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Aṅgulimāla 

Zrod sériového vraha 

Aṅgulimāla je jednou 

z najznámejších postáv buddhistických 

spisov. Dramatický príbeh premeny zo 

sériového vraha na mierumilovného 

a osvieteného arahata pozná 

v buddhistických krajinách každé malé 

dieťa a tehotné ženy dokonca k nemu 

vzhliadajú ako k svojmu ochráncovi, 

ktorého ochranné, žehnajúce verše 

zaručujú úspešný pôrod. Buddha 

svojich žiakov často varoval, aby 

nesúdili ľudí na základe ich zovňajšku 

alebo správania navonok. Iba Buddha, obdarovaný svojimi jedinečnými schopnosťami, 

dokáže poznať srdce iného človeka s bezchybnou presnosťou. V prípade Aṅgulimālu, 

Buddha videl jeho skrytý potenciál získať oslobodenie už v tomto živote, a nie len od 

zrodenia v nižších svetoch, ale aj od utrpenia spojeného s kolobehom existencie. 

Aj v kresťanstve nájdeme príklady radikálnej morálnej premeny niektorých 

postáv: napríklad „zlodej na kríži“ na Golgote, ktorému Ježíš sľúbil, že ešte v ten deň sa 

opäť spolu stretnú v Raji; alebo vodca lúpežníkov, ktorého obrátil Sv. František z Assisi a 

ktorý sa následne stal mníchom. Podobné príbehy vždy pohýnali srdcom veriacich, ale 

naopak, v mysli skeptikov vyvstáva otázka, ako sa mohli takéto zásadné zmeny udiať. 

Príbeh Aṅgulimāly môže byť odpoveďou na túto otázku.  

Za čias Buddhu žil istý vzdelaný brahmin menom Bhaggavā Gagga, ktorý slúžil na 

dvore kráľa Pasenadiho z Kosaly ako kráľovský duchovný na jednom z najvyšších postov 

v kráľovstve. Jednej noci jeho žena Māntanī porodila syna. Otec si nechal vyložiť 

horoskop a k jeho veľkému zdeseniu zistil, že syn sa narodil pod „lúpežnou konšteláciou,“ 

čo naznačovalo, že chlapec mal vrodenú dispozíciu na zločinný život. Môžeme si len 

prestaviť, ako sa musel otec cítiť, keď bol postavený pred takúto šokujúcu a neočakávanú 

správu.  

Na druhý deň zavčas rána šiel brahmin do kráľovského paláca ako zvyčajne 

a opýtal sa kráľa či sa dobre vyspal. „Ako som sa mohol dobre vyspať?“ odpovedal kráľ. 

„Zobudil som sa uprostred noci a videl som, že zbrane ležiace pri mojej posteli sa žiarivo 

trbliecú a bol som moc rozrušený a znepokojený na to,  aby som opäť zaspal. Myslíš, že by 

to mohla byť predzvesť nebezpečia hroziaceho mne alebo kráľovstvu?“ 

Brahmin povedal: „Nebojte sa ničoho, kráľ. Táto podivuhodná vec sa udiala 

všetkým obyvateľom v meste a nemá s vami nič spoločné. Minulú noc mi žena porodila 

syna, a nanešťastie jeho horoskop ukazuje lúpežnú konšteláciu. Toto musí byť príčinou 

toho, že sa zbrane trblietali.“ 

„Bude osamelý lúpežník, alebo vodca?“ 
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„Bude sám, vaša Výsosť. Čo keby sme ho dali zabiť teraz, aby sa tak zabránilo 

budúcim zločinom?“ 

„Keďže má byť osamelý lúpežník, nech dostane výchovu a dobré vzdelanie. 

V takom prípade možno príde o svoje zlovestné sklony.“ 

Chlapcovi dali meno Ahimsaka, čo znamená „Neškodný.“ Toto meno bolo vybraté 

s nádejou, že sa v jeho mysli zakorení ideál, o ktorý by mal usilovať. Keď chlapec vyrástol 

bol fyzicky veľmi silný a mocný, ale tiež dobre vychovaný a rozumný. Tým, že bol 

usilovným a pilným žiakom, rodičia mali dobrý dôvod si myslieť, že jeho vrodená 

náchylnosť k zlému nedostáva priestor, práve kvôli poskytnutému vzdelaniu a duchovnej 

atmosfére, ktorá u nich doma vládla. A toto ich samozrejme veľmi tešilo. 

V príhodnej dobe poslal otec Ahimsaku do Takkasily, veľmi známej a starodávnej 

univerzitnej školy v Indii, aby dostal vyššie vzdelanie. Bol prijatý najprednejším učiteľom, 

a stal sa z neho tak horlivý študent, že prekonal všetkých svojich spolužiakov. Svojmu 

učiteľovi slúžil pokorne a verne, a tak sa čoskoro stal jeho najobľúbenejším žiakom. 

