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Tento článek prošel recenzním řízením.

Možná jsem byl hrabivý nebo majetnic-

ký v myšlenkách, slovech nebo skutcích. 

Možná jsem povzbuzoval či oceňoval 

hrabivost a hamižnost u druhých. Mož-

ná jsem byl chamtivý a dělal si vlastnic-

ké nároky na jiné lidi nebo věci. Vlast-

ním věci, které nepotřebuji a kupuji si 

další jen pro pouhé potěšení a nikoliv 

z potřeby. Vlastním nemovitosti, bohaté 

ošacení, šperky, domácí spotřebiče, ná-

bytek a další osobní vybavení nad rámec 

mojí potřeby. Možná jsem při obchodo-

vání dociloval zisku vyššího než je zvy-

kem. Upřímně činím pokání a prosím 

o odpuštění všechny živé bytosti za 

všechna má provinění proti pěti hlav-

ním slibům, která jsem spáchal vědomě 

nebo nevědomě.

Tassa Miččchami Dukkadam2 
(prosba za odpuštění provinění proti 

slibu aparigraha)3

Všechny uvedené sliby ale nebyly zavede-
ny až Mahávírou. Ten přidal pouze 4. slib, 
jak plyne z polemiky mezi jeho a Paršvový-
mi4 žáky.5 Zakladatelem čtyřstupňové nau-
ky (čaturmadharma) a snad i celého džinis-
mu je tedy Paršva, i když samozřejmě podle 
džinistických představ je nauka (džain dar-

šana) věčná, pouze se v každém časovém 
cyklu (kalčakra)obnovuje.

Abychom však pochopili význam těch-
to slibů, je třeba si stručně připomenout, 
o co v džinismu jde.6 Člověk je vlastně duše 
(džíva) uvězněná v koloběhu životů (sam-

sára) karmanovou hmotou. Ta je výsled-
kem jeho činů a určuje, v jaké pozici se 
člověk narodí. Při odstranění veškeré kar-
manové hmoty se člověk stává osvoboze-
nou duší (sídhí), opouští svět (džambúd-

víp) a v tomto stavu (mókša) stoupá na vr-
chol (lókákáš, sidhášílá) džinistického ves-

míru (lók). Džinismus nemá žádného boha 
stvořitele ani distributora odměn či milos-
tí. Duše se může narodit ve čtyřech stavech 
zrození:1. bytost pekelná, 2. zvíře (sem pa-
tří i rostliny), 3. člověk, 4. bytost nebeská 
(dév). Ta je sice vybavena mnoha nadlid-
skými vlastnostmi, podle toho, ve kterém 
nebi se vyskytuje, ale pro konečné osvo-
bození se musí narodit jako člověk.7 Člo-
věk je tedy nejvyšším stavem, v jakém se 
může duše v samsáře vyskytnout. Protože 
člověka tedy nemůže ovlivnit nic, než dů-
sledky jeho činů, je jejich vzájemné inter-
akci a kategorizaci včetně všech možných 
i absurdních kombinací věnováno největší 
místo v celém džinismu (džain daršana ).

Cesta člověka k osvobození (guna-

sthána) má čtrnáct velice detailně propra-
covaných stupňů (gunasthána ), od první-
ho (mith jatva, mithjádrišti), kdy duše trpí 
„chybným nazíráním“ (mithjá-daršana ), až 
do čtrnáctého (ajoga-kevalin), který končí 
osvobozením (nirvána, mókša). Na pátém 
stupni (déša-virata) přijímá sliby laika (anu 

vrata), na šestém (sarva-virata ) sliby mni-
cha (mahá vrata).

Pojem aparigraha je vymezen negativ-
ně: a(ne)-parigraha. Podívejme se nyní na 
výraz parigraha. Etymologicky se sestává 
ze sanskrtského pari a graha. Pari znamená 
kolem, plnost, úplnost, oplývat apod. Gra-

hana pak je vzít, uchopit, obdržet k vlastně-
ní (osobu i věc). Parigraha je tedy přijetí, 
vzetí, obdržení do vlastnictví.8 Aparigraha 
je pak negací tohoto přístupu. Někdy se po-
užívají ještě defi nice pozitivní. Iččchá pa-

rimána znamená „minimalizované množ-
ství (vlastnictví)“, parigraha parimána je 
„držení jistého množství“ a parimita-pari-

graha je „regulované držení“. Tyto pojmy, 
které jsou si významem velmi podobné, na-
značují, že podstatné není nevlastnění vů-

bec ničeho, ale že je důležité, jaký postoj 
člověk k vlastnictví zaujme. Jestli na něm 
lpí (murčá), nebo ho pouze užívá. 

