Buddhistické festivaly a svátky
Je mnoho speciálních a významných dn , keré se v Buddhistických zemích oslavují. V tšinou jsou
také hodn kulturní a nemají tudíž zase až tak velký význam pro naši západní kulturu. Jako
nap íklad svátky narození bodhisattv v mahajánové tradici, oslavy Nového roku a jiná významná
data v buddhistickém kalendá i.
Nejvýznamn jší oslavou je
sakha, terá p ipadá na každý kv tnový úpln k. Tento den se
nazývá „Buddhovým dnem“ a je oslavován po celém sv
ve všech buddhistických zemích a
tradicích. Slaví se v tšinou n kolik dní.
Buddhistické festivaly jsou vždy velmi veselé plné r zných
zábavných aktivit. Nejd ležit jším programem pro tuto oslavu je
návšt va kláštera, kde laická ve ejnost nabídne jídlo mnich m a
mniškám, p ijímá osm etických rozhodnutí a zú astní se
ednes na téma Dhammy (Buddhova u ení). Odpoledne
nabídnou laici v tšinou jídlo chudým pro získávání dobrých
zásluh a pro dobro ostatním. Ve er se konají ob ady, recitace a
meditace u Bodhi stromu a svatých stup. Program je zakon en
karnevalovým pr vodem, který trvá celou noc a prochází se od
vesnice k vesnici. astým zvykem je též vypoušt ní zví at (hlavn
pták ) na svobodu.
Up satha (doslova „p st, den p stu“) je buddhistický svátek, p ipadající na dny úpl ku, novu, 1.
a 3. m sí ní tvrti. Svátek Up satha je d ležitý pro théravádový buddhismus, v mahájánových
zemích má jen okrajový význam.
Svátky Uposatha, které p ipadají na den úpl ku a novu jsou významn jší než dny 1. a 3. m sí ní
tvrt . V t chto dnech mniši a mnišky recitují P timokkhu, ádová pravidla obsažená ve vinaji,
meditují v tšinu ást noci a po ádají programy pro laickou ve ejnost.

Laici se b hem svátku ídí Osmi pravidly jednání (attha-s la), které slouží jako podpora jejich
medita ní praxe a jako zp sob, jak podpo it odhodlání následovat Buddhovo u ení. Navšt vují
také místní kláštery, aby vyslechli p ednášení Dhammy a v novali se zde meditaci.
Attha-s la – osm rozhodnutí zdržování se :
1. zabíjení živých bytostí
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2. braní nedarováno
3. sexuálního chování – (celibát)
4. lhaní, hrubé a zrañující mluvy
5. požívání opojných látek
6. požívání jídla po poledni
7. zdržení se tance, zp vu hudby a jiných zábavných p edstaveních, používání vo avek, lí idel,
ozdob, šperk , krásných od
, atd.
8. používání luxusních l žek

Zvláš d ležité svátky
které svátky Upósatha mají zvláštní význam v buddhistickém kalendá i. Na tento rok p ipadají
následující data:
Magha P ja - 28.února - n kdy také nazýván „Den Sanghy“, upomíná na spontánní

shromážd ní 1250 Arahant p ed Buddhou. P i této p íležitosti Buddha pronesl shrnutí
nejd ležitéjších bod svého u ení (Óváda-p timokkha g th ).

sakha P ja - 28.kv tna - také nazývaný „Den Buddhy“. P ipomíná jeho narození,
Osvobození a odchod do parinibb ny.
Asalha P ja - 26. ervence - „Den Dhammy“ upomíná na první Buddhovu

v
Gazelím parku u V ranasi („Rozpravu o rozto ení kola Nauky“, Dhamma-cakkapavattanna sutta). Následující den za íná 3 m sí ní období dešt (vasa)
Den Pavarana - 23. íjna - ozna uje konec období deš

mnich m p i ob adu kathina darována nová roucha.

Sabb satt bhavantu sukhitatt
Bh.Visuddhi
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. Následující m síc bývají

