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V užším smyslu se toto vyvrcholení lidské moudrosti, totiž Buddhovo u�ení, nezabývá n��ím 
cizím, vzdáleným nebo zastaralým, nýbrž tím, co je spole�né všemu lidstvu, co je stále mladé 
a nám bližší než vlastní ruce a nohy, totiž lidskou myslí. 

V buddhistické nauce je mysl východiskem, ohniskem, a jakožto osvobozená a o�išt�ná 
mysl sv�tce, vyvrcholením. 

Je významné a hodno zamyšlení, že Bible za�íná slovy: „Na po�átku B�h stvo�il nebe a 
zemi ... ", zatímco Dhammapadam, jedna z nejkrásn�jších a nejznám�jších knih z 
buddhistic-kých písem, slovy: „Mysl p�edchází všemu, co je, je základem a tv�rcem." Tato 
závažná slova jsou klidnou a nevtíravou, ale neochv�jnou Buddhovou odpov�dí na onu 
biblickou víru. Zde se cesty obou t�chto náboženství rozcházejí: jedna vede daleko do 
imaginárního nadskute�na, druhá vede p�ímo dom�, do samotného lidského srdce. 

Mysl je nám tím nejbližším, protože jedin� skrze mysl jsme si v�domi takzvaného 
vn�jšího sv�ta, v�etn� vlastního t�la. „Je-li pochopena mysl, je pochopeno vše," praví 
Ratnamégha sútra, jeden z text� mahájánového buddhismu. 

Mysl je zdrojem všeho dobra a zla, jež vzniká uvnit� nás a p�epadá nás také zvn�jšku. 
To prohlašují jak první dva verše Dhammapadam, tak i následující slova Buddhova: 

„Cokoli je ze zla, je spojeno se zlem a pat�í ke zlu, pochází z mysli. 
Cokoli je z dobra, je spojeno s dobrem a pat�í k dobru, pochází z mysli." 

(Anguttara nikája I) 
Proto rozhodný odvrat od zhoubných cest, obrat, jenž by mohl zachránit sv�t od 

sou�asné krize, musí být nutn� obratem dovnit�, do skrýší lidské mysli. Jen vnit�ní 
zm�nou lze dosáhnout zm�ny vn�jší situace. I když se tato zm�na �asto dostaví se 
zpožd�ním, dostaví se najisto. Vybudujeme-li si mocné a vyrovnané vnit�ní centrum ve 
vlastní mysli, zmatky na povrchu se postupn� rozplynou a okrajové síly se spontánn� 
seskupí kolem tohoto ohniska a budou se podílet na jeho jasu a pevnosti. �ád �i zmatek 
ve spole�nosti odpovídá �ádu �i zmatku v myslích jedinc� a z nich vyplývá. To 
neznamená, že trpící lidstvo bude muset �ekat až na rozb�esk zlatého v�ku, „kdy všichni 
lidé budou dob�í". Zkušenost a d�jiny sv�d�í o tom, že �asto je zapot�ebí jen velmi 
malého po�tu vpravd� ušlechtilých lidí, nadaných rozhodností a vhledem, k 
vytvo�ení'ohnisek dobra', kolem nichž se seskupí ti, kdo sami nem�li odvahu chopit se 
vedení, ale jsou ochotni následovat. Avšak jak ukazují nedávné d�jiny lidstva, stejnou, ba 
i v�tší p�itažlivostí dovedou p�sobit síly zla. Ovšem je jednou z mála út�ch na tomto ne 
zcela bezút�šném sv�t�, že nejen zlo, ale i dobro m�že mít silnou nakažlivou moc, která 
se projeví vzr�stající m�rou, budeme-li mít odvahu si to vyzkoušet. 
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„Je to tedy naše vlastní mysl, která by m�la mít jako sv�j základ ko�eny dobra; je to 

naše mysl, která by m�la být proniknuta dešt�m pravdy; je to naše mysl, která by m�la 
být o�išt�na ode všech zábran; je to naše vlastní mysl, která by m�la být prodchnuta 
energií." 
(Gandavjúha sútra) 

A tak Buddhovo poselství spo�ívá v tom, že poskytuje pomoc mysli. Nikdo, krom� 
Vznešeného, neposkytl tuto pomoc tak dokonale, d�kladn� a ú�inn�. To je tu zd�razn�no 
se vším náležitým ocen�ním velkých lé�ebných a teoretických výsledk�, jichž dosáhla 
moderní analytická psychologie. V mnohých svých p�edstavitelích, obzvlášt� ve velké 



osobnosti C. G. Junga, dosáhla rozhodného obratu v tom, že rozpoznala d�ležitost 
náboženského prvku v život� lidí a hodnotu východní moudrosti. Moderní v�da o mysli 
m�že s užitkem doplnit tuto nauku Buddhovu v mnoha praktických a teoretických 
podrobnostech, p�eložit ji do pojmového jazyka moderní doby a usnadnit její lé�ebné a 
teoretické uplatn�ní na specifické individuální a sociální problémy naší doby. Ale 
základní teze Buddhovy nauky o mysli si podržely svou plnou platnost a potenci a nejsou 
umenšeny zm�nou doby a v�deckých teorií. Je tomu tak proto, že se hlavní okolnosti 
lidské existence nekone�n� opakují (nap�. zrození, nemoc, stá�í a smrt, pohlavní a 
rodinný život, nutnost jíst, pot�eba lásky, touha po moci atd.) a že základní fakta 
t�lesného a duševního vybavení �lov�ka z�stanou ješt� nadlouho v jádru nezm�n�na. Tito 
pom�rn� stálí �initelé - typické události v lidském život� a typická t�lesná a duševní 
konstituce �lov�ka - musí být vždy východiskem pro jakoukoli v�du o lidské mysli a pro 
jakýkoli pokus o její �ízení. Buddhova nauka o mysli je založena na výjime�n� jasném 
pochopení t�chto dvou �initel� a to jí dává její'bez�asový' charakter, tj. její nezmenšenou 
platnost i 'modernost'. 

Buddhovo poselství jakožto nauka o mysli hlásá t�i v�ci: 
poznávat mysl - která je nám tak blízká, a p�ece je nám tak málo známá; 

formovat mysl - která je tak nepoddajná a vzpurná, a p�ece se m�že stát tak ohebná; 
osvobodit mysl - která je ze všech stran spoutána, a p�ece m�že získat svobodu zde a 

nyní. 
To, co lze nazvat teoretickým aspektem Buddhovy nauky o mysli, by spadalo pod první 

ze t�í pojm� uvedených v záhlaví. My se tím budeme zabývat, jen pokud je to nezbytn� 
nutné pro p�ednostn� praktický ú�el t�chto stránek. 
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