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1 Tib. Byis pa bsrung pa’i man ngag.
2 Ty můžeme často označit za tzv.

„velkou“, tj. „klášterní“ tradici.
3 Tedy tzv. „malá“, lidová či lokální

tradice. Může také jít o ústní
tantrické nauky předávané v linii
z učitele na žáka atp.

4 Tib. srung ba.
5 Tib. man ngag.

Manuskript
Profesor Josef Kolmaš, kterému vděčíme za za-
ložení tibetského fondu knihovny Orientálního
ústavu Akademie věd České republiky, ze svých
studií v Číně přivezl v 50. letech (kromě tibet-
ského Kandžuru a Tändžuru) na padesát ruko-
pisů a sedmdesát dřevotisků. Jejich katalog byl
až donedávna neúplný, avšak od roku 2018 je
již kompletně dostupný v rámci knihovnické
báze AV ČR. Pod signaturou RT 25 tam nalez-
neme nenápadný a poněkud nedbale psaný
rukopis pocházející přibližně z první poloviny
20. století.

Jedná se o text s přiléhavým názvem Pokyny
k ochraně dětí (Čhipa sungpä männgag),1 který
je na tuhém papíru psán místy rozpitým
inkoustem a je na něm patrný jeho praktický
účel, tj. prostá potřeba zaznamenat průběh ri-
tuálu. Grafické ani jazykové formě zde není vě-
nováno mnoho pozornosti. Na pěti listech
o rozměrech 34×11cm se proto setkáme např.
s nevygumovanými linkami jednotlivých řádků,
kteréžto jsou následkem písařova pracovního
shonu projevujícího se jednak množstvím chyb,

jednak dosti splývající podobou písmen ra, nga,
da a na. To značně ztěžuje čitelnost rukopisu,
jíž nijak nenapomáhá ani fakt, že písaři se po-
dařilo vměstnat jedenáct řádek textu na jednu
stranu typu pečha (!).

Rituální literatura
Je třeba zmínit, že v tibetské tradici můžeme jen
těžko rozlišovat mezi striktně světskými či ná-
boženskými motivy, což se odráží ve všech
aspektech života tibetské společnosti – všed-
ních, výročních i těch jedinečných. Potřeby
takové společnosti pak nutně podmiňují i vznik
nezměrného množství víceméně utilitární, prak-
ticky orientované rituální (či chceme-li liturgické)
literatury. Objevují se jak důsledně struktu-
rované a propracované texty,2 tak i manuály
značně chaotického rázu, což bývá obvykle při-
suzováno jejich ústnímu původu, případně
absenci editačních prací.3 Mezi oběma póly lze
pozorovat vzájemné prolínání a ovlivňování.
Výsledkem často bývá text jen těžko pochopi-
telný bez znalosti příslušného lidového kontextu
a autoritativních textů.

Náš text spadá obsahově do kategorie ma-
nuálů popisujících „ochranné rituály“, tzv.
sungba,4 formálně pak do kategorie „instrukcí“
neboli männgag.5 Cíle podobných příruček
bývají spíše terapeutického, vernakulárního cha-
rakteru (ochrana majetku, ochrana těla), často-
krát i „veřejně prospěšné“ pro danou komunitu
(ochrana před přírodními pohromami, nepřízní
počasí či před výpravou do neznáma).

Tibetská medicína
Vzhledem k tomu, že centry tibetské vzdělanosti
byly kláštery (většinou buddhistické), je logické,
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Tibetský rukopis
Pokyny k ochraně dětí

M A R T I N H A N K E R
P E T R J A N D Á Č E K
L I N D A S Z A B Ó O V Á
M A R T I N A M I R T O V Á

Čtveřice studentů pražské tibetanistiky

přeložila při příležitosti narození Samuela

a Benjamina, synů předního českého tibeta-

nisty Daniela Berounského, tibetský rukopis

ze sbírek Orientálního ústavu popisující pre-

natální rituál na ochranu novorozenců.

Vedle vyčerpávajícího seznamu děsivých by-

tostí tibetského buddhistického pantheonu

obsahuje manuál také výčet chorob ohrožu-

jících tibetské děti.
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6 Tibetské kláštery (zvl. školy Gelug)
v mnohém připomínaly univerzity
a měly i lékařské fakulty (mänpa
dacchang). Jak takový klášter fungoval
popisuje např. Cybikov 2001, s. 28–31.

7 Např. jeden celý medicínský směr či
obor se zabývá léčením nemocí způso-
bených nadpřirozenými bytostmi.
V tibetské fyziologii dále hrají velkou
roli prvky (prostor či obloha, vzduch,
voda, oheň a země).Významné jsou
i tělesné složky či šťávy, tj. dech (lung),
žluč (thipa) a hlen (bäkän). Např. díky
dechu, se v těle pomocí systému
kanálků (ca) šíří vědomí (namše). Blíže
k tibetskému lékařství viz Sehnalová
2015; a Sehnalová 2017.

8 Příklad takové lokální tradice uvádí
Ramble (2010) ve své antropologické
přednášce z University of Oxford (viz
http://podcasts.ox.ac.uk/tibetan-
vampire-slayers-nepal), kde rozebírá
rituály zastavující sérii náhlých úmrtí
v rodině v Mustangu, jež byly připi-
sovány útokům démonů si (tib. sri),
což se většinou překládá jako „upír”.

9 Významní klášterní učenci byli záro-
veň i autory sbírek, které někteří bada-
telé neváhají označovat jako „gri-
moáry“ (srov. Cuevas 2010).

10 Stejně jako v náboženství i v medicíně
býval indický vliv pokládán za vý-
znamnější. Nicméně např. Beckwith
(1979) zajímavě dokazuje, že čínský,
a dokonce i řecký vliv byl v 7. století
významný až převažující.

11 Viz Dung dkar blo bzang ’phrin las
2009, s. 1925 a 2133.

12 Terma (doslovný význam „něco ukry-
tého“), nebo někdy terčhö („ukryté
učení”) či terdzö („ukrytý poklad”) je
věc, která byla ukryta významnou
osobností (např. Padmasambhavou)
v minulosti, aby mohla být nalezena
v pravý čas pravou osobou zv. tertön.
Nejčastěji jde o text, ale může se jed-
nat i o sošku, hromoklín (vadžra)
nebo jiný předmět.

13 Podrobněji viz Fenner 1996, s. 460.
V češtině viz Sehnalová 2015.

14 Srov. Garrett 2007, s. 101.

že se poznatky o medicíně kumulovaly a rozví-
jely právě tam.6 Také hranice mezi medicínou
a náboženstvím je v tibetské kultuře poněkud ne-
jasná.7 Jak už bylo řečeno, krom klášterů existo-
vala i celá řada lokálních tradic a specialistů,8

o kterých se dochovaly pouze kusé zprávy, přes-
tože není vyloučeno, že mniši vzdělaní v klášte-
rech tyto tradice znali, užívali, nebo se jimi inspi-
rovali.9 Do tibetské medicíny rovněž pronikaly
vlivy z jiných oblastí dané intenzivní kulturní
výměnou se sousedními státy (hlavně Indií
a Čínou) i se vzdálenějšími lokalitami (např.
v rámci dálkového obchodu po tzv. Hedvábných
stezkách).10

Z hlediska tradiční klasifikace tibetských věd
patří medicína mezi tzv. pět vyšších věd (rignä
čchewa), kde tvoří samostatnou kategorii
zvanou sowa rigpa (ostatní čtyři vyšší vědy jsou
jazykověda, řemeslná výroba, logika a tzv. stu-
dia vyššího smyslu).11 Přestože je vznik tibetské

medicíny (stejně jako jiných výdobytků kultury)
připisován již panovníku Songcän Gampovi
(první pol. 7. století), je pro tibetskou medicínu
velmi významný rok 1038, kdy Dapa Ngönše
nalezl v Samjä termu12 jménem Čtyři tantry
(Gjüži), která se stala de facto kanonickým spi-
sem a je vyučována a užívána dodnes.13 Mj. se
v ní rozebírá vývoj jedince v těhotenství, kde dle
představ Tibeťanů prochází embryo procesem
připomínajícím evoluci, než se stane člově-
kem.14 S ohledem na to, že podle tibetských
představ existuje celá řada nemocí způsobených
nevolí či útokem nadpřirozených bytostí, jsou
jak ochranné, tak léčebné rituály v tibetské kul-
tuře velmi frekventované a mají mnoho podob.

