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O této práci…

Kniha, kterou právû zaãínáte ãíst, vznikla na základû mé
diplomové práce o meditaci vhledu a jejím vlivu na psy-
chiku v bûÏném Ïivotû. KniÏní verze je ov‰em roz‰ífiena
o úvod do meditace klidu a ãlánek o mém pobytu v lesním
klá‰teru v Barmû. Psal jsem ji o tématu, které je pro mû ve-
lice dÛleÏité, a rád bych se o v˘sledky své práce podûlil
s ostatními. Kdo nûkdy psal diplomovou práci, ví, Ïe se
z velké ãásti musí jednat o kompilaci dûl rÛzn˘ch autorÛ,
nejlépe uznávan˘ch veliãin v daném oboru. I já z nich mu-
sel vycházet, ale do kniÏní verze jsem pfiidal více vlastních
náhledÛ, záÏitkÛ a závûrÛ. KaÏdopádnû je pro zájemce
o hlub‰í studium dané problematiky na konci uveden se-
znam pouÏité literatury. 

Na na‰em kniÏním trhu je v souãasné dobû takfika nad-
bytek literatury o „duchovnu“. V‰eliké moÏné i nemoÏné
spirituální smûry se prezentují díly rÛzné kvality. Proto
bych rád hned v úvodu vymezil místo pro tuto publikaci.
Mûla by b˘t jak˘msi uvedením do meditaãní praxe, a to
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konkrétnû do meditace samatha a vipassana, meditace kli-
du a vhledu. Tato meditaãní praxe je souãástí buddhistické
tradice, pfiesnûji tradice théravádové. Proto jsou první ka-
pitoly vûnovány zakladateli nauky – Buddhovi a základÛm
jeho uãení. Znalost minimálnû základÛ buddhistické nau-
ky povaÏuji za nutn˘ pfiedpoklad pro smysluplnou praxi.
V souãasnosti je dost bûÏné, Ïe lidé „prostû zkou‰í rÛzné
vûci“, povrchnû a bez hlub‰ího nahlédnutí pfiebíhají od
jedné spirituální tradice k jiné a ãekají nejlépe rychlé
a snadné v˘sledky. Pro nû tato kniha opravdu není. Je ur-
ãena zájemcÛm, ktefií se chtûjí dozvûdût základní, pfiehledné
informace o meditaci klidu a vhledu, o jejích naukov˘ch
v˘chodiscích a o jejím pÛsobení na ãlovûka v bûÏném Ïivotû. 

Co se t˘ãe kapitol o Buddhovi a jeho uãení, nedozví se
v nich ãtenáfi (kdyÏ pominu popis vlastních záÏitkÛ a ná-
hledÛ) v podstatû nic, co by nena‰el i v jin˘ch publikacích.
Jde ale o to, Ïe zde jsou, doufám, pfiehlednû a srozumitelnû
uvedeny v jednom textu. Nejde mi o originalitu za kaÏdou
cenu, bych byl ‰Èastn˘, kdyby tato kniha povzbudila k me-
ditaãní praxi a zv˘‰ila povûdomí o Buddhovû nauce, o Dham-
mû. V poslední ãásti knihy se pak snaÏím struãnû popsat
a pfiiblíÏit pobyt v klá‰teru v Barmû. Tato ãást zfiejmû vybo-
ãuje z celkového ladûní knihy, ale tato zku‰enost pro mne
byla velice intenzivní a hluboká, snad tedy poslouÏí jako
inspirace pro pfiátele na cestû.

8
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Na konci bych rád podûkoval v‰em, ktefií mû podpofiili
a podporují. Je to má drahá matka, díky jejíÏ tolerantní v˘-
chovû mi bylo umoÏnûno naprosto svobodnû hledat svou
cestu. Dále z celého srdce dûkuji uãitelÛm Dhammy, ktefií
nezi‰tnû, se soucitem a moudrostí ‰ífií osvobozující nauku.
Dûkuji sv˘m pfiátelÛm, s nimiÏ sdílím tuto cestu a ktefií
jsou pro mû inspirací a oporou. 

9
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„Den proÏit˘ moudfie a v meditaci 
je cennûj‰í neÏ sto let Ïivota 
bez ctnosti a v roztûkanosti.“
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I.

Buddha a buddhismus

1. BuddhÛv Ïivot – mládí

Chceme-li se zab˘vat buddhistickou theravádovou medita-
cí, 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 kvût-
nov˘ 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 Kappila-
vatthu, 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 legend a tradice mnoÏství zna-
mení, zázrakÛ a divÛ, jak to ãasto vídáme u velk˘ch nábo-
Ïensk˘ch osobností. MÛÏeme je v podstatû ponechat stra-
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nou, 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 vyjá-
dfiením základních, archetypálních situací Ïivota ãlovûka
touÏícího nalézt pravdu. Îivot v pfiepychu a hlavnû v nevû-
domosti, setkání s utrpením, opu‰tûní rodiny a zaji‰tûného,
pohodlného Ïivota, nároãná cesta duchovního hledání, hle-
dání 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. Tradi-
ce a úcta k Osvícenému je naplnila mnoÏstvím zázrakÛ, ale
i pfies nû stále jasnû vysvítají základní, existenciální situa-
ce lidského Ïivota. Jsou chvíle, kdy se ãlovûk musí rozhod-
nout, zda setrvá v relativnû zaji‰tûném Ïivotû, zda je pro nûj
dÛleÏitûj‰í práce, rodina, zda oddanost jasnû danému systé-
mu víry 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 kte-
rého se mûl stát Gótama buì svûtov˘m vladafiem, nebo
osvícenou bytostí – buddhou. Suddhódana preferoval moÏ-
nost první. Podle legendárního podání se v‰ak Gótama pfii
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projíÏìce mûstem setkal se ãtyfimi osobami, které zmûnily
jeho dosavadní poklidn˘ Ïivot. Potkal starce shrbeného tí-
hou let, nemocného, zkfiiveného bolestí a mrtvolu spalova-
nou na márách. Poté uvidûl putujícího asketu. Setkání
s prvními tfiemi osobami mûlo symbolizovat univerzální
strastiplnou povahu Ïivota a ãtvrté setkání naznaãovat pro-
stfiedky k pfiekonání utrpení. Gótama opustil rodn˘ palác
i svou Ïenu s mal˘m dítûtem, aby hledal lék na utrpení lid-
stva.