Dokonca dostával od rodiny svojho učiteľa jedlo. To vyvolávalo zlosť a závisť u jeho 

spolužiakov. Spoločne tento problém riešili: „Odkedy sa tu objavil ten mladý Ahimsaka, 

učiteľ na nás skoro vôbec nemá čas. Musíme to zastaviť a rozdeliť tých dvoch.“ Obyčajnou 

ľsťou to nebolo možné, pretože Ahimsakovo správanie a jeho oddanosť štúdiu, a ani 

vznešený pôvod nedávalo príležitosť k tomu, aby ho mohli akokoľvek znevážiť. „Musí 

stratiť podporu od učiteľa, znepriateliť si ho,“ rozmýšľali a napokon sa rozhodli, že za 

učiteľom postupom času pôjdu tri skupiny študentov.  

Prvá skupina sa vybrala za učiteľom a žiaci mu vravia: „Po dome sa šuškajú isté 

veci, pane.“ „A to aké, moji milí?“ „Máme podozrenie, že Ahimsaka má niečo za lubom.“ 

Počujúc toto obvinenie, učiteľ sa rozhorčil a pokáral žiakov: „Vypadnite, naničhodníci! 

Ani sa nesnažte zasadiť rozkol medzi mňa a môjho syna!“ Po nejakom čase za ním prišla 

druhá skupinka žiakov a podobne vzniesli obvinenie. A tak isto aj tretia skupina, a táto 

dodala: „Ak nám neveríte pane, mali by ste si to ísť sám overiť.“  

Jedovaté semiačko podozrenia napokon vzklíčilo v učiteľovom srdci, ktorý začal 

veriť, že Ahimsaka, taký mocný muž telom aj mysľou, sa ho snaží vystrnadiť. Ak človek 

raz zažehne iskru podozrenia, dôvod, ktorý by ho potvrdzoval sa vždy nájde. A tak 

učiteľovo podozrenie prerástlo v presvedčenie. „Musím ho zabiť, alebo ho nechať zabiť,“ 

pomyslel si. Ale potom rozvažoval: „Nebude jednoduché zabiť tak veľkého silného muža. 

A navyše, ak by bol zavraždený, pokiaľ je ešte žiakom na tejto škole, mohlo by to poškodiť 

moju povesť a mohli by sem prestať študenti chodiť. Musím vymyslieť nejaký iný spôsob 

ako sa ho zbaviť a zároveň ho potrestať.“ 

Stalo sa to čoskoro, práve v čase keď Ahimsaka končil štúdium a pripravoval sa na 

odchod domov. Vtedy si ho učiteľ zavolal a oznámil mu: „Môj drahý Ahimsaka, pre toho, 

kto úspešne dokončil štúdium je patričné, aby obdaroval svojho učiteľa na znak úcty. 

Čakám na tvoj dar.“ „Samozrejme, pane! Aký dar si prajete?“ „Musíš mi priniesť tisíc 

ľudských malíčkov pravej ruky. Toto sa stane tvojim záverečným slávnostným vzdaním 

pocty umeniu, ktorému si sa tu naučil.“ 

Učiteľ pravdepodobne predpokladal, že Ahimsaku, snažiac sa splniť jeho prosbu, 

buď zabijú alebo zavrú a popravia. Je možné, že učiteľ dal tiež tajne spraviť horoskop, 

z ktorého vyčítal Ahimsakov vrodený potenciál k násiliu a dúfal, že takto ho prebudí. 
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Konfrontovaný s takou neslýchanou požiadavkou Ahimsaka zvolal: „Och pane! 

Ako by som to mohol vykonať? Moja rodina sa nikdy nezúčastňovala na násilnostiach. 

Nikomu by neublížili.“ „Dobre, ale ak výuka nebude zavŕšená slávnostným obradom 

vzdaním pocty, neprinesie ti žiadne plody.“ A tak, po vhodne zvolených slovách, 

Ahimsaka súhlasil. Vzdal učiteľovi úctu a odišiel. 

Príbeh sa hlbšie nezaoberá motívmi, prečo Ahimsaka napokon súhlasil 

s učiteľovou desivou požiadavkou a prečo nevyvinul väčšie úsilie na protest. Jedným 

z jeho dôvodov mohla byť aj viera, že je povinnosťou žiaka mať bezvýhradnú dôveru k 

učiteľovi bez zbytočných otázok, čo mohlo byť odrazom jeho výchovy vo vyšších 

princípoch. Avšak pravdepodobne silnejším faktorom bola jeho prirodzená predispozícia 

k násiliu. Slová jeho učiteľa v ňom mohli vyvolať zvláštnu príťažlivosť k životu divého 

dobrodružstva, čo mohol pokladať za výzvu, vzhľadom k jeho mužnej zdatnosti. 