Obsah rituálu
V námi popisovaném rituálu je kladen ob-
zvláštní důraz na detailní vyjmenování nejrůz-
nějších upírek a masožravých démonek. Strach
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z těchto bytostí není v tradici tibetského bud-
dhismu ničím překvapivým, neboť patří mezi tzv.
„osm hlavních obav“ (džigpa čchenpo gjä).15

Jak píše Ben Joffe, účelem podobně detailních
rituálních manuálů je „využítí úzce specializo-
vaných znalostí k narovnání proudění sil štěs-
těny a vitality (slovy antropologa Giovani Da
Cola „kosmo-ekonomiky“), které tvoří každo-
denní morální strukturu lidského života“.16 Na
druhou stranu ale nemůžeme uvažovat o žád-
ných (buddhistických) kategoriích či jiných
výčtech bytostí jako o definitivních či striktně ri-
gidních. Musíme pamatovat, že „nadpřiro-
zené bytosti nepodléhají standardizaci; mohou
odmítnout sedět bez hnutí, zůstat na jednom
místě, v jedné kategorii či roli“.17 A tak si násle-
dující řádky kladou za cíl spíše ilustrovat již zmi-
ňovanou diverzitu a flexibilitu tradice, která
propojuje folklorní a náboženské vlivy na lokální
úrovni do tzv. „lidového náboženství“ (mičhö).18

Vykonavatel rituálu po úvodních formulích19

typických pro podobné buddhistické manuály
představí vlastní text-rituál coby „velkého
ochránce“ a zmíní všechny v něm použité obě-
tiny. Jde o deset červených máslových obětin
a další pokrmy a nápoje pro usmíření přísluš-
ných deseti druhů masožroutek a upírek, jež
mohou novorozence chránit a stejně tak mu
ublížit. Následuje přehled obětin a odpovídají-
cích kategorií démonek:

— tucet velkých masožroutek
— osmero velkých masožroutek
— sedmero masožroutek
— patero upírek
— osmero veleupírek
— desatero veleupírek
— tucet veleupírek
— tucet mateřských božstev
— partnerka démona – masožroutka s jedním

copem
— sedm desítek veleupírek (ve skutečnosti výčet

obsahuje bytostí sedmdesát čtyři)

Při práci s jakýmkoli překládaným textem se
vždy hodí mít po ruce nějaký referenční text,
který je možné konzultovat v případě nejas-
ností. Ačkoli se nám jiné vydání téhož textu najít
nepodařilo, při identifikování jednotlivých bož-
stev jsme častokrát konzultovali Dháraní Velké
pávice – královny manter moudrosti (Rigngagkji
gjalmo Mačha čhenmo).20 Ta přišla vhod také
v těch částech rukopisu, kde písař zkomolil či
podivně pospojoval různé části textu dohro-

mady. Náš text je navíc plný výpustek, a tak
orientace v něm byla zpočátku poměrně
náročná. Při překladu jednotlivých jmen jsme
se vždy primárně snažili najít jeho vhodný
sanskrtský ekvivalent, zejména v případě tech-
nických termínů či tibetských překladů původně
sanskrtských vlastních jmen. Kde to však možné
nebylo, tam jsme jméno přeložili (tzv. v „miltne-
rovském stylu“) jeho opisnou formou se snahou
co nejlépe pochopit vlastnosti konkrétních
bytostí. Za vyčerpávajícím seznamem těchto by-
tostí, kterým je třeba obětovat při předkládání
desatera obětin, se v závěru textu nachází možná
až trochu morbidně konkrétní výčet různých ne-
mocí a hrozeb, které má tento rituál odvrátit.
S tím souvisí i koncept gegsel, tedy „překonávání
překážek“,21 mezi něž se mj. právě i nemoci řadí.
Celý rukopis pak uzavírá tradiční série zdravic.

[Toto jsou] pokyny k ochraně dětí
Namo gurubhyaḥ! Pokud jde o pokyny k ochraně
dětí, připrav deset červených máslových obětin
a [k nim] pokrmy a nápoje, jaké jen seženeš.
Nejprve přijmi útočiště a nech vyvstat buddhov-
skou mysl. Poté, maje pýchu svých [ochranných]
božstev, očisti své skutky mantrami, recituje
„Svabhāva! [... atd.]“.

Z podstaty prázdnoty [vyvstane písmeno]
bhūṃ a z něj veliká nádoba skvostů. V [její] nez-
měrnosti [vyvstane písmeno] oṃ a z jeho světla
vyvstane přehršle vůní a chutí božských po-
krmů. A nad onou dokonalostí stojí tři písmena
oṃ āḥ hūṃ, jedno nad druhým. To, co tu je, se
přetaví v čistý oceán nektaru.

[Prones] třikrát „oṃ āḥ hūṃ“, šest manter,
šestkrát se pokloň [a řekni]: „Neohraničená
sféro působení Buddhů, Tobě se klaním. Klaním
se Vám – Pravdo, Učení a Moudrosti!“ Nyní [se
pokloň čtyřem vznešeným] pravdám, rozhoď
ječmen, který máš v ruce, [a řekni:] „Nechť se
všechny mé skutky promění v plody!“

Pro uspokojení různých masožroutů a upírek22

bránících a chránících děti si pomysli a recituj:
„Pravdivými slovy Buddhů a bhagavánů obje-
vivšími se v minulosti, budoucnosti a součas-
nosti, [a] zvláště [pak] požehnáním slovy Velké
pávice – královny manter moudrosti, silou
Pravdy a požehnáním plných hlubokých dháraní
a manter, nechť je zaopatřeno toto dítě [–?].“23

Tak řekni a poté, zaměřiv [svou] pozornost na
první obětinu, řekni: „Oṃ! Pro dlouhý život
těchto dětí obětuji, předkládám a nabízím tento
oceán nektaru mající pět ctností tuctu velkých
masožroutek24 obdařených zázračnými projevy,

N O V Ý O R I E N T 7 4 / 2 0 1 9 / 2 / K U L T U R A A M Y Š L E N Í

15 Tib. ’jigs pa chen po brgyad.
16 Joffe 5. 6. 2016.
17 Ibid.
18 Tib. mi chos, tedy doslova „dharma/

nauka lidu/pro lidi“.
19 Tj. přijetí útočiště, ochranné mantry,

odvolání se na vyšší autority (ob-
vykle starší texty, buddhy, božstva
atp.) a popis ústřední vizualizace.

20 Tib. Rig sngags kyi rgyal mo rma
bya chen mo. Tato dháraní je do-
stupná např. na BDRC (Buddhist
Digital Resource Center; ID W3CN
1879), případně také na webu Re-
sources for Kanjur & Tanjur Studies
v rámci databáze ACIP (Asian Clas-
sics Input Project; ID H517) nebo
databáze ADARSHA (ID J516).
Velká pávice (rMa bya chen mo) je
také božstvo, jehož vyobrazení pub-
likoval Wangdu (2007, s. 56–57).
Na případě podobnosti obou našich
textů krásně vidíme ono zmiňované
propojení a ovlivnění klášterních
a lokálních tradic.

21 Tib. gegs sel.
22 Tib. sha za dang srin mo tshogs.

Sans. rākṣasī. K vidění např. v data-
bázi HAR (Himalayan Art Resources;
item no. 51358). Možno překládat
také pouze jako „démonka“, avšak
jejím charakteristickým rysem bývá
krvelačnost.

