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SOUHRN 

 

 Buddhistické učení představuje cestu osvobození a rozvinutí 

duchovního potenciálu. Toto učení nabízí celou řadu praxí a metod, které 

jsou spojené se smrtí. Nicméně buddhismus jako takový nelze povaţovat za 

náboţenství smrti. Cílem celé práce je představit praxe a chápání smrti v 

buddhismu v tradičním i západním prostředí. 

Porozumění smrti a umírání je představeno třemi skupinami, které působí v 

České republice a navazují na tři hlavní tradice buddhistického učení. První 

kapitola rozpracovává témata jako je: smrt v buddhismu, smrt Buddhy 

Šákjamuniho, obecné pochopení a praxe pouţívané ve všech hlavních 

směrech, motivy buddhistické přípravy na smrt a také buddhistický přístup k 

sebevraţdě. Druhá kapitola představuje praxe a chápání smrti v 

théravádovém učení společně se skupinou Buddha Mangala. Ve třetí kapitole 

je pochopení mahájánového buddhismu a školy Sótó. Čtvrtá kapitola nabízí 

pohled a praxe vadţrajánového učení a komunity Dzogčhenu. Závěr práce 

obsahuje sumarizaci výsledků. 
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ABSTRACT 

 

 Buddhism represents way of liberation and developing of spiritual potential. 

Buddhist  teachings offers all kind of different practices and methods connected with 

death. Nevertheless Buddhism itself can't be considered as a religion of death. Aim of 

whole work is to represent the practices and understanding of death from view of 

Buddhism in traditional and western environment. Understanding of death and dying is 

shown from view of a three groups operating in The Czech Republic following three 

main branches of Buddhist teachings. First chapter deals with themes like: death in 

Buddhism, death of the Buddha Shakyamuni, general understanding and practices used 

in all of the three main branches, motives of Buddhist preparation for death and 

Buddhist approach to suicide. Second chapter presents practices and understanding of 

death in Theravada teachings together with Buddha Mangala group. In third chapter 

there is an understanding of Mahayana Buddhism and Soto school. Four chapter 

introduces view and practices of Vajrayana teachings and a community of Dzogchen. 

Conclusion of the work contains summary of findings. 
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ÚVOD 

 

Tato práce se bude zabývat umíráním a smrtí v jednom z hlavních světových 

náboţenství - v buddhismu. Otázkou ale zůstává, do jaké míry je moţné povaţovat 

buddhismus za náboţenství, protoţe samotní buddhističtí učitelé ho spíše přirovnávají k 

psychologicko-filozoficko-metafyzické nauce, která je zaměřená na rozvoj osobních 

kvalit jedince. 

Buddhismus je podrobněji rozdělen na tři hlavní proudy, které vznikly postupem 

času na základě různých podnětů. Tyto podněty měly přímý vliv na chápání smrti, a 

proto kaţdý z těchto směrů uchopil téma smrti jiným způsobem. Svůj vliv na utváření 

představ o smrti měly nejen myšlenkové pochody, ale i kulturní zázemí daného 

prostředí.  

Předmětem výzkumu této práce jsou tři hlavní buddhistické směry -  Théraváda, 

Mahájána a Vadţrajána, a jejich pochopení smrti. Teoretické poznatky získané z 

tradičního pochopení smrti jsou porovnány s poznatky skupin působících v České 

republice. Jedná se o tyto vybrané školy: Buddha Mangala, Sótó zen a komunita 

Dzogčhen. 

Celá práce má charakter kompilace a kvalitativního výzkumu, který proběhl v daných 

skupinách a byl zaměřený na tyto základní otázky: Jak respondenti pojímají téma smrti, 

jaký k němu mají vztah, a jaké o něm mají představy. Tyto otázky jsou pojítkem mezi 

teoretickou částí, která představuje tradiční pochopení a praktickou část vycházející ze 

současného stavu v buddhistických skupinách. 

Základem pro terénní výzkum bylo opakované setkávání s respondenty z uvedených 

komunit. Byl prováděn v časovém rozmezí květen 2009 aţ květen 2010, a to na základě 

osobních rozhovorů, skupinových interview a emailové korespondence. Osloveno bylo 

přibliţně 70 buddhistů, konečný počet spolupracujících respondentů byl 37, přičemţ 

byla zachována jejich anonymita. 

Domnívám se, ţe počet respondentů odpovídá nejen autorově osobním moţnostem, ale i 

moţnostem daných skupin (členové některých skupin se počítají na několik málo 

desítek a není neobvyklé, ţe na meditačních schůzkách se schází stejní členové v počtu 

od 5 do 10). Při práci se skupinami jsem musel často improvizovat, a proto jsem u 
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některých skupin kladl větší důraz na polostrukturované rozhovory neţ na formu 

dotazníkového šetření.  

Součástí výzkumu byla i otázka do jaké míry je moţné chápat buddhismus jako 

přípravu na smrt. S tím také souvisí i rozpracování buddhistické motivace k tomuto 

tématu. Rád bych zde poukázal na to, zda jsou obavy ze smrti častou příčinou toho, proč 

se tímto fenoménem buddhisté zabývají. Jedna z dalších výzkumných otázek se týkala 

buddhistického pohledu na sebevraţdu. Dále mě zajímala úloha buddhistickým mnichů 

v jednotlivých skupinách. Ale hlavním bodem mého zájmu se staly meditační praxe a 

techniky, které se pouţívají v souvislosti se smrtí. 

