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Buddha a buddhismus
1. BuddhÛv Ïivot – mládí
Chceme-li se zab˘vat buddhistickou theravádovou
meditací, je nutné zasadit toto téma do ‰ir‰ího kontextu. Tím je uãení Siddhatthy Gótamy, známého
jako Buddha. Pﬁesné datum jeho narození neznáme. B˘vá za nûj povaÏován kvûtnov˘ úplnûk roku
623 pﬁ. n. l. nebo 563 pﬁ. n. l. âasto je jednodu‰e
uvádûno 6. stol. pﬁ. n. l. Buddha se narodil jako syn
královského rodu v parku Lumbiní1 mûsta Kappilavatthu, tj. v oblasti dne‰ní hranice Indie s Nepálem. Jeho otec Suddhódana vládl malému království
a tento údûl oãekával i jeho potomka. Gótamovo narození, jakoÏ i cel˘ dal‰í Ïivot, provázelo podle le7

gend a tradice mnoÏství znamení, zázrakÛ a divÛ, jak
to ãasto vídáme u velk˘ch náboÏensk˘ch osobností.
MÛÏeme je v podstatû ponechat stranou, protoÏe na
nich Buddhovo uãení nestojí a ani nejsou pro jeho
pochopení dÛleÏitá. Pro mû osobnû je legendární podání Buddhova Ïivota krásn˘m a nesmírnû siln˘m
vyjádﬁením základních, archetypálních situací Ïivota ãlovûka touÏícího nalézt pravdu. Îivot v pﬁepychu
a hlavnû v nevûdomosti, setkání s utrpením, opu‰tûní rodiny a zaji‰tûného, pohodlného Ïivota, nároãná cesta duchovního hledání, hledání té „správné“
cesty, kdy nakonec ãlovûk poznává, Ïe pravdu mÛÏe
nalézt jen sám v sobû a sv˘mi silami – to jsou jedny
ze stále se opakujících rysÛ spirituální cesty. Tradice a úcta k Osvícenému je naplnila mnoÏstvím zázrakÛ, ale i pﬁes nû stále jasnû vysvítají základní,
existenciální situace lidského Ïivota. Jsou chvíle,
kdy se ãlovûk musí rozhodnout, zda setrvá v relativnû zaji‰tûném Ïivotû, zda je pro nûj dÛleÏitûj‰í práce, rodina, zda oddanost jasnû danému systému víry
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je tou pravou cestou… jsou chvíle, kdy ãlovûk mÛÏe
zaslechnout a vysly‰et volání srdce, volání hlubiny.
Gótama mûl Ïít aÏ do sv˘ch 29 let v královském
paláci, obklopen pohodlím a blahobytem. Jeho otec
se ho snaÏil uchránit jakéhokoli styku s reáln˘m svûtem, protoÏe se obával, Ïe by jeho syn mohl opustit
pﬁipravenou dráhu prince a posléze krále. Existovalo totiÏ proroctví, podle kterého se mûl stát Gótama
buì svûtov˘m vladaﬁem, nebo osvícenou bytostí –
buddhou. Suddhódana preferoval moÏnost první.
Podle legendárního podání se v‰ak Gótama pﬁi projíÏìce mûstem setkal se ãtyﬁmi osobami, které zmûnily jeho dosavadní poklidn˘ Ïivot. Potkal starce shrbeného tíhou let, nemocného, zkﬁiveného bolestí
a mrtvolu spalovanou na márách. Poté uvidûl putujícího asketu. Setkání s prvními tﬁemi osobami mûlo
symbolizovat univerzální strastiplnou povahu Ïivota a ãtvrté setkání naznaãovat prostﬁedky k pﬁekonání utrpení. Gótama opustil rodn˘ palác i svou Ïenu
s mal˘m dítûtem, aby hledal lék na utrpení lidstva.