Tradícia hovorí, že v jednom z jeho predchádzajúcich životov bol Ahimsaka mocný 

duch, takzvaný yakkha, ktorý využíval svoju nadľudskú silu k vraždeniu ľudí, aby tak 

ukojil svoj apetít na ľudské mäso. Vo všetkých jeho minulých existenciách, ktoré sú 

zaznamenané v Jātakach prominujú najmä dve charakteristiky: jeho fyzická sila 

a nedostatok súcitu. Toto temné dedičstvo minulosti sa prelialo do súčasnosti a pohltilo 

v sebe aj tie dobré kvality, ktoré pestoval v rannom živote. 

A tak Ahimsaku pri rozhovore s učiteľom ani nenapadla alternatíva: že by 

pozbieral malíčky z mŕtvych tiel, ktoré boli v Indii odhodené na pohrebiskách. Namiesto 

toho sa ozbrojil, vzal si so sebou rôzne zbrane vrátane veľkého meča a vyrazil do lesa 

Jālini v jeho rodnom meste Kosala. Žil na vysokom útese odkiaľ mohol pozorovať svoju 

korisť. Ak videl prichádzať cestujúcich, rýchlo zbehol dole, všetkých pobil a každej obeti 

vzal malíček. Spočiatku prsty vešal na strom, kde vtáky ohlodali mäso a zbytok kostí 

spadol na zem. Keď videl, že kosti hnijú na zemi, rozhodol sa, že si kosti z prstov navlečie 

a bude nosiť na krku. A odtiaľ vzniklo pomenovanie Aṅgulimāla, „Girlanda z prstov.“ 

 

 

Ako sa Aṅgulimāla stal mníchom 

Aṅgulimāla sa nevzdal svojich krvavých výpadov, až sa stalo, že ľudia sa začali 

vyhýbať lesu a nikto sa tam neodvažoval vstúpiť, dokonca ani aby pozbieral drevo na 

oheň. A tak sa musel Aṅgulimāla premiestniť na okraj dediny a z úkrytu napádal ľudí, 

ktorí tadiaľ prechádzali, odrezal im prst a zavesil si ho na náhrdelník k ostatným. Zašiel 

dokonca až tak ďaleko, že sa v noci vkrádal do domov, zabil jeho obyvateľov a pobral im 

prsty. Takto napadol viaceré dediny. Keďže sa nikto nevedel vzoprieť Aṅgulimālovej sile, 

ľudia opúšťali domovy a dediny zostávali prázdne. Dedinčania bez domova putovali do 

Sāvatthī, utáborili sa za mestom a šli za kráľom Pasenadim, aby mu nariekajúc 

a lamentujúc povedali o ich neutešenej situácii. Kráľ videl, že situácia potrebuje rázne 

riešenie, a tak dal za zvukov kráľovského bubna vyhlásiť: „Rýchlo, lupič Aṅgulimāla musí 

byť zajatý a potrestaný. Vojenský oddiel nech sa dostaví pre inštrukcie!“ 

Zrejme, Aṅgulimālov pôvod a pravé meno zostali nepoznané, ale jeho matka 

intuitívne vedela, že bandita nemôže byť nikto iný ako jej syn, Ahimsaka, ktorý sa nikdy 

nevrátil z Takkasily. Keď si vypočula verejné vyhlásenie, bola si istá, že upadol do 
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zločinného spôsobu života, ktorý predpovedal jeho horoskop. Pristúpila k manželovi, 

brahminovi Bhaggavā a povedala mu: „Ten obávaný lupič je náš syn! Vojaci sa akurát 

vypravili ho zajať. Prosím ťa, drahý, choď a nájdi ho! Primäj ho, aby zmenil svoj spôsob 

života, a aby sa vrátil domov. Inak ho kráľ dá popraviť.“ Avšak brahmin odpovedal, „O 

takého syna nemám záujem. Kráľ nech s ním naloží, ako uzná za vhodné.“ Matkino srdce 

je však mäkké a z lásky k synovi sa sama vypravila do lesa na miesto, kde sa chyrovalo, že 

sa Aṅgulimāla ukrýva. Chcela ho varovať a uchrániť, úpenlivo poprosiť, aby sa vzdal 

svojho dosavadného zločinného života a vrátil sa s ňou domov. 