 Smrt v buddhismu je natolik široké téma, ţe není v moţnostech jedné bakalářské práce 

věnovat se všem jeho projevům, jako je např. sociální rozměr smrti, atd.  Dále se v této 

práci nezabývám např. pohřebními rituály nebo praxemi určenými jen pro mnichy a 

mnišky. Rovněţ otázce potratů či euthanasie, jsem se vyhnul. Nehodlám se zde také 

zabývat buddhistickou eschatologií, pohledům moderní lékařské vědy na smrt. Také je 

zbytečné zabývat se buddhistickými postoji ke smrti zvířat.     

 Religionistika je mulitidisiciplinární obor, který úzce spolupracuje s jinými 

vědními obory, jako jsou historie, sociologie nebo například psychologie. Jako 

religionista pouţiji poznatky také z těchto oborů (především pak biodromální 

psychologie). 

V této práci předpokládám základní znalosti čtenáře v oblasti buddhistické 

nauky a jejích pojmů. Pro vyjádření buddhistických výrazů jsem většinou pouţil 

sanskrtské termíny. Některé výrazy zmiňuji velmi stručně a to jen kvůli ujasnění 

konceptu.  

Při přepisu sanskrtských, tibetských, pálijských a japonských výrazů jsem pouţil 

transkripci Vladimíra Miltnera a jeho Malou encyklopedii buddhismu. Tam, kde se 

projevila jako nedostačující, jsem musel dále pouţít Lexikon východní moudrosti. 

Buddhismus, hinduismus, taoismus, zen, od kolektivu autorů (Filipský, Liščák, 

Heroldová, Kolmáš, Vavroušková).  

 Téma umírání a smrt jsem si zvolil z důvodu současného vnímání smrti, které 

vytěsňuje smrt ze společnosti (Říčan, Hytych, Ariés, aj.). Kult mládí a výkonnosti 

převzal moc nad smrtí a odsunul ji daleko do pozadí. Konzumní mentalita degradovala 
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smrt na ztrátu moţnosti uţívat si a násilné pěstování optimismu odmítá kaţdou 

myšlenku na smrt jako škarohlídství.  

Vytlačení smrti a myšlenek na umírání, ale nemůţe odstranit její realitu. Psychologie 

udává, ţe vytěsňování myšlenek na smrt, dokonce ochuzuje plné proţívání ţivota.  
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1.  POJETÍ SMRTI A UMÍRÁNÍ V BUDDHISTICKÉM UČENÍ 

  

Smrt je ztrátou a jako taková je podle buddhistického učení vţdy spojená s 

utrpením. Začátkem této kapitoly bychom si měli uvědomit, ţe buddhismus představuje 

komplexní pohled na věc, a ţe jedno učení nevylučuje druhé a naopak. Podle mého 

názoru se toto pochopení projevilo v nazírání na umírání a smrt. Je tedy velmi obtíţné 

definovat jednotný obraz smrti a také buddhistické praxe, která se jí přímo dotýká a to i 

v obecných rovinách. Smrt je vţdy součástí buddhistického učení o pomíjivosti a proto 

ve z pohledu buddhismu samo o sobě nic nepředstavuje. 

V této kapitole se pokusím stručně představit chápání smrti v buddhismu, které 

bylo ovlivněné jak učením samotného Buddhy, tak jeho smrtí. A rovněţ se zamyslím 

nad tím, proč se buddhističtí praktikující rozhodli podstoupit přípravu na smrt, která 

mohla přejít aţ v dobrovolné ukončení vlastního ţivota.   

 

 

  1.1  Smrt v buddhismu 

 

Lékařská věda definuje umírání jako proces postupného a nezvratného selhávání 

vitálních funkcí tkání a orgánů. Smrt je poté zánikem jedince, individua, jenţ nejeví 

známky ţivota. Je to destrukce organismu jako celku a zastavení všech tělesných 

procesů. Smrt je ve své podstatě součástí lidského ţivota, jeho přirozeným důsledkem a 

je v něm obsaţena jiţ od okamţiku narození. Přístup západní (lékařské) vědy je tedy 

pojímán jako biologická skutečnost, jenţ je neodvratitelná a konečná. 

 Většina kultur se ale se smrtí nikdy nevyrovnávala jen jako se zánikem 

organismu, nýbrţ jí přisuzovala různé hodnoty a vytvářela si o ní různé představy. Smrt 

v náboţenském či filosofickém pojetí není pouze biologickým faktem, tedy tím, ţe 

organismus umírá a ukončuje tak svoji ţivotní cestu, ale je mnohdy vykládána jako 

přechod do jiného bytí či jiné existence.   

Náboţenské a filosofické představy staroindických nauk jsou exemplárním příkladem 

takovýchto úvah. Jednou z těchto představ byla víra v to, ţe vědomí či sloţka vědomí 



 

- 13 - 

 

neumírá, ale znovuzrozuje se – reinkarnuje.
1
 Na učení o reinkarnaci navázal kromě 

buddhismu například také dţinismus.  