Tento moderní postoj zaujímá už Tat-
tvarthasutra, uznávaná jak švétambary, tak 
digambary,9 když tvrdí:10 lpění je vlastně-
ní (murččcha parigraha hai).11 A právě in-
terpretace tohoto (subjektivního) lpění pů-
sobí největší rozdíly v náhledu na apari-

grahu. Již z nejstarších dob je znám pří-
běh Gautamy, učedníka (ganadhar) Mahá-
víry, který nemohl dosáhnout osvobození 
(mókša), protože příliš lnul ke svému mis-
trovi. Až v den Mahávírovy nirvány,12 kdy 
toto lpění pominulo, i on obdržel mókšu.13 

Jinde pak14 král Nami v rozhovoru s Ind-
rou (v převleku) říká: „Hory zlata a stříb-

ra velké jako Kailáš 15 neuspokojí lakotného 

člověka, jeho hamižnost je bez hranic jako 

vesmír“ (verš 48) a dále pak „Rozkoše jsou 

trny, které zraňují, rozkoše jsou jed, rozko-

še jsou jako jedovatý had. Ten, kdo prahne 

po rozkoších, je neobdrží a nakonec špatně 

skončí. Strhne ho hněv, klesne pýchou, má-

mení mu zablokuje cestu… (v. 53 a dále).16 
Právě toto lpění-murččcha v sobě ob-

sahuje aktivity vedoucí k touze vlastnit, 
vedoucí k pocitu „toto je moje“. Už sama 
tato myšlenka je kořenem všeho zla. Neboť 
má-li člověk pocit „toto je moje“, pak musí 
tento svůj majetek bránit. Výsledkem obra-
ny bude násilí. Násilí plodí lež. Pak spáchá 
krádež nebo se dopustí soulože.17 (Soulož je 
uvedena nejspíš proto, aby se naplnilo poru-
šení všech pěti mahá vrata, neboť tak, jak 
se naplnění aparigrahy pokládá za dodrže-
ní všech slibů - a je tudíž nejtěžší slib, platí 
to i naopak.) Ten, kdo takto jedná, přivodí 
na sebe různé druhy bolesti a utrpení v pe-
kelných oblastech. Ten, kdo si uvědomuje 
zla (pápa) takového „ubližování“ a zásluhy 
(púnja ) „neubližování“, je velmi ostražitý 
při dodržování pěti velkých slibů.18 Násle-
duje detailní rozbor deseti vnějších a čtr-
nácti vnitřních druhů aparigrahy,19 který-
mi se pro rozsah tohoto článku nemohu za-
bývat. Pro džinisty je to však velmi důleži-
té a i moderní bohoslužebná kniha uznáva-
ná všemi skupinami říká: vzhledem ke lpění 

(na majetku) člověk páchá násilí, říká lži, 

krade, oddává se sexu a tíhne k neomeze-

nému hromadění (majetku).20 Hezky to také 
shrnul Mahátma Gándhí, když napsal: „Na 

světě je dost půdy k uspokojení potřeb všech 

lidí, ale není jí dost k uspokojení žádosti-

vosti jediného člověka.“ 21

Nevzdáme-li se tedy tohoto vnitřní-
ho lpění, je vzdání se majetku zcela neú-
činné!22 Je docela dobře možné, že člověk 
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To Possess Means To Violate
The article is dealing with the fi fth vow of Jainism - apa-
rigraha - explaining both the classical defi nition accor-
ding to oldest Scriptures and also the modern interpreta-
tion, which makes Jainism a really living religion of to-
day. All connected crucial terms like bhavana, gunastha-
na, dhana, leysha, murcha etc.  are explained in suffi cient 
details. The relationship between maha vrata (big vows) 
and anu vrata (small vows) is also shown.

nemá naprosto nic (třeba nahý digambar-
ský mnich), a přesto má vnitřní lpění, kte-
ré ho na cestě k osvobození (gunasthána) 
sráží na první stupeň! Džinistický mnich 
by měl vyloučit veškeré zalíbení i nezalí-
bení ve všem včetně lidí. Ten, kdo se osvo-
bodí od veškerého tíhnutí k vlastnictví, je 
schopen odmítnout všechen svůj majetek. 
Mnich, který nic nevlastní (ani vztahy) za-
hlédl cestu k osvobození.23 Toto tvrdé osvo-
bození od veškerých pout bývalo často zá-
padními vědci špatně pochopeno a je pova-
žováno za sobecké či bezcitné.24 