Tou dobou Aṅgulimāla nadobudol už 999 prstov a chýbal mu len jeden jediný, aby 

tak splnil úlohu stanovenú jeho učiteľom. Aby úlohu doviedol do konca, mohol zabiť aj 

vlastnú matku, ktorá bola bližšie a bližšie k miestu, kde sa ukrýval. Ale matkovražda je 

jeden z piatich ohavných prečinov, ktorých nevyhnutným výsledkom je okamžitý zrod 

v pekle. A tak, bez toho, aby si bol toho vedomý, Aṅgulimāla balansoval na okraji 

priepasti do pekla. 

Práve v tomto momente – bolo to už dvadsiatym rokom čo Buddha učil – 

Vznešený hľadiac na svet láskavým okom a s veľkým súcitom, začal si byť vedomý 

Aṅgulimālu. Pre Buddhu, ktorý si pamätal všetky svoje minulé pobyty, nebola táto osoba 

cudzou. Mnohokrát sa stretli v predchádzajúcich životoch a mnohokrát si Bodhisatta 

podmanil Aṅgulimālovu silu tela a aj silu mysle. Raz bol Aṅgulimāla dokonca aj 

Bohisattov strýko (J 513). Teraz, keď sa ich životy opäť pretli, a keď Buddha spoznal do 

akého smrteľného nebezpečia sa Aṅgulimāla rúti, neváhal a vydal sa na päťdesiat 

kilometrovú cestu, aby ho uchránil od nenapraviteľnej duchovnej pohromy.  

 

V Aṅgulimāla Sutta (MN 86) sa píše: 

 

Okoloidúci pastieri kráv a kôz a oráči videli ako Blažený kráča po ceste, 

ktorá smerovala k Aṅgulimālovi a varovali ho: „Nechoď tou cestou, askéta. 

Na konci tejto cesty je bandita Aṅgulimāla, vrah, s krvavými rukami, 

lúpežník čo sa oddáva násiliu a zlobe, neúprosný k živým tvorom. Dediny, 

mestá a kraje ním boli zničené. Vytrvalo vraždí ľudí a nosí ich prsty ako 

girlandu okolo krku. Muži, čo išli po tej ceste aj v skupinách, po desať, po 

dvadsať, po tridsať, dokonca aj po štyridsať, všetci padli Aṅgulimālovi za 

obeť.“ Keď toto bolo povedané, Vznešený kráčal v tichosti ďalej. Druhýkrát 

ho ľudia varovali, tretíkrát ho varovali, ale Vznešený stále kráčal v tichosti 

ďalej. 

 

Zo svojho miesta Aṅgulimāla videl ako prichádza jeho matka. Aj keď ju spoznal, 

tak príkra bola jeho myseľ v bezcitnom zápale násilia, že bol odhodlaný zabiť práve tú 

ženu, ktorá ho priviedla na svet. V tom momente sa objavil Buddha na ceste medzi 

Aṅgulimālom a jeho matkou. Vidiac ho, Aṅgulimāla si pomyslel: „Prečo by som zabíjal 

matku pre prst, keď je tu aj niekto ďalší? Nech žije. Zabijem toho askétu a odrežem mu 

prst.“ Sutta pokračuje: 

 

Aṅgulimāla si vzal meč a štít, pripevnil si luk a tulec a prenasledoval 

Buddhu z neveľkej diaľky. Potom Vznešený vykonal taký čin nadprirodzenej 
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schopnosti, že bandita Aṅgulimāla, kráčajúc najrýchlejšie ako vedel, ho 

nemohol dohoniť, zatiaľ čo Buddha kráčal svojím obvyklým kľudným 

tempom. Potom si Aṅgulimāla pomyslel: „To je úžasné! To je podivuhodné! 

Predtým som mohol dohoniť aj rýchleho slona a zmocniť sa ho; mohol som 

dohoniť aj rýchleho koňa a zmocniť sa ho; mohol som dohoniť aj rýchly voz 

a zmocniť sa ho; mohol som dokonca dohoniť aj rýchleho jeleňa a zmocniť 

sa ho. Ale teraz, aj keď kráčam ako najrýchlejšie viem, nemôžem dohoniť 

toho askétu, aj keď on kráča kľudným tempom.“ Zastavil a zvolal na 

Vznešeného, „Zastav, askéta! Zastav, askéta!“ 

„Ja som zastal, Aṅgulimāla. Aj ty zastav.“ 

Potom si lúpežník Aṅgulimāla pomyslel: „Títo askéti, nasledovníci 

Sakyanských potomkov, hovoria pravdu, a uplatňujú pravdu; ale tento 

askéta aj napriek tomu, že kráča tvrdí, ´Ja som zastal, Aṅgulimāla. Aj ty 

zastav.´ Opýtam sa na to askétu?“ 

Potom tak vo veršoch oslovil Vznešeného: 