23 V textu je na tomto místě výzva,
aby zde (a odsud pak i nadále)
bylo používáno jméno dítěte (či
dětí), pokud již bylo dáno. S ohle-
dem na další formule v textu
a tibetské zvyky pro pojmenování
dětí je pravděpodobné, že se tento
rituál mohl konat ještě před
porodem.

24 Tib. sha mo za chen mo bcu gnyis.

47



K U L T U R A A M Y Š L E N Í / N O V Ý O R I E N T 7 4 / 2 0 1 9 / 2

25 Tib. ’phyang ma.
26 Tib. rnam par ’phyang ma.
27 Tib. rab tu ’phyang ma.
28 Tib. kun tu ’phyang ma.
29 Tib. ’phrog ma.
30 Tib. seng ge’i ral ba.
31 Tib. spre’u ltar dmar ser.
32 Tib. nag mo.
33 Tib. mi bzad ma.
34 Tib. dung mgrin ma.
35 Tib. bya rog ma.
36 Tib. bum bu.
37 Tib. btsa’ kha dang btsas ba na.
38 Tib. skyang ba.
39 Tib. zhi ba.
40 Tib. chad pa spang ba.
41 Tib. mtshon cha spang ba.
42 Tib. dug gzhil ba.
43 Tib. dug gsad pa, doslova tedy

„zabije jed“.
44 Tib. shin tu brtan pa.
45 Pod „Oṃ dö jön…“, [obětuj]“ se

myslí nezkrácená fráze zmíněná
u první obětiny, jež je zapsána
následovně: „oṃ ’dod yon lnga
dang ldan pa’i bdud rtsi’i rgya
mtsho chen po […] byis pa ’di ring
du ’tsho ba phyir du ’bul lo/gsol
lo/mchod do/“. Česky tedy: „Oṃ!
Pro dlouhý život těchto dětí obě-
tuji, předkládám a nabízím tento
oceán nektaru mající pět ctností…“.

46 Tib. sha za chen mo. Sans. piśācī.
47 Tato část odkazuje na původní

řetězec vlastností zmíněný již výše:
„rdzu ’phrul dang ldan pa dang
/’od dang ldan pa/kha tog dang
ldan pa/ grags pa dang ldan pa/
rdzu ’phrul che ba/ lha dang lha
ma yin gyi g.yal dag kyang myong
bar byed pa dag la“.

48 Tib. sha za chen mo rgyags ma.
49 Tib. rgyags byed ma.
50 Tib. rgyags byed ma’i shas chen ma.
51 Tib. nye rgyags ma.
52 Tib. yi dwags ma. Sans. pretā,

česky tedy něco jako „duch“.
K vidění v databázi HAR (např. item
no. 51341).

53 Tib. mdangs za ba. Výraz mdangs
se liší od principiálně podobného
termínu srog svou formou, kdy
mdangs se pojí spíše s „vyzařová-
ním vnitřní energie“ (viz termín gzi
mdangs, česky „aura“) a srog
s „esencí života“ (viz srog gcod,
česky „zbavit života“). mDangs
vykládá Barbara Gerke následovně
jako „…vital principle of bringing
forth radiance (mdangs ma)“
(Gerke 2007, s. 195). Jinde na-
lezneme zase překlady jako
„supreme vitality“ (Rominger
2013, s. 25).

září, krásným vzhledem, silou [a] velezázračným
projevem. [Masožroutkám,] které zakusily do-
konce i válek bohů a asurů, [jmenovitě]: Ozdo-
bené,25 Úplně ozdobené,26 Zcela ozdobené,27

Všude ozdobené,28 Rákšasí,29 Lví srsti,30 Oran-
žové podobné opici,31 Černé,32 Nespoutané,33 Té
s hlasem jako lastura,34 Vráně35 [a] Vázičce!“36

Obětuje, řekni sedmkrát „Nama sarwa nä
sambhara hūṃ!“ a vysloviv jména čtyř tathá-
gatů, [pokračuj:] „I kdokoli, kdo zůstává v dě-
loze matky bódhisattvů, je ochraňován. [Tomu,
kdo] přichází na svět i [tomu již] po narození37 –
[jim všem] je přislíbena ochrana.“ Řka [toto, po-
kračuj dle] Velké pávice – královny manter
moudrosti: „Nechť je chráněno toto dítě! Nechť
[získá] plnou ochranu, pochopení, uskuteč-
nění38 [i] upokojení.39 [Nechť u něj] vyvstane
štěstí! [Nechť ho] opustí negativismus!40 [Nechť
ho] opustí zbraně!41 [Nechť si] podmaní jed,42

zbaví se ho,43 prolomí hranice a ovládne zemi!
Nechť [dítě] žije do sta let! Nechť zří sto pod-
zimů! Tadyathā! Hare! Khare! Khure! Mali!
Mili! Muli! Matyente! Madte! Manṭeteke! Hulu
hulu! Hulu hulu! Hulu hulu! Hulu hulu! Hulu
hulu! Lulu lulu! Mete! Mete! Mete! Mete!
Siddhi! Siddhi! Siddhi! Siddhi! Ochraňuj toto
dítě, svāhā! Svasti! Svasti! Svasti! Svasti! Nechť
je toto dítě šťastné, svāhā!“

Tak řekni a rozezni činely. „Nechť dobře dlí
v lůně! Nechť se mu správně vyvinou smysly!
Nechť dobře spočívá v lůně! Nechť se porod
nezhatí! Nechť dobře dlí v lůně! Nechť se na-
rodí v příhodný čas! Nechť žena v očekávání po-
rodí bez újmy tak [snadno], jako se zázračně
objevují božstva!“ To řekni a [dále pokračuj]:

„Nechť je toto dítě šťastné! Nechť toto dítě
nezemře! Nechť dítě žije dlouho! Nechť má
pevný charakter!44 Nechť je toho dosaženo
mocnými bylinami a recitací manter! Nechť vy-
vstane soucit v myslích dákiní, upírů a dalších.“

Tak řekni [a] rozhoď květiny atd. Poté, zamě-
řiv [svou] pozornost na druhou obětinu, [řka]
„Oṃ dö jön…“, [obětuj]45 osmeru velkých ma-
sožroutek46 obdařených magickými schop-
nostmi a dalšími [vlastnostmi již uvedenými]
dříve:47 (1) Nasycené velké masožroutce,48 (2)
Z půlky nasycené [velké masožroutce],49 (3)
Z půlky nasycené [velké masožroutce], která je
čím dál tím plnější,50 (4) Téměř plné [velké ma-
sožroutce],51 (5) Hladové démonce,52 (6) Požírači
„vnitřní záře“,53 (7) Požíračce [„vnitřní záře“]54

a (8) Ohryzávačce [„vnitřní záře“].55

U třetí obětiny, [řka] „Oṃ dö jön…“, [obětuj]
sedmeru masožroutek,56 démonkám žeroucím
maso a [chlemtajícím] krev, obdařeným magic-
kými schopnostmi a dalšími [vlastnostmi již uve-
denými] dříve: (1) Lidem ubližující [a] nemoci
přinášející [masožroutce],57 (2) Ochránkyni,58 (3)
Pěkňoučké masožroutce,59 (4) Výtečné [maso-
žroutce],60 (5) Ochránkyni lidí,61 (6) Černé
milence62 a (7) Ochránkyni zřeců.63

U čtvrté obětiny, [řka] „Oṃ dö jön…“, [obě-
tuj] pateru upírek64 obdařených magickými
schopnostmi a dalšími [vlastnostmi již uvede-
nými] dříve: (1) Rozohněné upírce,65 (2) Vzne-
šené čandálí,66 (3) Rozkošnici,67 (4) Té, co přijala
Višnua68 a (5) Zrzce.69

U páté obětiny, [řka] „Oṃ dö jön…“, [obě-
tuj] osmeru veleupírek,70 velkým démonkám že-
roucím maso a [chlemtajícím] krev, obdařeným

48

54 Tib. za ba mo.
55 Tib. ’cha’ ba mo.
56 Tib. sha za mo.
57 Tib. mi dag la rnam par ’tshe ba rab ’char ldan.
58 Tib. srung ba mo.
59 Tib. sha za khra mo.
60 Tib. gang ba bzang mo, doslova tedy „plně/naprosto dobrá“.
61 Tib. mi srung ma.
62 Tib. mdza’ mo nag mo.
63 Tib. drang srong srung ma. Zřecové jsou sanskrtští ṛṣi.
64 Tib. srin mo.
65 Tib. srin mo gtum mo. Tibetský termín gtum mo (sans. caṇḍālī)

odkazuje na ty nejnižší lidské bytosti – totiž na nedotýkatelné ženy.
Tyto bývaly vyhledávány tantrickými mistry právě pro svůj nečistý
původ a využívány jakožto „rozohněné“ rituální partnerky. Jsou
tak vždy spojovány s žárem či vášní. V některých případech dochá-
zelo dokonce k jejich zbožštění.

