu pøipravit v�echny mo�né druhy 
jídla a dal�í den je odnést do domu Uttary. Proto�e se ale stále stydìla za své nedobré chování, 
neodva�ovala se sama mnichùm servírovat. Uttará se o v�echno postarala. Kdy� se v�ichni najedli, 
poklekla Sirimá k nohám Buddhy a prosila o odpu�tìní. �Odpu�tìní èeho?� zeptal se Buddha. Na to 
mu Sirimá vyprávìla celou pøíhodu. Plnì Probuzený se obrátil na Uttaru, aby potvrdila, co se stalo a 
vyptal se, na co myslela, kdy� vidìla Sirimu pøicházet s vroucím olejem. �Zahrnula jsem jí mettá.� 
pravila Uttará , �a pomyslela jsem si: �Má pøítelkynì Sirimá mi velmi poslou�ila�‛� 
�Skvìlé, Uttará, skvìlé!� pochválil jí Vzne�ený. �To je pravý zpùsob pøekonání zlosti.� a pak pronesl 
tyto ver�e zaznamenané v Dhammapadì:  

Akkodhena jine kodham. 
Asádhum sádhuná jiné. 
Jiné kadariyam dánena. 
Saccena alikavádinam.  
   (Dhp. 223) 

Ne-zlostí zlost pøekonávat, 
Dobrem zdolávat zlo,  
Dáváním pøekonat lakomost 
A pravdou pøemoci le�.  
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