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Pod pojmem buddhismus obecn chápeme všechny sv tonázorové systémy, které vychází z u ení
historického Buddhy Gotamy. Princ Gotama byl lenem rodiny Sakya vládnoucí v 6. století p ed
naším letopo tem v severní Indii. Vzdal se však sv tského života a založil mužský a ženský mnišský
ád. Od této doby vznikají v Asii i jinde klášterní a laická spole enství, která využívají r zné aspekty
Buddhova u ení ve své životní praxi. V užším smyslu slova je buddhismus — ovšem ne zcela správn
— považován za jedno z p ti hlavních náboženství sv ta. Buddhismus totiž neodpovídá úpln tomu, co
si b žn p edstavujeme pod pojmem náboženství. Protože Buddha nebyl ani b h ani boží prorok,
chápe v tšina moderních buddhist jeho u ení jako praktickou životní filozofii. P vodní Buddhovo
u ení je vlastn systém psychologické a etické moudrosti, která je v tradi ních buddhistických zemích
více než dva a p l tisíce let využívána v praxi kultivace a lé by mysli. A tak je také buddhismus
chápán v tomto textu, který se zabývá blahem jakožto duševním a t lesným zdravím a rozebírá
blahodárné principy lé ebných postup .
Bude zde vysv tlena p edevším ta problematika Buddhova u ení, která je spole ná všem
buddhistickým sm r m a která m že být zajímavá z praktického pohledu také pro naši kulturu. Lepší
orientaci poslouží krátký p ehled r zných národních buddhism a jejich zvláštností. Všude tam, kde
u ení Buddhy zdomácn lo, je spjato s p edbuddhistickou místní tradicí a ovlivn no moudrostí lokální
kultury. Tak tomu bylo už za as Buddhy. Buddha formuloval své u ení v živém indo–evropském
jazyce, který je znám pod jménem magadhi nebo páli a je p íbuzný sanskrtu, v oné dob mrtvému
jazyku, užívanému již déle než tisíc let brahmanismem jen pro ob adní ú ely.
Buddha a jeho žáci u ili vždy v p ímém osobním kontaktu a p izp sobovali své promluvy
aktuální úrovni mnišských nebo laických poslucha . Byli si totiž v domi toho, jak rozdílné musí být
lidové p ednesy (sutta), ádová výuka (vinaja) a p ísn technické formulace paradigmatických matic
(mátiká). Podle toho byly texty pozd ji p i jejich kanonizování rozd leny do t í kategorií (ti–pitaka,
doslova t i koše): Vinaja–Pitaka, texty ádových pravidel, Sutta–Pitaka, texty p íležitostných rozprav a
Abhidhamma–Pitaka, texty matic nauky. Pro v deckou analýzu psychologických a etických základ
buddhismu a jeho konkrétních lé ebných postup ve všech jakkoli rozdílných kulturách jsou
rozhodující texty Abhidhammy.1
Buddha nazýval své u ení Dhamma, což znamená doslova pravdu, nosný princip, zákon,
skute nost — m že být p esn ji p eloženo jako „ ád všech evidentních jev “, anebo jednoduše jako
Nauka.2 Dhamma je v p ekladu do sanskrtu pak Dharma, do tibetštiny hös, do ínštiny Fa, do
japonštiny Ho, do sinhálštiny Daham atd. Abhidhamma znamená doslova vyšší nebo nad (abhi–)
Dhammu postavené u ení. Prakticky všechny matice (mátiká) p vodní Abhidhamma–pitaky p evzaly
pozd ji jiné školy buddhismu, vykládaly je ale odchyln — jako nap . Abhidharma v hínajánské škole
Sarvastiváda nebo v ostatních školách sanskrtského buddhismu.
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Diagram 1 : První vývoj, d lení a ší ení buddhismu v panindickém prostoru
Dhamma se rozší ila už v ase Buddhy do velké ásti Indie a p ilehlých zemí jako Nepálu nebo
Barmy. Na žádost indického císa e Asoky byla ve 3. století p ed naším letopo tem kanonizována
v jazyce páli a diplomatickým protokolem sv ena mimo jiné srílanskému králi Devánampiya–Tissovi.