 Podle tohoto učení duchovní sloţka člověka s jeho fyzickou smrtí nezaniká, ale 

převtěluje se do různých tělesných forem, a to podle následků předešlých činů. Tento 

zákon se v buddhismu nazývá karman.
2
 Karman představuje souhrn konání nebo činění 

lidských bytostí, který utváří kvalitu jejich příštího zrození, jenţ můţe nabýt mnoha 

podob. Obecně se ale v buddhistické terminologii rozlišuje na šest stavů existence, do 

kterých se můţe jedinec znovuzrodit.
3
 Na základě karmanového zákona se tedy 

buddhistická praxe z velké části zaměřuje na konání činů, které v budoucnosti přinesou 

štěstí a snaţí se vyvarovat činů, jeţ by v budoucnu přinesly bolest a utrpení.
4
 

S karmanovým zákonem úzce souvisí hromadění zásluh (skt. punja), které vznikají 

z prospěšného a smysluplného konání. Tyto zásluhy nahromaděné darováním, etickým 

chováním či meditací mají poté přispět k lepšímu znovuzrození. Pozitivní zásluhy se 

také získávají praxemi, které přímo souvisí se smrtí. Takovéto zásluhy jsou podle 

buddhistických textů prospěšné pro obě sféry, tedy jak pro mrtvé, tak pro ţivé. 

Pokud se budeme zabývat buddhistickým učením, a tím, jaké představy si o 

smrti vytváří, měli bychom si nejprve uvědomit, ţe buddhismus není jednotným 

náboţenstvím a netvoří ţádný ucelený souhrn učení a nemá jednotnou kanonickou 

literaturu, jako je tomu například u křesťanství. Podle tradičního přístupu učil Buddha 

své ţáky na základě jejich dispozic a duchovní úrovně, z čehoţ se postupně 

rozvinulo bohaté spektrum různých úrovní učení včetně výkladu procesu umírání, smrti 

                                                 
1
 Měli bychom si ale uvědomit, ţe tyto představy nebyly přijaty celou tehdejší společností. Například 

staroindičtí materialisté věčný prvek putující z bytí do bytí urputně popírali. Podle jejich tvrzení se člověk 

skládal výrazně z hmotných prvků a se smrtí člověka přicházel také konec celé jeho existence, tedy i bytí. 

Pro materialisty tudíţ problém znovuzrozování ani posmrtné spásy neexistoval. V. Miltner, Malá 

encyklopedie buddhismu, Praha: Práce, 1997, s. 7.  

Zajímavý je přístup psychologa P. Říčana, který píše o tom, ţe koncepce posmrtného ţivota můţe mít 

příčinu v neţivém pojmu smrti.  P. Říčan, Cesta ţivotem: Vývojová psychologie, Praha: Portál, 2006, s. 

367. 
2
 Karman, skt.: [pali. kamma] doslova „čin“ nebo „jednání“ (nebo také souhrn příčin a následků - 

kauzualita). Tento výraz označuje prospěšné a neprospěšné záměry a doprovodné mentální faktory, které 

zapříčiňují znovuzrození a utvářejí jeho kvalitu. Z pohledu buddhismu je příčina smrti vlastně způsobena 

karmanem a proto mohou být tak rozličné příčiny smrti. 
3
 Jde o říše bohů, polobohů, lidí, zvířat, duchů a pekelných bytostí. Všech šest říší tvoří oblast ţádosti, 

protoţe bytosti, které v ní ţijí, jsou poháněny ţádostí. Za nepříznivá a nešťastná jsou povaţována zrození 

v oblasti zvířat, duchů a pekelných bytostí. Jde totiţ o oblasti plné utrpení a strachu. Z pohledu 

buddhismu je ale jakékoliv zrození podmíněno utrpením. 
4
 Obecně se rozděluje na deset prospěšných činů, které přinášejí budoucí štěstí a deset nepříznivých činů, 

které ústí v utrpení.  
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a přípravou na ni. Různé postoje k tomuto tématu se dále formovaly na základě dané 

kultury, kam Buddhovo učení vstoupilo.
5
   

Dále bychom si měli uvědomit, ţe podle buddhistického chápání nejsou věci 

takové, jak se nám jeví. Stejný princip se pouţívá i v přístupu ke smrti. Smrt není 

ţádným absolutním koncem a není ve své podstatě vítězem nad pozemským úsilím a 

snaţením. Buddhismus totiţ nabízí moţnost vysvobodit se z koloběhu zrozování a 

smrti, a můţeme ho chápat jako nauku o vysvobození ze sansáry.
6 

Toto pochopení se 

přímo dotýká porozumění smrti a souvisejících praxí. V kaţdém ze tří směrů je ale 

motivace přístupu ke smrti jiná, je totiţ z části závislá na ideálu a na naukách, které 

charakterizují jednotlivé směry.   

Pohled na smrt a umírání představuje v buddhismu součást toho, jak se věci 

mají, neboli také dharmy.
7
 A jelikoţ dharma není oddělena od normálního ţivota 

Buddhova následovníka a je sním úzce spjata, tak je také učení o smrti součástí 

kaţdodenního ţivota. 