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2. My‰lenkové pozadí
Odchod do bezdomoví a úporné hledání smyslu Ïivota nebylo v tehdej‰í Indii (a není zcela ani dnes)
neobvyklou událostí. âasto se stávalo, Ïe synové
vzne‰en˘ch rodin, nabaÏení svûtsk˘ch radostí a blahobytu, se rozhodli hledat nepomíjivé poznání
a osvobození. Stará Indie k tomu sk˘tala velmi vhodné podmínky. Je tﬁeba si uvûdomit, Ïe se Gótama nenarodil do duchovního vakua. Zatímco na na‰em
území probíhala doba Ïelezná a první státní útvar –
Sámova ﬁí‰e – ãekal více neÏ 1000 let na svÛj vznik,
tak na území indického subkontinentu existovala vyspûlá civilizace s kulturou, jejíÏ svatá písma se vztahovala k hlubok˘m otázkám existence svûta a ãlovûka.
V dobû 2300–1600 pﬁ. n. l. zde fungovala vyspûlá
civilizace mûstského typu, zvaná harapská kultura.
Její úpadek není dosud pﬁesnû vysvûtlen, protoÏe se
nepodaﬁilo rozlu‰tit protoindické písmo. Historikové se vût‰inou shodují v domnûnce, Ïe kolem polo10

viny 2. tisíciletí pﬁ. n. l. pﬁi‰ly na území dne‰ní Indie indoevropské kmeny, které se staly rozhodujícím
faktorem pro vznik staroindické kultury. Indoevropské kmeny si do nové vlasti pﬁinesly ústnû tradovan˘ soubor náboÏensk˘ch písní, které byly dotvoﬁeny
do dochované podoby asi mezi 12.–9. stol. pﬁ. n. l.
Jedná se o védy, jeÏ byly napsány v sanskrtu, a jde
zﬁejmû o první umûleckou literaturu IndoevropanÛ.
Uãení véd je polyteistické, objevuje se v nûm uctívání pﬁedkÛ, pﬁírodní jevy jsou ztotoÏÀovány s bohy,
ãi spí‰e spadají do jejich kompetence. Pozdûji vznikají v˘kladové knihy – bráhmany. Zde se dostává do
popﬁedí bÛh PradÏápati – Pán tvorÛ, z nûhoÏ povstali
ostatní tvorové. Bráhmany stejnû jako védy vyzdvihují dÛleÏitost obûtí, rituálÛ, které jsou nutné k naklonûní si jednotliv˘ch bohÛ. Objevují se zde náznaky panteismu, kter˘ posléze ovládl spisy dal‰ího
období – upani‰ady. Upani‰ady b˘vají povaÏovány
za jeden z vrcholÛ indického filozofického my‰lení.
Je v nich rozpracována idea kosmické jednoty – ne11

osobního absolutna brahma, které je skryto za mnohostí fenomenálního svûta. Tento princip je pﬁítomen i v kaÏdém ãlovûku jakoÏto átman duchovní
substance bytosti. Díky nevûdomosti – avidja, je tento atman oddûlen od brahma a bytost je nucena podle sv˘ch skutkÛ, tedy zákona karmy, putovat v nekoneãném cyklu pﬁerodÛ. Cílem tohoto putování je
splynout s absolutnem v jednotu. Tedy velice struãnû a obecnû ﬁeãeno. Zab˘vat se zde hloubûji védskou
filozofií není pro její rozsah a hloubku moÏné. ·lo
o to ukázat, Ïe pozdûj‰í Buddhovo uãení vzniklo v urãitém kulturnû-duchovním klimatu.
Byla to také doba pﬁísného rozvrstvení spoleãnosti
do kast. Îivot kaÏdého ãlovûka byl determinován
tím, do jaké kasty se narodil. Existovalo obecné pﬁesvûdãení, Ïe ‰anci na osvobození z kruhu pﬁerodÛ,
samsáry, má pouze pﬁíslu‰ník nejvy‰‰í, knûÏské kasty brahmánÛ. Dal‰í vysoce postavenou kastou byli
bojovníci, k‰atrijové. Mûli za úkol vládnout v oblasti svûtské. Sem náleÏel pÛvodnû i Siddhattha Góta12

ma. NáboÏenství tohoto období je naz˘váno védské
náboÏenství nebo se také mluví o brahmánismu.