2. My‰lenkové pozadí 

Odchod do bezdomoví a úporné hledání smyslu Ïivota ne-
bylo v tehdej‰í Indii (a není zcela ani dnes) neobvyklou
událostí. âasto se stávalo, Ïe synové vzne‰en˘ch rodin, na-
baÏení 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 – Sámo-
va fií‰e – ãekal více neÏ 1000 let na svÛj vznik, tak na úze-
mí indického subkontinentu existovala vyspûlá civilizace
s kulturou, jejíÏ svatá písma se vztahovala k hlubok˘m otáz-
kám existence svûta a ãlovûka. V dobû 2300 – 1600 pfi. n. l.
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zde fungovala vyspûlá civilizace mûstského typu, zvaná ha-
rapská kultura. Její úpadek není dosud pfiesnû vysvûtlen,
protoÏe se nepodafiilo rozlu‰tit protoindické písmo. Histo-
rikové se vût‰inou shodují v domnûnce, Ïe kolem poloviny
2. tisíciletí pfi. n. l. pfii‰ly na území dne‰ní Indie indoevropské
kmeny, které se staly rozhodujícím faktorem pro vznik staro-
indické kultury. Indoevropské kmeny si do nové vlasti pfii-
nesly 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 – bráhma-
ny. 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 na-
klonûní si jednotliv˘ch bohÛ. Objevují se zde náznaky pan-
teismu, 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 – neosobního absolutna brahma,
které je skryto za mnohostí fenomenálního svûta. Tento
princip je pfiítomen i v kaÏdém ãlovûku jakoÏto átman du-
chovní substance bytosti. Díky nevûdomosti – avidja, je
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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 abso-
lutnem v jednotu. Tedy velice struãnû a obecnû fieãeno.
Zab˘vat se zde hloubûji védskou filozofií není pro její roz-
sah a hloubku moÏné. ·lo o to ukázat, Ïe pozdûj‰í Buddho-
vo 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 pfií-
slu‰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 Sidd-
hattha Gótama. 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 zná-
m˘ 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
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drÏí, jako by mu ukazoval poklady. K prospûchu, ni-
koli 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 po-
znání, hledal kompetentního uãitele, kter˘ by jej na jeho
cestû vedl.2 Navíc Buddha Ïil v dobû bez závaÏnûj‰ích po-
litick˘ch otfiesÛ, coÏ mu umoÏÀovalo oddat se v klidu du-
chovnímu 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 pro-
buzení, k vyvanutí...“ a proto pokraãoval dál ve svém hle-
dání. Ov‰em stejn˘ poznatek uãinil i u dal‰ího uãitele,
Uddaky Rámaputty. Nebylo tomu tak, Ïe by tito uãitelé ne-
byli 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 pfie-
stat spoléhat na vnûj‰í pomoc a hledat jen v sobû samém.

16

2 Tento uãitel je znám jako guru. Toto slovo pochází ze sanskrtu. Gu-
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vede ze tmy nevûdomosti ke svûtlu poznání. 
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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 praktikováním
mohl ãlovûk údajnû dosáhnout nadpfiirozen˘ch sil a pozná-
ní nejvy‰‰í pravdy. Toto pojetí se objevuje právû v Buddho-
vû 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 po-
kraj smrti vyãerpáním. Uvûdomil si, Ïe tento zpÛsob neve-
de 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 zamû-
fiil 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 Gótama v první tfietinû noci osvícení. Poté
zamûfiil svou oãi‰tûnou mysl k vnímání vznikání a zaniká-
ní bytostí, jak se rodí v jednom stavu existence a objevují
se v jiném následkem sv˘ch ãinÛ. Vidûl v‰echny druhy by-
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tostí, jak se v nekoneãném kolobûhu oddávají tu prospû‰-
n˘m, tu neprospû‰n˘m skutkÛm, jak následkem svého ko-
nání a sm˘‰lení trpí ãi jsou zrozovány do ‰Èastn˘ch sfér. To
bylo poznání druhé tfietiny noci. Dále mu pfii‰lo uvûdomû-
ní: „Toto je strast, toto je vznik strasti, toto je cesta vedou-
cí 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 osvoboze-
ném je osvobození, poznal podle pravdy. Pochopil, Ïe je
ukonãeno zrozování, svat˘ úkol Ïe je zavr‰en.

4. Rozbor pojmÛ Buddha a Nibbána

Po záÏitku osvícení se asketa Gótama stal Buddhou. Pálij-
sk˘ 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 – budd-
ha – objevuje na svûtû jen velmi zfiídka. Buddha Gótama je
zatím poslední v fiadû tûchto bytostí. 

Stav plného pochopení, ukonãení nevûdomosti, Ïádosti-
vosti je zván nibbána (v sanskrtu nirvána). B˘vá pfiekládán
jako osvícení, osvobození, vyvanutí. Samotné slovo se sklá-
dá ze záporné ãástice ni a slova vána, které znamená spfiá-
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