O dv st let pozd ji byl poprvé zapsán celý buddhistický kánon na Srí Lance — a sice ve té form
Tipitaky, jak je dodnes známa. K Tipitace byly napsány v srílanském jazyce sinhala komentá e, které
byly p eloženy nap . do ínštiny, anebo také zp t do Páli a tím se dostaly do dalších zemí.3 Srí Lanka
je zem s nejstarší, dosud nep erušenou živou buddhistickou kulturou. B hem 1. století našeho
letopo tu docházelo na indickém subkontinentu k ovliv ování buddhismu brahmanismem, který
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Nejproslulejšími p íklady jsou ínská p íru ka meditace Gedatsu–Do–Ron pocházející ze tvrtého století (do
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používal sanskrt. Pod tímto vlivem vznikl sanskrtský buddhismus, který s sebou p inesl rozšt pení na
p ívržence tzv. Velkého vozu (Mahájána), kte í u ili sebeob tování, a na p ívržence tzv. Malého vozu
(Hínajána), kte í usilovali o osvobození. V 11. století sanskrtský buddhismus zanikl. O jeho rukopisy
se ale ješt dnes opírají u enci v Tibetu, ín , Japonsku a jiných zemích. V Tibetu se stala u ení
Hínajány, Mahájány, jakož i pozd jší Vadžrajány stupni vzd lání jednoho a téhož systému. Takto
hierarchizovanou výuku neznají na Srí Lance, v Barm , Thajsku a jiných theravádských zemích, ve
kterých jsou používány p vodní kanonické texty páli.
Jestliže n kte í auto i rozd lují celý buddhismus na Hínajánu a Mahájánu, které jsou pouhými
stupni jedné z existujících škol, tak se jedná o etnocentrické p ekrucování skute nosti, které je stejným
anachronismem, jako kdyby n kdo ekl, že N mci mají filozofii, kterou vytvo il v Kaliningradu
sov tský myslitel Immanuel Kant. V decky podložená historická a geografická fakta o vývoji,
rozd lení a rozší ení buddhismu shrnuje Diagram 1.
Buddhistické p edstavy lé by se nicmén rozvíjely jinak mimo panindický prostor, tedy
v zemích jako je ína, Japonsko a v dalších asijských zemích. A koliv se buddhismus do íny ší il již
od 3. století, sotva ovlivnil lé ebné systémy ínské medicíny, která vychází z Taoismu. Pon kud jiná
situace byla v Tibetu, kde p vodní šamanské náboženství Bön do sebe zcela pojalo po 8. století tém
všechny formy sanskrtského buddhismu. Také ono vyšší u ení Abhidharmy a s ním související lé ebné
postupy jsou obsahem Vadžrajány, která je v Tibetu praktikována špi kovými znalci. Všichni tibetští
lámové vedou sv j mnišský život podle pravidel hínajánské Sarvastivády a n kte í z nich, kte í
podobn jako laikové usilují o mahájánské sebeob tování, pracují ve funkci léka e a používají k tomu
samostatný komplexní systém tibetské medicíny.4
Stejným zp sobem byly místním šintoismem vytvo eny lé ebné p edstavy v Japonsku.
Buddhismus je zde chápán mnohem více jako náboženská a morální doktrína, která nepostrádá vliv na
spole nost, ale s medicínskými a jinými lé ebnými systémy nemá mnoho spole ného. Syntéza
Buddhova u ení a taoismu se dostala v 11. století z íny do Japonska. V japonském buddhismu je za
nejvyšší blaho považováno znovuzrození v nebi „ istých plání“ (šin–šu, ínsky: ing–tu, sanskrtsky:
sukhavati–vjúha). V tomto nebi vládne mytický Buddha Amida spole n se dv ma Bodhisattvy a
dalšími božstvy. Amidismus se praktikuje vykonáváním rituál a zpíváním ínských text , p i emž se
usiluje o dosáhnutí exstatických prožitk . Protože se Japonci považují za p ívržence Mahajány,
považují také dobro innost za svou religiózní povinnost.5
Pro porozum ní konkrétním buddhistickým lé ebným postup m je obzvlášt d ležité v d t, že
ten nejvyšší cíl Buddhova u ení se nachází nad jakoukoli hodnotovou hierarchií, která je spojena se
sou asnými kulturními p edstavami o t lesném zdraví, duchovní dokonalosti a spole enském smíru.
Jak m žeme vyrozum t z páli text , staral se ájurvédický léka Džanaka o Buddh v zdravotní stav.
Buddha pln respektoval p i konkrétním uskute ování etických princip duchovní a spole enské
hodnoty, které platily ve staré Indii. To znamená, že od za átku bylo do Buddhismu integrováno
mnoho rozmanitých názorových systém . Výsledky literárního, archeologického a etnologického
výzkumu ukazují, že se staroindická kultura nelišila velmi od toho, co se dnes ješt zachovává
v tradi ní venkovské kultu e panindického prostoru, do které náleží také Barma, Nepál a Srí Lanka.6
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