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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

Barma 1 - zlom

10.10.1956 3:21

Stránka 8

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
8
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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.
9
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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
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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
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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