Smrt má v buddhismu mnoho úrovní. Můţe být například chápána jako projev boţstva, 

pomíjivosti nebo jako zrození touhy a nevědomosti.
8
 Také si můţeme dovolit tvrzení, ţe 

z jistého pohledu smrt v buddhismu vůbec neexistuje.  Stejně tak je moţné docílit 

překonání tohoto jevu různými prostředky. Buddhismus totiţ, ve své dlouhé existenci, 

rozvinul celou řadu praktik jak rozjímat o smrti nebo jak se na ni připravit.
9
 Například 

nevědomost můţe být překonána myšlenkami na smrt či kontaktem se smrtí.  

 

 

                                                 
5
 V historickém kontextu byl buddhismus vţdy adaptabilní a přizpůsoboval se jednotlivým praxím a 

myšlenkovým strukturám různých kultur po celé Asii. Tento jev obecně umoţnil i změny v představách o 

smrti. Příkladem můţe být příchod buddhismu do Číny kolem roku 70-50 př. n. l. Historik Edward Conze 

uvádí, ţe to byl právě buddhismus, který naboural tradiční chápání smrti, a to v konceptu 

znovuzrozování. E. Conze Stručné dějiny buddhismu, Brno: Jota, 1997, s. 74.  
6
 Sansára, skt. představuje koloběh znovuzrozování a smrti v různých podmínkách existence. 

7
 Dharma, skt.: [pali. dhamma] doslova to, co nese – drţí. To čím obecně rozumíme Buddhovo učení, 

povahu či podstatu věcí nebo zákon. 
8
 Nevědomost v buddhismu neznamená nedostatek vědomostí, ale mylné chápání povahy věcí. Je vlastně 

příčinou znovuzrozování a smrti.  
9
 Buddhistické učení zahrnuje celou řadu meditačních technik, vizualizací, nebo recitací textu a manter. 

Ale také to jak správně naloţit se tělem zemřelého a jak k němu přistupovat. Tyto praxe si podrobněji 

přiblíţíme v následujících kapitolách. 
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Podle badatelů Cuevase a Stoneho reflexe vzniklá z myšlenek na smrt a na vlastní 

pomíjivost, můţe stát u zrodu náboţenského zapálení.
10

 Tedy podobně jak se to stalo 

Buddhovi Šákjamunimu, kdyţ spatřil leţící mrtvolu.
11 

Toto zapálení je obecně 

povaţováno za velmi příznivé a ţádoucí. Buddhismus tento fakt ještě více podtrhuje, 

kdyţ hovoří o uvědomění si smrti jako jedné z nejdůleţitějších věcí, které má 

praktikující buddhista vykonávat.   

V buddhismu můţeme v obecné rovině narazit na dva typy úmrtí. Tím prvním je smrt 

fyzická, která představuje smrt těla. Druhý typ znázorňuje smrt ega – jáství,
12

 při němţ 

dochází k utvoření nové identity. Tento druh smrti, příprava na ni a její dosaţení je v 

podstatě obsaţena v celém buddhistickém snaţení. 

Buddhismus dále rozděluje smrt na zvláštní (jedinečnou) a obyčejnou 

(průměrnou).
13

 Typ zvláštní smrti vykazuje mnoţství neobvyklých událostí a jevů.
14

 

Přičemţ dosaţení této úrovně umírání a odchodu z tohoto světa je podle buddhistů zcela 

ojedinělé a dosahují ho jen vysoce realizovaní mistři meditace.
15

 Tato výjimečná smrt 

můţe nastat u těch, kdo dosáhli probuzení, ale i u těch, kdo nashromáţdili významné 

zásluhy. V tomto případě je smrt osvobozením a ukončuje tok koloběhu 

znovuzrozování.  

                                                 
10

 J. Bryan Cuevas  - I. Jacqueline Stone (eds.), The Buddhist Dead: Practices, Discourses, 

Representations, Honolulu: University of Hawaii Press, 2007, s. 2. 
11

 V ţivotopisech různých mistrů se také uvádí, ţe jejich zájem o duchovní nauku byl podmíněn přímou 

konfrontací se smrtí. Například ze školy Sótó se toto stalo dvěma významným mistrům Dógenovi nebo 

Kódó Sawaki Róšimu.  
12

 Já je z pohledu buddhismu příčinou veškerého utrpení a příčinou znovuzrozování. Sám pálijský kánon, 

který představuje souhrn theravádového učení hovoří o smrti ve dvou významech (tento jev se objevuje 

ve všech buddhistických tradicích). První z nich představuje smrt osobnosti a druhý konec tělesné 

existence člověka. V zenovém buddhismu se také například hovoří o tzv. Velké zenové smrti, při níţ se 

rozpouštějí hranice ega. 
13

 J. Bryan Cuevas  - I. Jacqueline Stone (eds.), The Buddhist Dead: Practices, Discourses, 

Representations, Honolulu: University of Hawaii Press, 2007, s. 10. 
14

 Specifický odchod některých velkých učitelů zanechává jisté nevysvětlitelné znaky. Podle některých 

záznamů tito mistři meditace setrvávají několik dní po smrti v meditační pozici (poté údajně tělo klesne, 

coţ znamená, ţe vědomí opustilo tělo). Při kremaci se můţe na obloze objevit duha, krouţí na ní supi, 

nebo se objevují jiné znaky. Projev výjimečného dosaţení realizace se můţe také projevit následně po 

kremaci. V tomto případě jsou v popelu nalezeny malé perly (tak se prý stalo i při kremaci Buddhy 