„Zatiaľ čo ty kráčaš, askéta, hovoríš  mi, že si zastal; 

ale ja, ktorý som zastal, mi hovoříš, 

že som nezastal. Pýtam sa ťa, 

ó askéta, aký je význam tvojich slov; 

ako je možné, že ty si zastal a ja nie?“ 

A Vznešený odpovedal: 

„Aṅgulimāla, ja som zastal navždy, 

zdržiavam sa násilia a zabíjania živých bytostí; 

ale ty nemáš žiadnu zdržanlivosť k bytostiam, ktoré dýchajú, 

preto vravím, že ja som zastal a ty nie.“ 

Keď Aṅgulimāla počul tieto slová, odohrala sa v ňom veľká premena. Jeho dlho 

potlačované cnostné a počestné rysy sa predrali napovrch boriac priehradu zatvrdnutej 

krutosti, na ktorú si tak privykol počas posledných rokov. Uvedomil si, že askéta stojaci 

pred ním, nie je nikto iný ako On, Vznešený. Intuitívne vedel, že Buddha prišiel do lesa 
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len kvôli nemu, aby ho uchránil od bezodnej priepasti utrpenia, do ktorej sa práve chystal 

zrútiť. Otrasený až k jadru svojej bytosti, v okamihu odhodil zbrane a zaviazal sa, že bude 

žiť novým životom: 

 

„Ó, konečne prišiel tento askéta, vznešený mudrc, 

do tohto lesa pre moje dobro. 

Počujúc tvoj verš, ktorý ma učí Dhamme, 

vskutku, navždy opustím zlo.“ 

 

Tak hovoriac, bandita vzal svoj meč a zbrane 

a odhodil ich do hlbokej rokliny; 

bandita padol Vznešenému k nohám, 

a priamo tam požiadal o prijatie do Rádu. 

 

Osvietený, mudrc nezmerného súcitu, 

učiteľ a znalec sveta s jeho bohmi, 

oslovil ho slovami „Poď, bhikkhu,“ 

a takto sa z neho stal bhikkhu. 

 

Aj keď tradičné pramene neobjasňujú najskrytejšie pohnútky Aṅgulimālovej 

vnútornej premeny, môžeme sa domnievať, že už len samotná prítomnosť Buddhu mu 

umožnila uvidieť na vlastné oči to nepochopiteľné utrpenie, do ktorého sa jeho život 

ponoril, a ba ešte väčšie a strašnejšie utrpenie, ktoré naňho čaká, keď jeho zlá kamma 

dozreje. Musel si uvedomiť, ako sa stal obeťou vlastnej zaslepenosti a muselo mu byť 

jasné, že jedinou cestou ako odvrátiť nepriaznivé dôsledky jeho činov, ktoré nad ním 

neúnavne viseli, je vytrhnúť kolotoč zrodzovania a utrpenia aj s koreňom. Uvidiac, že 

v svete už preňho nie je žiadnej útechy, musel sa zveriť myšlienke nadobro opustiť tento 

svet a vyslobodiť sa tým, že prekoná vlastný sebaklam. Toto ho primälo k radikálnemu 

kroku úplneho zrieknutia sa, vstúpiť do Saṅghy a stať sa duchovným synom 

Prebudeného, jeho ochrancu a útočiska. 

Onedlho nato sa Buddha a veľká skupina mníchov spolu s Aṅgulimālom ako jeho 

sprevádzajúcim mníchom vydali na cestu do Sāvatthī, Aṅgulimālovmu domovu. 

Prichádzali postupne. Avšak ľud v Sāvatthī nevedel o Aṅgulimālovej veľkej premene 

a sťažovali sa, že kráľ až príliš dlho vyčkával, kým poslal vojsko nájsť a zajať obávaného 

banditu. Teraz sa sám kráľ Pasenadi, na čele veľkého oddielu jeho najlepších vojakov, 

vydal prenasledovať Aṅgulimālu do lesa Jālini. Cestou prechádzal okolo kláštora 

Jetavana, kde Buddha práve prišiel. Vzhľadom na to, že už mnoho rokov bol verným 

Buddhovým stúpencom, rozhodol sa zastaviť na ceste a vzdať mu úctu. 