66 Tib. des gtum mo.
67 Tib. dga’ mo.
68 Tib. khyab ’jug len.

69 Tib. ser skya mo.
70 Tib. srin mo chen mo.
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71 Tib. mi rnams la rnam par ’tshe ba
glen ma.

72 Tib. mtshan bzang ma.
73 Tib. ku sha lta bu’i mig can ma. Lat.

jde o rostlinu Poa cynosuroides
Retzius, sans. kuśa.

74 Tib. sgra gcan.
75 Tib. kam po dze. Bohužel jsme

dosud nebyli schopni rozklíčovat
jméno této bytosti. Uvádíme ho
zde proto v českém přepisu. Dle
dostupných zdrojů může jít pravdě-
podobně o název jednoho ze
šestnácti subkontinentů buddhis-
tické kosmologie či bájné město
(tib. kam po dze, kam po dzi, kam
po rtse; sans. kamboja), zde tedy
v přeneseném slova smyslu o jeho
obyvatele. Kámbodža či Kámbudža
je také klasické sanskrtské ozna-
čení historických kmenů na území
dnešního Afghánistánu. Viz Sircar
1971, s. 99–100.

76 Tib. rab mdza’ ma.
77 Tib. mig dmar mo.
78 Tib. mi bzang ma. Zde je otázkou,

zda nejde o chybu. Text Velké pá-
vice zmiňuje na foliu 27b/2 mig
bzang ma, tedy „[Upírku s] laska-
výma očima“. Případně může jít
o mi bzad ma, tj. „Nespoutanou
[upírku]“ (viz výše).

79 Tib. srin mo chen mo.
80 Tib. srin mo ’phrog ma, sans.

yakṣiṇī.
81 Tib. srin mo dga’ mo.
82 Tib. srin mo dmar ser mo.
83 Tib. srin mo dung can ma.
84 Tib. srin mo lus las byung ma. Díky

podobné výslovnosti může jít
i o záměnu s Vaišravanovou (sans.
Vaiśravaṇa) partnerkou (tib. lus
ngan gyi chung ma; viz seznam
u osmé obětiny).

85 Tib. srin mo lha shos ma.
86 Tib. srin mo bum pa ma.
87 Tib. srin mo me tog kun da’i mche

ba can. Vyložit zde Me tog kun da
jako ekvivalent dByangs can ma,
tedy sans. Sarasvatī nedává příliš
smysl.

88 Tib. srin mo ’phyang ma.
89 Tib. srin mo me lce.
90 Tib. srin mo chen mo.
91 Tib. srin mo mgon med ma.
92 Tib. srin mo rgya mtsho ma.
93 Tib. srin mo drag mo.
94 Tib. srin mo srog ’phrog ma.
95 Tib. srin mo rig ma.
96 Tib. srin mo gzhu ’dzin ma.
97 Tib. srin mo mda’ ’dzin ma.
98 Tib. srin mo ral gri ’dzin ma.
99 Tib. srin mo gshol ’dzin ma.
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magickými schopnostmi a dalšími [kvalitami již
uvedenými] dříve: (1) Šílené [démonce] ubližující
lidem,71 (2) [Démonce] blahé pověsti,72 (3) [Dé-
monce] s očima podobnýma lipnici,73 (4) Ráhu-
lovi,74 (5) Kampodze,75 (6) Skvělé milence,76 (7)
Červenoočku77 a (8) Neblažence.78 Takovéto po-
žíračky masa [chlemtající] krev unášejí muže,
ženy, chlapce, a dokonce i děvčata. Pod [rouš-
kou] tmy následují lidi do obývaných domů
i opuštěných stavení, [hlasitě] kvílí a berou jim
[jejich] „vnitřní záři“ [ve] velkém. Jsou nemi-
losrdní a dělají lidem [samé] špatnosti.

U šesté obětiny, [řka] „Oṃ dö jön…“, [obě-
tuj] desateru veleupírek79 obdařených magic-
kými schopnostmi a dalšími [vlastnostmi již
uvedenými] dříve: (1) upírce [zvané] Jakšiní,80 (2)
upírce [zvané] Rozkošnice,81 (3) upírce [zvané]
Oranžovka,82 (4) Upírce s mušlí,83 (5) Upírce
vzešlé z těla,84 (6) Upírce obětující bohům,85 (7)
upírce [zvané] Váza,86 (8) Upírce s tesáky [barvy]
jasmínových květů,87 (9) upírce [zvané] Ozdo-
bená88 a (10) upírce [zvané] Plamen.89

U sedmé obětiny, [řka] „Oṃ dö jön…“, [obě-
tuj] tuctu veleupírek90 obdařených magickými
schopnostmi a dalšími [vlastnostmi již uvede-
nými] dříve: (1) Nechráněné upírce,91 (2) upírce
[zvané] Oceán,92 (3) Hněvivé upírce,93 4) Upírce
zbavující života,94 (5) upírce [zvané] Moudrost,95

(6) Upírce ovládající luk,96 (7) Upírce ovládající
šíp,97 (8) Upírce ovládající dýku,98 (9) Upírce ovlá-
dající pluh,99 (10) Upírce ovládající samsáru,100

(11) Upírce obklopující [svou mocí vše kolem]101

a (12) upírce Ničitelce.102

U osmé obětiny, [řka] „Oṃ dö jön…“, [obě-
tuj] tuctu mateřských božstev103 obdařených
magickými schopnostmi a dalšími [vlastnostmi
již uvedenými] dříve: (1) Brahmově partnerce,104

(2) Šivově partnerce,105 (3) Kumárově part-
nerce,106 (4) Višnuově partnerce,107 (5) Indrově
partnerce,108 (6) Vadžraváráhí,109 (7) Vaišrava-
nově partnerce,110 (8) Vájuově partnerce,111 (9)
Jamově partnerce,112 (10) Partnerce větru,113 (11)
Partnerce ohně114 a (12) Mahákálí.115

100 Tib. srin mo ’khor lo ’dzin ma. Původně *srin mo ’khor log ma.
Zde písař zkomolil dvojici démonek do jedné, pročež se pak ne-
můžeme dopočítat požadovaných dvanácti. A tak nám přijde vhod
již zmiňovaný referenční text s názvem Velká pávice, který na foliu
28b uvádí velice podobný výčet (nejen těchto) dvanácti démonek.
Čísla 10 a 11 jsou tak z tohoto seznamu převzata.

101 Tib. srin mo khor yug ma.
102 Tib. srin mo ’jigs byed ma.
103 Tib. ma mo. K vidění např. v databázi HAR (item no. 51357). Počí-

naje pátým bodem zde uváděného seznamu se tento z poloviny
nápadně překrývá s výčtem „osmi (někdy také deseti nebo do-
konce patnácti) ochránců osmi světových stran“ (tib. phyogs
skyong (rgyal po); případně opisně phyogs bzhi mtshams brgyad
kyi lha). Překryv obou těchto seznamů tvoří body 5, 8, 9 a 11,
zbytek (tj. 6, 7, 10 a 12) pak již neodpovídá. Ostatní ochránci
světových stran (zde neuvedení) jsou: chu bdag (západ), gnod
sbyin (sever), bden bral (jihozápad) a dbang ldan (severovýchod).
K podobně zajímavému překryvu dochází také mezi naším sezna-
mem a seznamem „sedmi bohyň“ (tib. lha mo bdun). Ten vypadá
následovně: tshangs ma, dbang mo, phag mo, drag mo, lus ngan
mo, khyab ’jug ma, gzhon nu ma. Je tedy patrné, že všechny tyto
bohyně by šlo teoreticky dosadit namísto našeho seznamu, a to
na pozice 1, 5, 6, 2, 7, 4 a 3.