Šakjamuniho). Tyto znaky mají poukázat na to, ţe šlo o realizovaného mistra meditace a dosaţení jeho 

duchovní úrovně. 
15

 Touto smrtí měl mimo jiné zemřít také samotný buddha Šákjamuni. Odchodu tohoto typu dosahují 

podle buddhistického učení jen takoví praktikující, kteří dosáhli určité duchovní úrovně získané skrze 

usilovnou meditační praxi. Takto duchovně vyspělý jedinec si můţe vybrat jak průběh své smrti (např. 

pozici ve stoje nebo v sedu), tak i to, co se bude odehrávat po ní (zda se odebere do nebe nebo do 

pekelných říší). 
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Běţná smrt je jen dalším zrodem, další cestou v některé ze šesti říší existence. Tento 

způsob odchodu postihuje celou většinu buddhistických umírajících. A byla to také tato 

obyčejná smrt, která stála u zrodu rozmanitého a bohatého zacházení s pohřebními a 

posmrtnými rituály a praktik určených k získávání zásluh. Tyto praktiky se přímo 

podílely na ekonomickém rozvoji a podpoře buddhistických institucí.
16

 Smrt 

v buddhismu má tedy také svoji sociální a institucionální dimenzi ve vztahu mnichů a 

laiků. Buddhistický pohřeb jako takový je spjat a mnoha rituály, a měl by praktikující 

podnítit k většímu vynaloţení duchovního úsilí jako například přemítání o pomíjivosti.  

Další důleţitou roli v buddhismu hrají také významná místa nebo obětiny.
17

  

Především je ale smrt v buddhismu chápána jako utrpení. Buddha ji takto 

definoval ve svém učení o „čtyřech ušlechtilých pravdách,“ z nichţ nejdůleţitější pro 

nás bude ta první. Tato ušlechtilá pravda o strasti předkládá, ţe úplně všechny formy 

jakékoliv existence jsou neuspokojivé a strastné. V Suttapitace se píše, ţe: „Narození je 

utrpením, nemoc je utrpením a smrt je utrpením.“
18

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Jedním z důvodů mohlo být učení o tom, ţe se ti, kteří nashromáţdí velké mnoţství zásluh, zrodí jako 

bozi nebo jako lidé. 

17
 Těmi se nebudeme více zabývat, jen zmíním jejich význam pro umírání. Obětiny boţstvům mohly 

například zesnulému pomoci při procházení neblahými říšemi utrpení a vysvobodit ho z nich. Buddha 

v Maháparinirvánasútře (Sútra o velkém vyvanutí) popisuje čtyři hlavní místa, které by měl buddhistický 

praktikující navštívit (místo, kde se Buddha narodil, kde dosáhl probuzení, roztočil kolo dharmy a dosáhl 

konečné nirvány). Těm, kteří na této pouti zemřou s čistou myslí, je přislíbeno zrození v nebeském světě. 

Jistou podobu najdeme i stúp (staveb obsahujících tělesné pozůstatky významných buddhistických 

učitelů), jejichţ uctívání a vhodné smýšlení o jejich významu mělo přinést uţitek buddhistickým 

praktikujícím i po jejich smrti a měli se také zrodit ve šťastném zrození nebo v nebeském světě. 

Buddhovy rozpravy, sv. 4, Velká rozprava o Buddhově úplné nibbáně (Maháparinibbána sutta), Praha: 

DharmaGaia, 1995, s. 116 a 118. 
18

 N. Thera, Buddhistický slovník, Praha: DharmaGaia, 2009, s. 176 
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 1.2  Význam Buddhy Šákjamuniho, jeho osvícení, učení a smrti  

 

Nejen samotné Buddhovo učení, ale také jeho smrt měla velký přínos pro 

utváření paradigmatu celé buddhistické tradice.
19

 Smrt Buddhy Šákjamuniho se totiţ 

stala v očích jeho následovníků ideálem a nejvyšší metou, jak je moţné z tohoto světa 

odejít.
20

  

Buddhova přímá konfrontace se smrtí se podle tradičních textů měla odehrát ve 

věku 29 let, kdyţ prvně ve svém ţivotě opustil svůj královský palác a spatřil mrtvé 

tělo.
21

 Otřesen zkušenostmi ze setkání se starcem, nemocným člověkem, mrtvolou a 

asketou se rozhodl vyhledat stav, který překračuje veškeré utrpení.
22

 Tento stav, kde jiţ 

neexistuje ţádné utrpení, paradoxně začal hledat v ještě větším typu utrpení a tím byla 

nesmírně tvrdá cesta askeze a odříkání.
23

  

Cestu askeze zavrhl a rozhodl se následovat střední cestu, cestu bez krajností. Za 

to ho jeho skupina zavrhla a osaměný princ usedl pod strom, ponořil se do meditace a 

po několika dnech dosáhl osvícení. Právě stav probuzení, kterého měl Buddha 

dosáhnout za májového úplňku je chápán jako překročení prahu zrození a smrti. 