Buddha, upozorňujúc na prítomných vojakov, sa spýtal kráľa Pasenadiho, či ho 

napadol kráľ zo susedného kráľovstva a či ide proti nemu do vojny. Kráľ odpovedal, že sa 

nejedná o vojnu, ale že sa so svojimi mužmi vypravil hľadať vražedného lúpežníka 

Aṅgulimālu. „Ale,“ dodal zúfalo, „pravdepodobne sa mi ho nepodarí polapiť.“ 

 Vznešený povedal: „Ale, mocný kráľ, predstav si, že by si zistil, že si Aṅgulimāla 

oholil vlasy a fúzy, obliekol žlté rúcho a odišiel z domova do bezdomovia; že sa zdržuje 

zabíjania živých bytostí, brania toho, čo nie je dávané, nepravdivej mluvy; že sa zdržuje 
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prijímania jedla v nevhodnú dobu, prijíma jedlo len jeden krát za deň, že žije v celibáte, 

cnostne, že má dobrý charakter. Ak by si ho mal takto vidieť, ako by si s ním naložil?“ 

 „Vznešený pane, prejavili by sme mu poctu, postavili by sme sa na znak úcty, alebo 

ho pozvali, nech usadne; alebo by sme ho zaopatrili štyrmi mníšskymi potrebami 

a zabezpečili jeho zákonnú ochranu, obranu a stráž. Ale, ctihodný pane, je to nemorálny 

človek so zlým charakterom. Ako by vôbec mohol mať takú cnosť či umiernenosť?“ 

 Potom Vznešený vzpriamil pravú ruku a povedal kráľovi Pasenadimu: „Toto, veľký 

kráľ, je Aṅgulimāla.“ 

 Kráľ bol okamžite nanajvýš znepokojený a zdesený a vlasy sa mu postavili 

dupkom. Stratil svoju predošlú vyrovnanosť, až tak desivá bola Aṅgulimālova povesť. 

Buddha však povedal: „Nemaj strach, veľký kráľ. Nie je tu nič, čoho by ste sa mali báť.“ 

 Keď sa kráľ po chvíli spamätal, podišiel k ctihodnému Aṅgulimālovi a opýtal sa na 

meno rodu z ktorého pochádza, z matkinej aj otcovej strany, pokladajúc za nevhodné, aby 

mnícha oslovoval menom, ktoré naznačovalo jeho predošlé kruté činy. Akonáhle sa 

dozvedel, že jeho otec sa volá Gagga a matka Māntanī, prekvapene si uvedomil, že 

Aṅgulimāla je synom jeho vlastného dvorného duchovného a dobre si pamätal zvláštne 

okolnosti, za ktorých sa narodil. Hlboko sa ho dotklo, že Buddha bol schopný obrátiť 

tohto krutého muža v mierumilovného člena Saṅghy. Kráľ sa ponúkol podporiť 

„vznešeného Gaggu Mantāniputtu“ so všetkými mníšskymi potrebami, teda rúchom, 

jedlom, príbytkom a liekmi. Ale Aṅgulimāla sa rozhodol dodržiavať štyri prísne asketické 

pravidlá (dhutaṅga): žil v lese, chodil žobrať, nosil len obnosené rúcha a vlastnil len 

jednu súpravu trojdielneho rúcha. A tak aj odpovedal: „Mám akurát, mocný kráľ. Moje 

trojdielne rúcho je kompletné.“ 

 Nato sa kráľ Pasenadi otočil späť 

k Buddhovi a prehlásil: „To je úžasné, 

ctihodný pane! To je úchvatné, ako si 

Vznešený podmaní nepodmaniteľných, 

upokojí neupokojiteľných, utíši 

neutišiteľných. Tohto muža, ktorého 

sme nemohli premôcť potrestaním 

ani zbraňami, Vznešený premohol bez 

potrestania a bez zbraní.“ 

 Len čo Aṅgulimāla začal chodiť na 

obchôdzky za almužnou, ľudia pred ním 

vydesene utekali a zatvárali dvere. Tak sa to dialo na okrajoch mesta Sāvatthī, kam išiel 

Aṅgulimāla najprv; ale to isté ho čakalo aj v meste, kde, ako dúfal, bude menej nápadný. 

Nedostal dokonca ani za lyžicu jedla ani za naberačku ovsenej kaše na svojich almužných 

obchôdzkach. 

 Vinaya (1:74) zaznamenáva, že niektorí ľudia vidiac Aṅgulimālu v rúchu sa 

rozhnevali a kričali: „Ako môžu títo askéti, títo mnísi, potomkovia Sakyov, ordinovať 

notorického zločinca!“ Mnísi, ktorí to začuli oznámili vec Buddhovi a ten stanovil 

nasledovné pravidlo: „Mnísi, notorický zločinec nesmie byť ordinovaný. Ten, kto ordinuje 

takého človeka sa dopustí priestupku zlého jednania (dukkaṭa).“ Buddha dobre vedel, že 

síce on sám je schopný vidieť či je v zločincovi potenciál vykonávať dobro, ale tí ostatní po 

ňom nemusia mať ani túto schopnosť ani autoritu uskutočniť to. Prijatie bývalých 
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kriminálnikov do Rádu by tiež mohlo znamenať, že aj zločinci, ktorí neoľutovali svoje 

činy, by mohli použiť Rád ako únik pred spravodlivosťou a trestom. 