104 Tib. tshangs pa’i chung ma. Sans. Sarasvatī.
105 Tib. drag po’i chung ma. Sans. Pārvatī, případně také Durgā či

Kālī.
106 Tib. gzhon nu’i chung ma. Zde se jedná pravděpodobně o refe-

renci na jednoho z „Kumárů“, čtveřice zřeců, synů Brahmy. Ti
bývají často spojovaní s (věčným) mládím, případně s celibátem,
ve kterém po celý svůj život žili. Není tak logické hovořit
o partnerce některého z nich.

107 Tib. khyab ’jug gi chung ma. Sans. Lakṣmī.
108 Tib. dbang po’i chung ma. Sans. Śacī. Odkazuje na východ.
109 Tib. phag gi chung ma. Vadžraváráhí (tib. phag mo) je partnerkou

Čakrasamvary (sans. Cakrasaṃvara). Jde tedy o záměnu postav
tohoto páru.

110 Tib. lus ngan gyi chung ma. Vaišravana, někdy nazýván také
Kubera, je známý v tibetštině také pod svým jménem Namthösä
(tib. rnam thos sras) a bývá spojován se severní světovou stranou
a bohatstvím (překrývá se tak s gnod sbyin ze seznamu osmi
ochránců světových stran; viz výše). Jeho partnerkou se zde myslí
sans. Bhadra.

111 Tib. rlung lha’i chung ma. Sans. Svasti. Odkazuje na severovýchod.
112 Tib. gshin rje’i chung ma. Sans. Cāmuṇḍā. Odkazuje na jih.
113 Tib. rlung gi chung ma.
114 Tib. me’i chung ma. Sans. Svāhā, tj. Agniho partnerka. Odkazuje

na jihovýchod.
115 Tib. nag mo chen mo.



K U L T U R A A M Y Š L E N Í / N O V Ý O R I E N T 7 4 / 2 0 1 9 / 2

116 Tib. sha za mo ral pa gcig pa.
117 Tib. dpag tshad. Jednotka vzdále-

nosti (sans. yojana), tedy něco
mezi 8–15 km.

118 Text Velká pávice uvádí na tomto
místě 74 veleupírek. Náš text sice
inzeruje 70, ale uvádí jich také 74.
Jejich jména se však neshodují,
neboť náš písař opět udělal něko-
lik chyb: chybí zde (47) srin mo
mche ba ma a (48) srin mo ya ma,
dvakrát je pak uvedena (24) srin
mo gtum mo.

119 Tib. srin mo chen mo.
120 Tib. srin mo ser skya mo.
121 Tib. srin mo padma.
122 Tib. srin mo ma he mo. Lat.

Bubalus arnee f. bubalis.
123 Tib. srin mo dkar mo.
124 Tib. srin mo dbu bu can.
125 Tib. srin mo ‘bar ma.
126 Tib. srin mo gdung ma. Slabika

gdung odkazuje na „pokrevní“
linii, která je v tibetské společnosti
patrilineární a s krví nemá co do-
činění. Proto lépe hovořit o „kos-
terní linii“ (tib. rus) po otci (tib.
pha). Agnátské prvky pak nachá-
zíme i v jiných kontextech. Srovnej
např. tib. pha yul (čes. „domo-
vina“, příp. „matička země“;
v tibetštině „kraj otců“) nebo pha
skad (čes. „mateřský jazyk“;
v tibetštině „jazyk otců“). Feminní
sufix -ma zde působí nezvykle.

127 Tib. srin mo bum pa can. Česky
případně také „Upírka s vázou“.

128 Tib. srin mo dri med.
129 Tib. srin mo sa. Ve smyslu zeminy,

hlíny. Nejde o název planety.
130 Tib. srin mo seng ge’i zla pa.
131 Tib. srin mo snar ma. Její jméno

koresponduje s názvem jednoho
z 28 souhvězdí (nakṣatra )
indické astrologie. Ty jsou odvo-
zeny od souhvězdí, která jsou
v daném sektoru ekliptiky nejpro-
minentnější. V tomto konkrétním
případě odkazujeme tedy na
hvězdu Aldebaran (Alfa Tauri),
sans. Rohinī, tib. snar ma.

132 Tib. srin mo ’od zer.
133 Tib. srin mo sbyin sreg za ba.
134 Tib. srin mo chu lha’i chung ma.

Sans. Varuṇī, partnerka vodního
božstva jménem Varuṇa.

135 Tib. srin mo nag mo.
136 Tib. srin mo glang chen ma.
137 Tib. srin mo stobs chen ma.
138 Tib. srin mo za ba mo.
139 Tib. srin mo lag ’gro ma. Možno

interpretovat i jako epitet nágů.

U deváté obětiny, [řka] „Oṃ dö jön…“, [obě-
tuj] démonově partnerce zvané Masožroutka
s jedním copem116 obdařené magickými schop-
nostmi a dalšími [vlastnostmi již uvedenými]
dříve. Ta, pokud dlí na břehu oceánu [a] ucítí
pach krve, urazí za jednu noc desetitisíce
pagtsä.117

U desáté obětiny, [řka] „Oṃ dö jön…“, [obě-
tuj] sedmi desítkám118 veleupírek119 obdařených
magickými schopnostmi a dalšími [vlastnostmi
již uvedenými] dříve až po „Nama sarwa nä
sambhara hūṃ!“: (1) upírce zvané Zrzka,120 (2)
upírce zvané Lotos,121 (3) upírce zvané Buvo-
lice,122 (4) upírce zvané Bílá,123 (5) Upírce s hla-
vou dítěte,124 (6) upírce zvané Ohnivá,125 (7)
upírce zvané Kost,126 (8) Upírce podobající se
váze,127 (9) Nezapáchající upírce,128 (10) upírce
zvané Země,129 (11) upírce zvané Společnice
lva,130 (12) upírce zvané Alfa Tauri,131 (13) upírce
– Světlu,132 (14) upírce – Požíračce zápalných
obětin,133 (15) upírce – Partnerce vodního
božstva,134 (16) upírce – Černé,135 (17) upírce –
Slonici,136 (18) upírce – Velesilné,137 (19) upírce
– Požíračce,138 (20) upírce – Po rukou chodící,139

(21) upírce – Mátangí,140 (22) upírce – Oran-
žovce,141 (23) Upírce uchopující esenci,142 (24)
Rozohněné upírce,143 (25) Upírce dlící v horách,144

(26) upírce – Kumbhánda,145 (27) upírce

– Zvráceně zbarvené,146 (28) upírce – Odvra-
cečce,147 (29) upírce – Nasycené,148 (30) Upírce
žeroucí dělohu,149 (31) Upírce chlemtající krev,150

(32) Upírce s vyčnívajícími zuby,151 (33) Zuřivě
konající upírce,152 (34) upírce Bráhmaní,153 (35)
Upírce ochraňující vodní plochy,154 (36) Upírce
třímající hromoklín,155 (37) Upírce způsobující
sucho,156 (38) upírce – Temnotě,157 (39) Upírce
padajícího deště,158 (40) Upírce řvoucí [jako]
hrom,159 (41) upírce – Dobyvatelce,160 (41) Zje-
vené upírce,161 (42) Pochodující upírce,162 (43)
Upírce s tlamou [jak] lucerna,163 (44) Majetné
upírce,164 (45) upírce – Černé noci,165 (46) upírce
– Pomocnici Jamy,166 (47) Upírce [s] tesáky,167