Dosaţením Buddhova osvícení došlo také k poraţení Máry,
24

 jenţ vlastně představoval 

                                                 
19

 Nejen historický Buddha Šákjamuni, ale i jiné velké postavy ovlivnily buddhistický pohled na umírání 

a smrt. Mezi nimi byl například vadţrajánový mistr Padmasambhava.  
20

 Zrození Buddhy nebylo o nic zajímavější, měl se totiţ zrodit z podpaţí své matky Máji. Ta zemřela 

sedm dní po jeho porodu, přičemţ se ani její smrt nevyhnula svéráznému vysvětlení: „Texty vysvětlují, ţe 

lůno, v němţ spočíval bódhisattva, nesmělo být více poskvrněno pohlavním stykem. Jediná alternativa 

byla, zdá se, smrt matky budoucího buddhy.“ D. S. Lopez, Příběh buddhismu, Brno: Barrister & 

Principal, 2003, s. 131. 

Anguttaranikája (část Suttapitaky) také popisuje utrpení vzešlé ze zrození, stárnutí a smrti jako jeden z 

důvodů, proč se Buddha zrodil na tomto světě. 
21

 Buddha se později během svého ţivota ještě mnohokrát přímo setkává se smrtí. Maháparinirvánasútra 

vypráví, jak jednou byli v bouřce zabiti dva bratři rolníci a jejich čtyři orající voli. Buddha v tomto 

příběhu poukazuje na výhody bezdomoví, které přináší klid. I tento postoj je chápán jako součást nauky a 

částečně také zobrazuje jeho přístup ke smrti. Buddhovy rozpravy, sv. 4, Velká rozprava o Buddhově 

úplné nibbáně (Maháparinibbána sutta), Praha: DharmaGaia, 1995, s. 104. 
22

 Dosaţením tohoto stavu jiţ smrt a utrpení neměly mít ţádnou důleţitost ani váhu. Snaha asketů totiţ 

směřovala k dosaţení stavu vysvobození (skt. mókša) od koloběhu znovuzrozování (někdy také 

označovaný jako nesmrtelnost či stav bez smrti). 
23

 Toto pochopení bylo typické pro jeho dobu. Hlavní jeho asketická praxe spočívala v umrtvování těla, 

kterou princ prováděl šest let. Askeze měla být zaloţena na omezení potravy, které se mělo skládat z 

jediného zrnka rýţe a jediné kapky vody denně (jiné prameny uvádějí, ţe šlo o několik zrnek sezamu a 

rýţe). Údajně měl také dodrţovat mlčení. Tyto praxe ale opustil, kdyţ se málem utopil v řece, ke které se 

přišel umýt. Poté si uvědomil, ţe plné poznání stavu, kde není smrt a zrození, nelze dosáhnout touto 

cestou a začal opět přijímat potravu. 
24

 Mára je vládcem sansáry a pánem šestého nebe světa chtíče (skt. kámalóka). Mára - doslova „zabiják“ 

nebo „vrah“ představuje v buddhismu postavu pokušitele. V textech se objevuje jednak jako skutečná 

osoba, ale i jako personifikace zla a vášní nebo totalita světské existence a smrti, která je všudypřítomná. 
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smrt. Smrt byla tedy poraţena Buddhovým osvícením a to nejen v duchovním slova 

smyslu, ale podle tradice i ve smyslu čistě reálném. Podle tradičního učení totiţ Buddha 

vlastně nemusel umřít na vliv stárnutí.
25

  

Přesto Buddha umírá ve svých osmdesáti letech, jako následek onemocnění úplavicí po 

pozření jídla zvané súkaramaddava od kováře Čundy.
26

 Zajímavým faktem pro naši 

práci bude Buddhova reakce na smrtelnou nemoc. V Maháparinirvánasútře
27

 se píše: 

„…napadla ho těţká nemoc, krvavý průjem, velmi silná bolest, byl na pokraji smrti. 

Všechny ty bolesti Vznešený snášel bdělý, jasně chápající, nevyvedený z rovnováhy.“
28

 

Právě jeho bdělost a klid, o kterých se tato sútra několikrát zmiňuje, mohly být inspirací 

pro umírající buddhisty.  

Buddha se měl před svým skonem poloţit mezi dva stromy, které spontánně 

rozkvetly, ačkoliv nebylo období květu.
29

 Jeho hlava směřovala k severu (texty se jiţ 

nezmiňují, zda takto ulehal pokaţdé) a tělo bylo „v pozici lva.“
30

 Poté se pohrouţil do 

meditace a procházel jednotlivými úrovněmi meditace. „Kdyţ dosáhl čtvrté úrovně 

                                                                                                                                               
Pálijská literatura hovoří o „paterém Márovi“ z nichţ do tohoto konceptu zapadá Mára jako smrt nebo, 

v případě pokušitele Buddhy, jako boţstvo, kdyţ zabraňoval Buddhovi dosáhnout osvícení. Mára a jeho 

armády také odvádí všechny bytosti od cesty k nirváně, je projevem nemoci a překáţkou v meditaci.  
25