Z nûj se posléze díky rÛzn˘m vlivÛm (i vlivem Buddhovy nauky) zaãíná tvoﬁit náboÏensk˘ systém v dne‰ní dobû znám˘ jako hinduismus.

3. BuddhÛv Ïivot
– hledání a nalezení osvobození
„Kdokoli najde moudrého muÏe, kter˘ by mu
vytkl jeho chyby s tím, jak se jich mÛÏe zbavit, nechÈ se jej drÏí, jako by mu ukazoval poklady. K prospûchu, nikoli k neprospûchu je
mu takové spojení.“
Ve staré Indii b˘valo zvykem – a tento zvyk se zachoval aÏ do dne‰ních dnÛ – Ïe ãlovûk, touÏící po duchovním poznání, hledal kompetentního uãitele, kter˘ by jej na jeho cestû vedl.2 Navíc Buddha Ïil v dobû
bez závaÏnûj‰ích politick˘ch otﬁesÛ, coÏ mu umoÏ13

Àovalo oddat se v klidu duchovnímu tréninku. Gótama Siddhattha se dostal k uãiteli jménem Álára Káláma, aby u nûj hledal to, „co je prospû‰né – svrchovan˘ stav nejvy‰‰ího míru“. Brzy si osvojil jeho uãení,
dosáhl v nûm stejného mistrovství jako jeho uãitel,
ale zároveÀ poznal, Ïe toto uãení „nevede k odvrácení, ke ztrátû vá‰nû, k ustání, k uti‰ení, k pﬁímému poznání, k probuzení, k vyvanutí...“ a proto pokraãoval
dál ve svém hledání. Ov‰em stejn˘ poznatek uãinil
i u dal‰ího uãitele, Uddaky Rámaputty. Nebylo tomu
tak, Ïe by tito uãitelé nebyli pokroãilí. Naopak, jejich
poznání dosahovalo znaãné hloubky, ale nevedlo
k úplnému ukonãení utrpení. Gótama pochopil, Ïe poznání, které hledá, je daleko vy‰‰í, a nebylo nikoho,
kdo by ho k nûmu pﬁivedl. Nezbylo mu neÏ se pﬁestat
spoléhat na vnûj‰í pomoc a hledat jen v sobû samém.
Nalezl vhodné místo pro osamocenou a nik˘m neru‰enou praxi a oddal se tuhé askezi.
Praxe askeze, umrtvování tûla, byla v té dobû velmi roz‰íﬁená. V sanskrtu se naz˘vala tapas a jejím
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praktikováním mohl ãlovûk údajnû dosáhnout nadpﬁirozen˘ch sil a poznání nejvy‰‰í pravdy. Toto pojetí se objevuje právû v Buddhovû dobû, v 8.–6. stol.
pﬁ. n. l. v lesních knihách árajankách. Gótama provádûl velmi tvrdou askezi po dobu 6 let. Jeho tûlo
pﬁi tom zhublo na kost a on nesmírnû zeslábl. Bûhem
sebetr˘znûní se k nûmu pﬁidalo dal‰ích pût asketÛ,
protoÏe pﬁi pohledu na jeho obrovské sebezapﬁení se
domnívali, Ïe tímto zpÛsobem jistû dosáhne brzy
cíle. Ale tato tvrdá, ve‰kerou tûlesnost potlaãující
praxe pﬁivedla Gótamu na pokraj smrti vyãerpáním.