(48) Upírce – Malé červici,168 (49) Neposkvrněné
upírce,169 (50) Upírce dobrotivé síly,170 (51) Co-
paté upírce,171 (52) Stohlavé upírce,172 (53) Sto-
ruké upírce,173 (54) Stooké upírce,174 (55)
Zraňující upírce,175 (56) upírce – Podrobitelce,176

(57) Nahé upírce,177 (58) upírce – Společnici,178

(59) upírce – Původu noci,179 (60) upírce – Pů-
vodu dne,180 (61) upírce – Ochránkyni [s]
lanem,181 (62) Rozlícené upírce,182 (63) upírce –
Slibce,183 (64) Upírce s dýkou,184 (65) Upírce tří-
mající v ruce tlouk,185 (66) Upírce
s trojzubcem v ruce,186 (67) Upírce skřípající
zuby,187 (68) Upírce vkrádající se do mysli,188

(69) Vznešené upírce,189 (70) Rozohněné
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140 Tib. srin mo ma tang gi. Ovšem tib. termín gdol pa’i rigs je ekviva-
lentem sans. pojmu mataṅga, což znamená „nízkého původu“
a podobá se tedy významově již zmiňovanému pojmu caṇḍāla.
Avšak Mātañgī byla dcerou zřece jm. Mataṅga a bývá často
ztotožňována s Šivovou družkou zv. Lalitā.

141 Tib. srin mo dmar ser mo.
142 Tib. srin mo thigs pa ’dzin.
143 Tib. srin mo gtum mo. Odpovídá božstvu č. 71. (srin mo gtum mo).
144 Tib. srin mo ri ’dzin.
145 Tib. srin mo grul bum.
146 Tib. srin mo tshon ngan.
147 Tib. srin mo zlog byed ma.
148 Tib. srin mo rgyags ma.
149 Tib. srin mo mngal za ma.
150 Tib. srin mo khrag za ma.
151 Tib. srin mo so sto ma.
152 Tib. srin mo sdangs byed ma.
153 Tib. srin mo tshangs pa ma. Očividná narážka na její čistý původ

(srovnej tib. tshangs ma X gtsang ma).
154 Tib. srin mo lteng ka skyongs.
155 Tib. srin mo rdo rje ’dzin.
156 Tib. srin mo skem byed ma.
157 Tib. srin mo mun pa.
158 Tib. srin mo char ’bebs.
159 Tib. srin mo ’brug sgrogs.
160 Tib. srin mo ’gems ma.
161 Tib. srin mo snang byed ma.
162 Tib. srin mo ’gro ma.
163 Tib. srin mo sgron ma kha.
164 Tib. srin mo nor ’dzin.

165 Tib. srin mo mtshan mo nag mo.
166 Tib. srin mo gshin rje ’i pho nya mo.
167 Tib. srin mo mche ba ma.
168 Tib. srin mo ya ma. Viz tibetský termín ya srin. Ale připouštíme

i překlad coby název božstva Jama.
169 Tib. srin mo dri ma med.
170 Tib. srin mo stobs bzhang ma.
171 Tib. srin mo ral pa ’dzin.
172 Tib. srin mo mgo brgya ma.
173 Tib. srin mo lag brgya ma.
174 Tib. srin mo mig brgya ma.
175 Tib. srin mo gnod byed ma.
176 Tib. srin mo ’joms ma.
177 Tib. srin mo byil mo. Text Velké pávice uvádí byi la mo (f30b/1),

tedy „Kočičí upírku“. Obě varianty zde teoreticky přicházejí v úvahu.
178 Tib. srin mo zla pa.
179 Tib. srin mo mtshan mo rgyu.
180 Tib. srin mo nyin mo rgyu.
181 Tib. srin mo zhags pa ma.
182 Tib. srin mo khro mo.
183 Tib. srin mo rnam par ’che. Termín „slibka“ označuje v lidovém

bájesloví, zvl. v tom valašském, „nevěrnou dívku či nevěstu, po
smrti přeměněnou v divoženku“.

184 Tib. srin mo ral gri can.
185 Tib. srin mo lag na gtun shing ’dzin.
186 Tib. srin mo lag na rtse gsum ma.
187 Tib. srin mo so brod ma.
188 Tib. srin mo yid du ’ong.
189 Tib. srin mo des ma.



190 Tib. srin mo gtum mo. Viz pozn.
65 pro kontext.

191 Tib. srin mo so.
192 Tib. srin mo ’gro ’khrug ma.
193 Tib. srin mo sngon mo.
194 Tib. srin mo khra mo. Zde končí

popis samotného rituálu a začíná
závěrečná pasáž.

195 Zde jde pravděpodobně opět
o výpustku a mělo by dojít
k zopakování předcházející části
textu.

196 V následujícím výčtu nejsou uve-
deny tibetské varianty pouze
u běžně známých termínů jako
„bódhisattva“ či „garuda“ či
v případně opisných, a tudíž
i dobře přeložitelných a víceméně
ustálených slovních spojeních.

197 Tib. phyir mi ’ong pa.
198 Tib. lan gcig phyir ’ong pa.
199 Tib. rgyun du zhugs pa.
200 Tib. yang dag par song pa.
201 Tib. yang dag par zhugs pa.
202 Tib. dbang ldan.
203 Tib. mi ’am chi’.
204 Tib. Ito ’phye chen po.
205 Tib. ’byung po.
206 Tib. grul bum.
207 Tib. srul po.
208 Tib. lus srul po.
209 Tib. skem byed. Démoni sucha.

Také ale zlý duch, který léčí dětské
nemoci.

210 Tib. smyo byed. Zlý duch, který
způsobuje šílenství.

211 Tib. grib gnon. Zlý duch, který
způsobuje znečištění.

212 Tib. brjed byed. Zlý duch, který
způsobuje zapomínání.

213 Tib. gnon po.

upírce,190 (71) Zubaté upírce,191 (72) Upírce [vná-
šející] neshody [mezi] bytosti,192 (73) Modré
upírce193 a (74) Strakaté upírce.194

Vysloviv jména čtyř tathágatů, Vy velké dé-
monky chraňte toto dítě [tak,] jak [je popsáno
v textu] Velká pávice – královna manter moud-
rosti. Nechť [dítě] žije do sta let! Nechť zří sto
podzimů!195 Tadyathā! Hili hili! Hili hili! Mili mili!
Mili mili! Mili mili! Mili mili! Huru huru huru
huru huru! Huru huru huru huru huru! Citi citi
citi citi citi! Citi citi citi citi citi! Hikaki hikaki hi-
kaki hikaki! Tata tapa to! Pakṣe pakṣe! Hore
hore! Dhara dhara! Hara hara! Cala cala! Culu
culu, svāhā!

Klaním se všem buddhům, svāhā!196 Klaním se
všem pratjékabuddhům, svāhā! Všem arhatům,
svāhā! Bódhisattvovi Maitréjovi, svāhā! Všem
bódhisattvům, svāhā! Všem anágáminům,197

svāhā! Všem sakrdágáminům,198 svāhā! Všem
srotápannům,199 svāhā! Všem samjaggatům,200

svāhā! Všem samjagpratipannům,201 svāhā!
Brahmovi, svāhā! Indrovi, svāhā! Pradžápatimu,
svāhā! Mocnému,202 svāhā! Agnimu, svāhā!
Varunovi, svāhā! Jamovi, svāhā! Příbuzným
pánům, svāhā! Velkému vůdci jakšů Vaišra-
vanovi, svāhā! Pánovi gandharvů Dhrtaráštrovi,
svāhā! Pánovi kumbhándů Virúdhakovi, svāhā!
Pánovi nágů Virúpákšovi, svāhā! Všem bož-
stvům, svāhā! Všem nágům, svāhā! Všem
asurům, svāhā! Všem božstvům větru, svāhā!
Všem garudům, svāhā! Všem gandharvům,
svāhā! Všem kinnarům,203 svāhā! Všem maho-
ragům,204 svāhā! Všem jákšasům, svāhā! Všem
upírům, svāhā! Všem prétům, svāhā! Všem ma-
sožroutům, svāhā! Všem bhútům,205 svāhā!
Všem kumbhándům,206 svāhā! Všem púta-
nům,207 svāhā! Všem katapútanům,208 svāhā!
Všem skandům,209 svāhā! Všem unmadům,210

svāhā! Všem čajům,211 svāhā! Všem apasmá-
rům,212 svāhā! Všem utlačovatelům,213 svāhā!
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214 Odkazuje na rgyu skar nyi shu rtsa
brgyad, tedy na 28 souhvězdí
(nakṣatra) (viz výše).