 Zopár ľudí dôverujúc Buddhovmu úsudku možno zmenili svoj postoj a dali 

Aṅgulimālovi almužnu, keď stál pred ich domom, ale väčšina bola nepriateľská 

a odmietavá. Aj keď si Aṅgulimāla uvedomoval, že je zbytočné chodiť na almužnu v jeho 

rodnom meste, bolo jeho povinnosťou pokračovať v tejto praxi. 

 

 

Narodenie urodzeného  

Raz sa prihodilo, že pri obchôdzke za almužnou Aṅgulimāla uvidel ženu 

v pôrodných bolestiach, ktorej sa ale nedarilo priviesť dieťa na svet. V tom okamihu 

v ňom vyvstal súcit a pomyslel si: „Ako veľmi bytosti trpia! Och ako veľmi trpia!“ Keď sa 

vrátil späť do kláštora, po príchode o tom povedal Vznešenému, ktorý mu odpovedal: 

„Tak choď do Sāvatthī, Aṅgulimāla, a povedz tej žene: ´Sestra, odkedy som sa narodil, 

nevybavujem si, že by som niekedy zámerne pripravil dýchajúcu bytosť o život. V mene 

tejto pravdy, kiež je ti dobre a kiež je tvoje dieťa zdravé a v bezpečí!´“ 

Ale Aṅgulimāla protestoval: „Ale nebude to zámerná lož, Ctihodný pane? Pretože 

ja som mnoho ľudí obral o život úmyselne.“ 

„V tom prípade, Aṅgulimāla, povedz tej žene: ´Sestra, odkedy som sa znovuzrodil 

ako ušľachtilý, nevybavujem si, že by som niekedy zámerne pripravil dýchajúcu bytosť 

o život. V mene tejto pravdy, kiež je ti dobre a kiež je tvoje dieťa zdravé a v bezpečí!´“ 

Aṅgulimāla odkázal do domu ženy, že príde. Ľudia zavesili v ženinej izbe závesy, 

a na druhú stranu miestnosti za závesmi umiestnili stoličku, na ktorú sa mal mních 

posadiť. Keď prišiel Aṅgulimāla do domu ženy, učinil „pravdivé vyhlásenie,“ tak ako ho 

inštruoval Buddha. Jeho slová boli vskutku pravdivé, pretože naozaj podstúpil ušľachtilý 

zrod – duchovný prerod – v momente, keď ho Buddha ordinoval za mnícha. Premena, 

ktorá sa odohrala v jeho srdci mu dala silu pomáhať a liečiť a bola omnoho mocnejšia, 

ako jeho predošlá sila ubližovať a ničiť. A tak, prostredníctvom sily pravdivého 

vyhlásenia, sa matka a dieťa dočkali dobrého a bezpečného pôrodu. 

 Vo všeobecnosti, Buddha sa nikdy nezaoberal „kriesením mŕtvych“ alebo 

„spirituálnym liečením.“ Vedel, že aj tí vzkriesení by jedného dňa umreli. Obrovský súcit 

preukazoval, keď učil bytosti o pravdivom stave bezsmrtnosti a ceste ako sa k nemu 

dostať. Tak prečo urobil Buddha v Aṅgulimālovom prípade výnimku a inštruoval ho, aby 

využil moc pravdy a pomohol tak vyliečiť? Ponúkame reflexiu, ktorú napísali starší a 

ktorá je komentárom k Aṅgulimāla Sutte: 

 

Niektorí sa môžu pýtať: „Prečo Vznešený poveril mnícha, aby vykonal prácu 

liečiteľa?“ A na to je odpoveďou: To nie je to, čo Buddha vykonal. Akt 

pravdy nie je medicínsky zákrok, je vykonaný na základe vlastnej reflexie 

cnosti. Vznešený vedel, že sa Aṅgulimālovi nedostáva almužného jedla, 

pretože ľudia boli vystrašení a utekali pred ním, keď ho zbadali. Aby 

Aṅgulimālovi v tejto situácii pomohol, dovolil mu, aby vykonal akt pravdy. 

Ľudia by si tak pomysleli: „Prebudiac myšlienku milujúcej dobrotivosti, 
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Aṅgulimāla Starší teraz môže ľuďom prinášať bezpečie aktom pravdy,“ 

a tým pádom sa ho prestanú báť. Potom bude Aṅgulimāla dostávať almužné 

jedlo a bude tak spôsobilý vykonávať mníšske povinnosti.  