 Kdyby ho byl totiţ jeho bratranec a jeden z nejbliţších ţáků Ánanda třikrát poţádal, aby neodcházel do 

nirvány, mohl svůj věk prodlouţit na tisíce let. Přičemţ Ánanda měl údajně o této schopnosti vědět, 

protoţe mu ji Buddha prý patnáctkrát prozradil. Jeho mysl byla ale nepozorná a roztěkaná, protoţe jeho 

pozornost rozptyloval Mára (coţ bylo Ánandovi později zazlíváno). 
26

 Jiţ před touto událostí Buddha potlačil jinou smrtelnou nemoc, která ho přepadla v období dešťů. Zde 

si ale byl zcela jist tím, ţe zemře (Buddha měl vědět o svém skonu jiţ tři měsíce dopředu. V této době 

totiţ Tathágata odvrhl vůli k ţivotu ve svatyni Čápála a měl se tak vzdát své vlastní existence na základě 

Márova poţadavku. Buddha dal totiţ slib, ve kterém se zavázal, ţe nedosáhne konečné nirvány, dokud 

nebudou jeho ţáci - tedy i laici - dostatečně připraveni pro udrţení a pochopení dharmy. Buddha poté 

určil, ţe za tři měsíce dosáhne konečné nirvány). Na jeho přání měl Ánanda přivolat vesničany, aby se 

s ním rozloučili v předposlední noci jeho odchodu. Buddha tedy chtěl svou smrtí demonstrovat to, ţe 

tento jev je zcela přirozený všemu zrozenému a nesnaţil se skrýt svůj odchod. Můţeme tvrdit, ţe 

buddhismus pracuje se smrtí poměrně otevřeným způsobem. Například těla mrtvých lamů a učitelů byla 

v minulosti veřejně vystavována a mrtvé tělo nebylo tabu ani v případě jeho zakladatele.  
27

 Maháparinirvánasútra (Sútra o velkém vyvanutí) pojednává o posledních letech buddhy Šákjamuniho. 

Velice pěkně nám ukazuje přístup samotného Buddhy ke smrti, proto se také stala ústředním textem této 

práce. 
28 Buddhovy rozpravy, sv. 4, Velká rozprava o Buddhově úplné nibbáně (Maháparinibbána sutta), Praha: 

DharmaGaia, 1995, s. 99. 
29

 Při Buddhě smrti, se mělo odehrát mnoho nadpřirozených jevů. Podle textů rozkvetly stromy, v době, 

kdy jinak nekvetou a jejich květy posypaly Tathágatovo tělo. Ze vzduchu měly také padat nebeské květy 

mandárava a posypat jeho tělo, stejně tak jako santálový prášek. A všude zněly nebeské hudební nástroje 

a písně. Kromě jeho ţáků se s ním přišla rozloučit také různá zvířata nebo boţstva. Některá z nich se 

rmoutila a některá s tím byla smířena. Buddha i v tomto případě poukazoval na pomíjivost.  
30

 Buddha měl zemřít vleţe na pravém boku v tzv. pozici spícího lva. Tato poloha se měla stát inspirací 

pro budoucí praktikující v jejich posledním okamţiku ţivota. Zaujmout tuto polohu před smrtí například 

doporučoval svým západním ţákům Lobpön Cečhu rinpočhe mistr vadţrajánového buddhismu školy 

Dugpa Kagjü.  
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soustředění, odešel do nirvány.“
31

 Na tomto příkladu je vidět jaký význam představuje 

meditační praxe ve smrti buddhistů. Proto je také meditační praxe se smrtí nerozlučně 

spjata. 

Buddhovo tělo mělo být poté zabaleno do látky, uloţeno v sarkofágu naplněného 

olejem
32

 a vystaveno po dobu sedmi dní. Myšlenka konzervace je v tomto případě 

vyloučena, protoţe v Maháparinirvánasútře  se opakovaně zdůrazňuje přijetí smrti přes 

uznání pomíjivosti a hlavně pomíjivosti těla.
33

 

Během těchto dní zde byly vykonávány púdţi
34

 a Buddhovi byly nabízeny různé 

obětiny (např. květinové girlandy, oblečení, hudba, tanec, světlo, vonné přípravky a 

baldachýny).
35

 

Poté měla být postavena hranice ze dřeva všech druhů a vůní a na ní tělo 

spáleno.
36

 Na křiţovatce čtyř cest měla posléze být postavena stúpa.
37

 Buddha si ale 

nepřál, aby jeho smrt byla chápána jako smrt učitele, ale naopak, aby dharma a vinaja
38

 

zastoupily jeho místo.  