215 Tib. rig sngags ’chang grub ba.
216 Odkazuje na partnerku Šivy, zv.

Durga.
217 Tib. dug sel. Ta, která očišťuje od

jedů, viz Davidson 2002, s. 231.
218 Tib. ’chi med.
219 Tib. rmugs byed.
220 Tib. rengs byed ma. „Omračitelka“

doplněna z textu Velké pávice
f31b/4.

221 Tib. thal mo rdeg. Rozuměj
„úderu dlaní“.

222 Tib. ’gro lding ba.
223 Tib. sha ba ri. (Po)starší asketická

žena známá z eposu Rámájana.
224 Tib. artha sha ba ri.
225 Tib. ba glang chen po. Lat. Bos

primigenius f. taurus.
226 Tib. yid las byung.
227 Tib. yid las byung chen po.
228 Tib. yi ge drug ma. Tj. mantra

Avalókitéšvary Oṃ maṇi padme
hūṃ, zde personifikována.

229 Tib. kun tu bzang po.
230 Tib. kun tu bzang po chen po.
231 Tib. dam tshig, tedy sans. samaya.
232 Tib. so sor ’brang ba chen mo.
233 Tib. bsil pa’i nags tshal. Božstvo

spojené s kultem původních
žárovišť. Viz Huber 2008, s. 97.

234 Tib. bsil pa’i nags tshal chen mo.
235 Tib. be con ’dzin. Držitel hole

(daṇḍa), vykonavatel trestu,
epitet Višnua/Jamy (be con ’chang).

236 Tib. be con ’dzin chen po.
237 Tib. btang bzung.
238 Tib. btang bzung chen po.
239 Tib. rgyal byed ma.
240 Tib. zhi ma. Možno interpretovat

i jako Tára.
241 Tib. lngas rtsen. Vládce jakšů.
242 Tib. gzhan gyis mi thub ma. Další

jméno pro Durgu.
243 Tib. rma bya’i rgyal mo gser du

snang ba.
244 Tib. Rig sngags chen mo.
245 Tib. gSang sngags chen mo.
246 Tib. So sor ’brang ba chen mo.

Odkazuje na existující text – viz
BDRC I.D. W3CN1882.

247 Tib. sems sgyur ba. Většinou jde
o změny v uvažování obecně, tedy
například v rámci nábožensko-filo-
sofického diskurzu či prostého při-
jetí jiného (ve smyslu „špatného“)
náboženství. Proměna „vnitřního
přesvědčení“ však může vést i k osob-
nímu a duchovnímu rozvoji.Nicméně
v tomto kontextu by zde probíraný
termín nedával moc smysl.

Měsíci a Slunci, svāhā! Všem příznivým hvězd-
ným konstelacím,214 svāhā! Všem planetám,
svāhā! Všem hvězdám, svāhā! Všem zřecům,
svāhā! Všem jógínským adeptům, svāhā! Všem,
kteří již dosáhli úrovně vidjámantradhary,215

svāhā! Bílé,216 svāhā! Gandhárovi, svāhā! Džán-
gulí,217 svāhā! Nesmrtelné,218 svāhā! Džambha-
kovi,219 svāhā! Omračitelce,220 svāhā! Facce,221

svāhā! Drávidovi,222 svāhā! Šabarí,223 svāhā!
Arthašabarí,224 svāhā! Čandálí, svāhā! Velkému
volovi,225 svāhā! Esenci nágů, svāhā! Esenci ga-
rudů, svāhā! Kámadévovi,226 svāhā! Velkému
Kámadévovi,227 svāhā! Šesti slabikám,228 svāhā!
Výtečnému klenotu, svāhā! Samantabhadrovi,229

svāhā! Velkému Samantabhadrovi,230 svāhā!
Velké přísaze,231 svāhā! Maháčandrovi a Mahá-
pratisáře,232 svāhā! Šítavaně,233 svāhā! Velkému
chladnému háji,234 svāhā! Dandadharovi,235

svāhā! Velkému Dandadharovi,236 svāhā! Muč-
čalindovi,237 svāhā! Velkému Muččalindovi,238

svāhā! Džajantí,239 svāhā! Umě,240 svāhā! Páňči-
kovi,241 svāhā! Aparádžitě,242 svāhā! Paví krá-
lovně zářící zlatem,243 svāhā! Velké pávici –
královně manter moudrosti, svāhā!

[Nechť jsou mocí] Velké mantry moudrosti,244

Velké tajné mantry,245 [textu] Mahápratisáry246

a těmito [všemi výše jmenovanými] velkými
ochránci překonáni všichni nepřátelé. Nechť je
překonáno [jakékoli] scestné konání, kletby, roz-
ptylování mysli, oživlé mrtvoly, změny v mí-
nění247 i zaklínání. Nechť jsou překonáni všichni
skandové, všichni unmadové, všichni čajové
i všichni apasmárové. Nechť jsou překonány [je-
jich projevy, tj.] všechna vysychání, všechny stra-
chy, všechny vzácné jedy i všechny [ostatní] jedy.
Nechť jsou překonáni všichni škodliví požírači,
všechny škodlivé iluze, všechny křivdy, všechna
škodlivá znečištění, všechny škodlivé vize,
všechna škodlivá překročení i všechny škodlivé
zákeřnosti.

Nechť jsou překonány infekční choroby
prvního dne, druhého dne, třetího dne, čtvrtého
dne, sedmého dne, poloviny měsíce a prvního
měsíce. Jednodenní, chvilkové, chronické i akutní.
[Choroby] vyvstalé z větru,248 žluče, hlenu, na-
shromážděné choroby, choroby lidí i choroby
duchů. [Nechť jsou] překonány všechny [tyto]
choroby. [Nechť jsou] překonány všechny absce-
sy, vyrážky, neštovice, léze,249 malomocenství,
vředy, ekzémy, růže a boláky.

[Nechť jsou] překonány všechny bolesti hlavy,
bolesti otevřených řezných ran, zvrácené chutě,
oční choroby, choroby nosních a ústních [dutin],
krku, srdce, jícní tkáně, bolesti uší, zubů, du-
ševní choroby, bolesti [v] bocích, bolesti zad, bři-
cha, lící, dělohy, beder, stehen, lýtek, nártů,
chodidel, rukou a dlaní. [Nechť jsou] překonány
všechny škodlivé vlivy, jedy a choroby.

[Nechť se] proměním v blaženost! Dobrou
noc a dobrý den! Blaženou [světlou část] dne
[přeji]! Blaho ve dne v noci! Všichni buddhové,
propůjčte mi [potřebné schopnosti]! Klaním se
Vám! Klaním se bódhisattvům! Klaním se vy-
svobozeným, klaním se Svobodě. Klaním se
upokojeným, klaním se Pokojnosti. Klaním se
skutečně vysvobozeným, klaním se Svobodě.
Klaním se také těm bráhmanům, kteří očistili
mentální podstatu svých zlých činů. I jejich
[mocí ze] mě udělej ochránce tohoto dítěte.