Uvûdomil si, Ïe tento zpÛsob nevede k osvobození,
a zaãal pﬁijímat malá mnoÏství potravy. Pût asketÛ,
kdyÏ vidûlo tuto zmûnu, zklamanû ode‰lo. Poté, co
jeho tûlo zesílilo trochou prosté stravy, snadno dosáhl hlubok˘ch stupÀÛ soustﬁedûní. V tomto soustﬁedûní zamûﬁil pozornost na svá dﬁívûj‰í zrození,
na jeden, dva, deset, sto, tisíc ÏivotÛ, na rozpad
a vznik mnoha svûtov˘ch cyklÛ, na svÛj zjev a osud
v kaÏdém jednotlivém Ïivotû. Tohoto poznání dosáhl
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Gótama v první tﬁetinû noci osvícení. Poté zamûﬁil
svou oãi‰tûnou mysl k vnímání vznikání a zanikání
bytostí, jak se rodí v jednom stavu existence a objevují se v jiném následkem sv˘ch ãinÛ. Vidûl v‰echny druhy bytostí, jak se v nekoneãném kolobûhu oddávají tu prospû‰n˘m, tu neprospû‰n˘m skutkÛm,
jak následkem svého konání a sm˘‰lení trpí ãi jsou
zrozovány do ‰Èastn˘ch sfér. To bylo poznání druhé
tﬁetiny noci. Dále mu pﬁi‰lo uvûdomûní: „Toto je
strast, toto je vznik strasti, toto je cesta vedoucí k zániku strasti.“ Stejnû tak si uvûdomil vznik, zánik
a cestu k zániku klamu. Jeho mysl se osvobodila od
klamu pﬁání, od touhy po existenci, od nevûdomosti. V osvobozeném je osvobození, poznal podle pravdy. Pochopil, Ïe je ukonãeno zrozování, svat˘ úkol
Ïe je zavr‰en.
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4. Rozbor pojmÛ Buddha a Nibbána
Po záÏitku osvícení se asketa Gótama stal Buddhou.
Pálijsk˘ termín buddha je odvozen od koﬁene budh,
coÏ znaãí rozumût, probudit se. ProtoÏe plnû pochopil svût a procitl z nevûdomosti, je naz˘ván Buddha
– Probuzen˘, Osvícen˘, Osvobozen˘. Podle tradice
se plnû osvícená bytost – buddha – objevuje na svûtû jen velmi zﬁídka. Buddha Gótama je zatím poslední v ﬁadû tûchto bytostí.
Stav plného pochopení, ukonãení nevûdomosti,
Ïádostivosti je zván nibbána (v sanskrtu nirvána).
B˘vá pﬁekládán jako osvícení, osvobození, vyvanutí. Samotné slovo se skládá ze záporné ãástice ni
a slova vána, které znamená spﬁádání, touÏení, Ïádostivost. Tento, snad mÛÏeme ﬁíci stav, je nejvy‰‰ím cílem Buddhovy nauky, nejvy‰‰ím zavr‰ením. Je
v podstatû nemoÏné ho vystihnout slovy, protoÏe leÏí
mimo úroveÀ pojmového i jakéhokoli jiného druhu
my‰lení. Nibbána je zakou‰ena pﬁímo a kaÏd˘ pokus
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o popis ji nevyhnutelnû omezuje a zkresluje. Buddhovo uãení je logické a jasnû uspoﬁádané, ale proÏitek nibbány lze slovy zprostﬁedkovat jen velmi nedokonale. 3 Snad by se dala pﬁiblíÏit v˘razy jako
nepodmínûná skuteãnost, nejvy‰‰í svoboda a mír,
osvobození od v‰ech forem strasti, od pﬁerozování
a smrti, ustání nevûdomosti, touhy, lpûní. KaÏdopádnû je tﬁeba si uvûdomit, Ïe kaÏdá definice bude
velmi nedokonalá pro stav, kter˘ má b˘t nejzaz‰ím
bodem, kterého mÛÏe bytost dosáhnout. Jistû by bylo
podobnû obtíÏné pro teologa definovat, kdo nebo co
jest BÛh. Názor praktického vyznavaãe Buddhovy
nauky by se nejspí‰e pohyboval smûrem k odloÏení
neprospû‰n˘ch otázek, na které pﬁem˘‰lením a spekulacemi nemÛÏeme dát odpovûì, a dal by pﬁednost
konkrétnímu snaÏení v naplÀování Buddhova uãení
ve svém Ïivotû. MoÏná podobnû by odpovûdûl kﬁesÈansk˘ mystik – Boha nepopisuj, ale v Bohu nebo
pro Boha Ïij.
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