 Až doposiaľ Aṅgulimāla nebol schopný sústrediť sa na meditačný predmet. 

Aj keď praktikoval dňom i nocou, vždy sa mu v hlave vynoril obraz miesta v 

džungli, kde zavraždil toľkých ľudí. Počul ich nariekajúce hlasy, ako ho 

prosili o zľutovanie: „Nechaj ma žiť, pane! Som chudobný človek a mám 

veľa detí!“ Videl ako bezďačne, horúčkovito pohybovali rukami a nohami zo 

strachu pred smrťou. Keď ho pohltili tieto spomienky, nemohol naďalej 

bezúhonne sedieť na meditačnom lôžku. Tak mu Vznešený dovolil učiniť 

tento akt pravdy o jeho ušľachtilom zrode. Chcel, aby Aṅgulimāla považoval 

svoje „narodenie“ ako mních za niečo veľmi dôležité, tak, aby ho to 

inšpirovalo k posilneniu vhľadu a dosiahnutiu arahatstva.  

 

 Táto príhoda, ako sa ukázalo, mala veľký dopad na Aṅgulimālu a on svoju hlbokú 

vďaku preukázal najlepšou možnou cestou, a to dokonalým dovŕšením úlohy, ktorú mu 

Buddha dal: 

 

A onedlho, prebývajúc v samote, odlúčený, usilovný, horlivý a rozhodný, 

ctihodný Aṅgulimāla, realizoval vlastným poznaním tu a teraz, vstúpil a dlel 

v zavŕšení svätého života, kvôli ktorému synovia z dobrých rodín správne 

odchádzajú z domova do bezdomovia. Priamo poznal: „Ukončené je 

zrodzovanie, dokonaný je čistý život, úloha je splnená, po tomto tu už nie je 

nič ďalšieho.“ A ctihodný Aṅgulimāla sa stal jedným z arahatov. 

 

 

  

Tak napokon jeho predošlé meno, Ahimsaka, Neškodný, mu plne prislúchalo. Od 

čias príhody s trpiacou ženou mu väčšina ľudí začala opäť dôverovať, verila v jeho 

vnútornú premenu a nestávalo sa, že by nedostal podporu, keď chodil za almužnou 

v Sāvatthī. Avšak, zostalo zopár nahnevaných, ktorí nemohli zabudnúť na to, že 

Aṅgulimāla, bandita, privodil smrť ich milovaným. Keďže sa nemohli pomstiť s pomocou 
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práva, rozhodli sa vziať vec do vlastných rúk a napadli Aṅgulimālu, keď kráčal za 

almužnou obchôdzkou. Ich útok musel byť celkom surový, pretože Aṅgulimāla sa vrátil 

vážne zranený, s rozbitou hlavou, so zničenou almužnou miskou a roztrhaným rúchom. 

Buddha ho videl zdiaľky prichádzať a zvolal: „Znášaj to trpezlivo, brahmin! Znášaj to 

trpezlivo, brahmin! Zakúšaš tu a teraz následky svojich činov, za ktoré by si inak trpel 

v pekle, v mukách, dlhé roky, dlhé stovky rokov, dlhé tisícky rokov.“  

 Ako arahat Aṅgulimāla zostal pevným a nedotknuteľným v mysli a srdci. Ale jeho 

telo, symbol a plod jeho predchádzajúcej kammy, bolo neustále vystavované následkom 

jeho zlých činov. Dokonca aj Buddha, ako výsledok svojich predchádzajúcich činov, 

utrpel menšie zranenie, ktoré mu spôsobil jeho zlomyselný bratranec Devadatta. Jeho 

dvaja prední žiaci tiež zažili telesné násilie: Sāriputtu udrel do hlavy škodoradostný 

démon a Mogallāna bol brutálne zavraždený. Keď sa dokonca títo traja Ctihodní nemohli 

vyhnúť utrpeniu tela, ako mohol Aṅgulimāla uniknúť takémuto osudu – on, ktorý v tomto 

živote napáchal toľko zla? Jednako, bolo to len jeho telo, ktoré dostávalo údery, nie jeho 

myseľ, tá zostala po celú dobu v neotrasiteľnej rovnováhe. Ako arahat nepotreboval ani 

slová útechy ani podpory. A preto by sme mohli chápať Buddhove slová Aṅgulimālovi ako 

pripomienku kammického reťazca príčin a následkov, ktorá musí byť trpezlivo znášaná, 

aj keď bola veľmi oslabená jeho vnútornou metamorfózou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z anglického originálu Hellmuth Hecker: Great Disciples of the Buddha preložila Šeríková Petra 