Proměňte otce ve štěstěnu! Proměňte matku
ve štěstěnu! Proměňte lůno ve štěstěnu!
Proměňte všechny dvojnožce ve štěstěnu!
Proměňte všechny čtyřnožce ve štěstěnu!
Proměňte všechny mnohonožce ve štěstěnu!
Proměňte všechny cítící bytosti zahrnuté ve
třech sférách bytí ve štěstěnu, svāhā! Také život
nekonečně prodlužte všem těmto bytostem!
[Nechť] žijí navždy blaze! Odvraťte také nalé-
havý hlas smrti!250 Dejte vzniknout mimořád-
nému potomstvu! Brahmou a Indrou [nechť je
dítě] obdařeno! Říká se, že poté, co [z nebes]
prší květy, všechny masožroutky, mateřská bož-
stva a upírky, byvše uspokojeny, zamýšlejí kaž-
dým dnem i nocí konat skutky ochránců.
Promění [tím vše] ve štěstěnu. Ctnost!

P o u ž i t á l i t e r a t u r a
Beckwith, Christopher I.: The Introduction of Greek
Medicine into Tibet in the Seventh and Eight Centuries.
Journal of the American Oriental Society 99/2 (1979),
s. 297–313.
Byis pa bsrung pa’i man ngag [Pokyny k ochraně dětí].
Orientální ústav AV ČR: RT 25.
Cuevas, Bryan J.: The “Calf’s Nipple” (Be’u bum) of Ju
Mipam (’Ju Mi pham): A Handbook of Tibetan Ritual Magic.
In: Cabezón, José Ignacio (ed.): Tibetan Ritual. New York,
Oxford University Press, 2010, s. 165–186.
Cybikov, Gonbožab Cebekovič: Cesta k posvátným
místům Tibetu. Praha, Argo, 2001.
Davidson, Ronald M.: Indian Esoteric Buddhism. A Social
History of the Tantric Movement. New York, Columbia
University Press, 2002.

52

248 Větrem zde myšlen rlung, tedy sans. prāna.
249 Otevřené rány v oblasti hráze – od genitálu po anus. Náš text toto

uvádí až na konci sedmého řádku, avšak dává smysl to zařadit po

vzoru Velké pávice již sem, mezi výčet podobných nemocí.
250 Text sice uvádí ’chi ba’i sgra yang grags ma gyur, jde však

evidentně o další chybu.



N O V Ý O R I E N T 7 4 / 2 0 1 9 / 2 / K U L T U R A A M Y Š L E N Í

Dung dkar blo bzang ’phrin las: Dung dkar tshig mdzod
chen mo [Dungkarův velký slovník]. Beijing, China Tibeto-
logy Publishing House, 2009.
Fenner, Todd: The Origin of the rGyud bzhi: A Tibetan
Medical Tantra. In: Cabezón, José Ignacio – Jackson, Roger
R. (eds.): Tibetan Literature. Studies in Genre. New York,
Snow Lion, 1996, s. 458–469.
Joffe, Ben: Demon Directories: On Listing and Living with
Tibetan Worldly Spirits. A Perfumed Skull. Anthropology,
Esothericism, and Notes on the Numinous, 5. 6. 2016,
https://perfumedskull.com/2016/06/05/demon-directories-
on-listing-and-living-with-tibetan-worldly-spirits/ [navští-
veno 26. 10. 2019].
Garrett, Frances: Religion, Medicine and the Human Em-
bryo in Tibet. London – New York, Routledge, 2007.
Gerke, Barbara: Engaging the Subtle Body: Re-approa-
ching the bla Rituals in the Himalaya. In: Schrempf, Mona
(ed.): Soundings in Tibetan Medicine. Anthropological and
Historical Perspectives, Brill’s Tibetan studies library, PIATS
2003: Proceedings of the Tenth Seminar of the Internatio-
nal Association for Tibetan Studies, Oxford, 2003. Leiden –
Boston, Brill, 2007, s. 191–212.
Huber, Toni: The Holy Land Reborn. Pilgrimage and the Ti-
betan Reinvention of Buddhist India. Chicago, The Univer-
sity of Chicago Press, 2008.
Ramble, Charles: Tibetan Vampire Slayers in Nepal. Pod-
casts.ox.ac.uk, 12. 7. 2010, http://podcasts.ox.ac.uk/tibe-
tan-vampire-slayers-nepal [navštíveno 20. 5. 2020].
Rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo [Dháraní Velké
pávice – královny manter moudrosti], BDRC I.D.:
W3CN1879; ACIP I.D.: H517; ADARSHA I.D.: J516.
Rominger, Alma: Illuminating rlung: The Vital Energy of
Tibetan Medicine. In Independent Study Project (ISP)
Collection 1745, 2013, dostupné z https://digitalcollecti-
ons.sit.edu/isp_collection/1745 [nav3t9veno 20. 50. 2020].
Sehnalová, Anna: Uvedení do tibetského lékařství I.
Historický nástin a spis Gjüži. Nový Orient 70/1 (2015).
s. 41–48.
—: Uvedení do tibetského lékařství II. Základní principy
a východiska. Nový Orient 72/2 (2017), s. 17–26.
Sircar, Dineschchandra: Studies in the Geography of
Ancient and Medieval India. Delhi, Motilal Banarsidass,
1971.
Wangdu, Pasang: Ke Ru lha khang: Cultural Preservation
and Interdisciplinary Research in Central Tibet. In Klimburg-
Salter, Deborah E. – Tropper, Kurt – Jahoda, Christian –
Ramble, Charles (eds.). Text, Image and Song in Transdisci-
plinary Dialogue. Brill’s Tibetan studies library, PIATS 2003:
Proceedings of the Tenth Seminar of the International
Association for Tibetan Studies, Oxford, 2003. Leiden, Brill,
2007, s. 45–62.

Abstract
Tibetan Child Protection Ritual
This article contains a Czech translation of
a prenatal protective ritual from a Tibetan
manuscript titled Chi-pa sung-pä män-ngag
which translates to Instructions for the protec-
tion of children. The introduction deals with the
characterization of the text’s essential nature, a
description of the manuscript, and some crucial
points on the context of translation regarding

Tibetan rituals and medicine. The text itself
involves a lengthy enumeration of various
protective and wrathful female vampires
and demons as well as illnesses for which a
referential text titled Rig-ngag-ki gyal-mo
Ma-cha chen-mo was used for critical compari-
son. The translation contains crucial explanatory
footnotes.

Martin Hanker je doktorandem pražské tibe-
tanistiky, kde se zabývá reflexí socio-politické
dynamiky mladých Tibeťanů v soudobé hudbě
(zejména hip hopu) a obecným vztahem mezi
tradicí a modernitou. Mimo to zkoumá tradici
tibetských manuálů na výrobu rituálních nádob
z lidských lebek a věnuje se i hlubší integraci
digitálních technologií do humanitních oborů.
V Orientálním ústavu spolupracuje na tvorbě
česko-tibetsko-anglického elektronického slov-
níku a je místopředsedou asociace českých
orientalistů Orientalistický Expres.

Petr Jandáček je doktorandem oboru Dějiny
a kultury Asie na FF UK. Mezi jeho odborné
zájmy patří dějiny, mikrohistorie a kulturní
antropologie Tibetu. Momentálně se zabývá
sbírkou praktických rituálů připisovanou
jednomu ze známých tibetských překladatelů
z 12. století.

Linda Szabóová je studentkou magisterského
stupně pražské tibetanistiky. Zajímá se o tibet-
ské rituály staršího, nebuddhistického původu
a současné socio-politické vztahy v tibetské
společnosti. Je členkou výboru asociace českých
orientalistů Orientalistický Expres a v Knihovně
Orientálního ústavu pracuje na katalogizaci
místní tibetské sbírky.

Martina Mirtová je absolventkou bakalář-
ského stupně tibetanistiky na FF UK v Praze.
V současnosti pokračuje v studiu španělské filo-
logie na navazujícím magisterském stupni, kde
se orientuje na lingvistiku. V rámci tibetanistiky
se rovněž zajímá o tibetský jazyk a také o socio-
kulturní projevy současné tibetské společnosti.

Ilustrovala Jana Jandáčková.
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