Pro laickou obec jsou velké sliby na-
hrazeny malými sliby (anu vrata ) tak, aby 
bylo možné je dodržovat v běžném životě. 
Slib aparigraha je zmírněn na požadavek 
minimálního vlastnictví, které je poměrně 
detailně specifi kováno. Je striktně omeze-
no vlastnění deseti druhů vnějšího vlastnic-
tví25 (půda, domy, stříbro, zlato, dobytek, 
zrní, služebnice, služebníci, oblečení, růz-
né zboží jako nábytek apod.)26 a je přidá-
no „pět nečestných prostředků, kterými se 
jistí lidé snaží obejít limity“, např. převe-
dením majetku na manželku, snížením po-
čtu pytlů zrní přesypáním do větších kon-
tejnerů apod. Ale aby bylo naprosto zřej-
mé, že pouhá aparigraha není pro laickou 
komunitu fi nální meta, je ještě přidána po-
vinná charita (čatur vidha dána ) a zásluž-
né činy (púnja kšétra). 

Mezi záslužné činy patří: 1. džina bim-

ba-pořízení obrazů a soch, 2. džina bha-

vana-postavení chrámů, 3. džina agama-
vydávání knih, 4. almužny mnichům, 5. al-
mužny mniškám, 6. poskytovat širší „cha-
ritu“ mužům, 7. poskytovat širší „chari-
tu“ ženám. Povinná charita-čatur vid-

ha dána je pak tato: áhára dána-daro-
vání jídla, abhaja dána-ujištění o bez-
pečnosti, svoboda od strachu, slib ne-
zastrašování, aušadha dána-poskytnu-
tí léků, šhástra dána-podpora vzdělává-
ní, vydávání knih.27 Takto široce poja-
té charitě přikládají džinisté rozhodují-
cí význam pro jejich funkci ve vlastní 
komunitě i ve společnosti vůbec. Pod-
le prof. Hampany28 to byla právě tak-
to pojatá vstřícná charita, hraničící se 
sebeobětí, která pomohla džinistické 
komunitě přežít v Indii i v těch fázích 
muslimské nadvlády, kdy buddhismus 
byl vytlačen. 

Aparigraha je inspirací mnoha vel-
kým myslitelům. Mahátma Gándhí při-
šel s interpretací, že to, co lidé vyrábějí, 
jim také částečně patří, a nabádal prů-
myslníky a bohaté podnikatele, aby pře-

stali být vlastníky a stali se správci, neboť 
cokoliv mi Bůh svěřil, to mu také nakonec 
jednou vrátím.29 V současné době např. pů-
sobí „Celosvětové hnutí anuvrata“ (ANU-
BIS), jehož čestný president Dr. Sohan Lal 
Jain Gandhi o něm říká: „Toto hnutí má za 
cíl radikální změnu života zevnitř, tím, že 
změníme sami sebe. Toto svět dnes potře-
buje více, než cokoliv jiného“.30 

V souvislosti s aparigraha, bhavana, 
gunasthána a dána (viz výše) je ještě tře-
ba zmínit pojem léšja, což jsou barvy duše, 
způsobené karmou, nebo také stavy mys-
li, či stupně násilnosti, které jsou detailně 
popsány.31 Jsou to: 1. Krišna - černá léšja 
(nejnižší stav mysli, žádný soucit, žádné 
slitování, násilnický, hádky mezi sebou), 
2. Níl - modrá léšja (pyšný, namyšlený, 
líný, nespolehlivý, pomlouvačný), 3. Ka-
pota - šedá léšja (smutný, zádumčivý, na-
chází chyby na druhých, nečestný, žárlivý), 
4. Tedžo - červená léšja (opatrný, rozezná 
dobro a zlo, laskavý, náboženský, vede har-
monický život), 5. Padma - žlutá léšja (las-
kavý, odpouštějící - i nepřátelům, dodržuje 
mahávrata), 6. Šukla - bílá léšja32 (čistý stav 
mysli, ke každému se chová jako k sobě). 

Obvykle se zobrazuje podobenstvím 
o stromu. Šest poutníků dorazí ke stromu 
a chtějí ovoce. 1. (černý) navrhuje vyvrátit 
strom z kořenů, 2. (modrý) pokácet strom, 
3. (šedý) uřezat větve, 4. (červený) ulámat 
malé větvičky, 5. (žlutý) otrhat ovoce, 6. 
(bílý) sebrat jen to, co spadne, tj. nepáchat 
ani to nejmenší násilí. Tím se vlastně kruh 
džinistické etiky uzavírá, neboť se dostává-
me od pátého slibu (aparagriha) zpět k prv-
nímu (ahimsa).          n
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