                                                 
31

 D. S. Lopez, Příběh buddhismu, Brno: Barrister & Principal, 2003, s. 52.  

Nirvána, skt.: [pali. nibbána] doslova „vyvanutí, vyhasnutí“. Osvobození od všech strastí a od koloběhu 

znovuzrozování. Stav nejvyššího uvědomění a cíl veškerých snah buddhistů. Podle buddhistického 

chápání existují dva druhy nirvány (odlišené pro théravádu a mahájánu).  
32

 Podle Maháparinirvánasútry mělo být s Buddhovým tělem, naloţeno podle jeho přání. To se mělo 

obalit novou látkou a potom česanou bavlnou. Takto se obalilo pětsetkrát novou látkou a česanou 

bavlnou. Poté mělo být vloţeno do ţelezného dţbánu a přikryto jiným ţelezným dţbánem. Zde se 

v některých překladech objevuje rozpor. Někteří badatelé vypovídají o tom, ţe šlo pouze o ţelezné 

dţbány od oleje (M. Rozehnal), jiní ale tvrdí, ţe Buddhovo tělo bylo přímo vloţeno do sarkofágu 

naplněného olejem (vzniklé rozpory mohou být způsobné tím, ţe Maháparirvánasútra má různé verze v 

různých školách). Například André Bareau také tvrdí, ţe byl Buddha v sargofágu nejen pohřben ale i 

spálen. Coţ mělo být součástí tehdejší tradice. John S. Strong. The Buddha´s Funeral, in The Buddhist 

Dead, Honolulu: University of Hawaii Press, 2007, s. 38. 
33

 John S. Strong. The Buddha´s Funeral, in The Buddhist Dead, Honolulu: University of Hawaii Press, 

2007, s. 39.  

Strong ale opomenul ve svém příspěvku zmínit, ţe konzervace zemřelého těla, hlavě tibetských lámů, 

není v buddhismu zas tak neobvyklá. 
34

 Púdţa, skt.: úcta, poklona, pocta, čest. Rituál uctívání Buddhových ostatků nebo kultovních předmětů, 

textů apod. Obětování rýţe, ovoce, květin, vonných tyčinek, světla nebo vody. Při tom se pronáší formule 

například o útočišti a následuje krátká meditace. Púdţa je také darování Buddhovi či obdarování mnichů. 
35

 Tělo mělo být uloţeno Kušinagaře, hlavním městě Mally. 
36

 Pohřební hranici ve svatyni Makuta-bandhana se nepodařilo zapálit. Tradičně se uvádí, ţe to bylo 

z důvodu, nepřítomnosti Mahákášjapy. Kdyţ Mahákášjapa dorazil, podařilo se hranici podpálit a 

Buddhovo tělo bylo spáleno. Poté měla být hranice uhašena proudem vody, který se spustil z nebes. Po 

kremačním obřadu měly být v popelu nalezeny perly vzniklé z některých částí jeho těla. Tyto perly byly 

poté rozděleny mezi jeho následovníky (hospodáře, bojovníky a bráhmany ale nikoliv mezi mnichy). 

Tyto ostatky mají velký význam, protoţe jejich uctívání je jedna z moţností jak získat zásluhy a lépe se 

znovuzrodit. (Podle Tibetského buddhismu je moţné díky nim navázat duchovní spojení s osvícenými 

bytostmi. Tyto perly totiţ, mimo jiné, mají mít v sobě schopnost udrţet duchovní esenci mistra).  
37

 Stúpa, skt. [pali. thúpa] je mohyla kuţelovitého tvaru, obsahující tělesné pozůstatky významných lidí. 

Můţe být téţ vnímána jako symbol buddhovy mysli. 
38

 Vinaja formuluje zásady mnišských pravidel a předpisů. Tyto předpisy jsou popsané ve Vinajapitace. 
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Buddha během svého ţivota vyučoval různé druhy učení. V důsledku ale 

především nabádal své ţáky, aby se vyhýbali třem kořenům zla.
39

 Jeden z těchto kořenů 

představuje zaslepenost či klam, který vlastně zastupuje i smrt. Historik Edward Conze 

také uvádí, ţe překonání touhy jako dalšího kořenu zla vede k poraţení smrti.
40

  

Můţeme se také domnívat, ţe Buddha vlastně chápal smrt jako chybu, kterou je ale 

moţné napravit.
41

 Buddha také nevnímal smrt jen jako určitý druh nevědomosti, ale 

přisuzoval jí rovněţ působení zlé síly – Máry. Jeho cílem bylo učit o tom, jak je moţné 

dosáhnout stavu nesmrtelnosti – nirvány. Na druhou stranu ale dává jasně najevo, ţe 

pomíjivost všech příjemných a milých věcí je daná.
42

 Uvědomění si podstaty 

pomíjivosti je vlastně páteří celého Buddhova učení. 

Poslední Buddhovo učení bylo symbolicky zaměřené také na pomíjivost: „Nuţe nyní 

vás, mnichové, nabádám: sloţené věci jsou podřízeny zániku, usilujte se 

svědomitostí!“
43

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

 Chtivost, nenávist a zaslepenost. 
40

„Podle principu, ţe „je to niţší část, jeţ umírá“, jsme připoutáni k říši Máry prostřednictvím našich 

ţádostí a lpění na individuální osobnosti, která je jejich viditelným ztělesněním. Tím, ţe se zbavíme 

svého ulpívání, dostaneme se mimo „říši smrti“, „z dohledu krále smrti“ a dobudeme úlevy od nekonečné 

řady opakovaného umírání, jeţ nás pokaţdé oloupí o kus ţivota.“ E. Conze, Stručné dějiny buddhismu, 

Brno: Jota, 1997, s. 11. 
41

 „Buddha zřejmě sdílel přesvědčení rozšířené v raných stádiích lidských dějin, ţe smrt není nutnou 

sloţkou lidského stavu, ale je známkou čehosi špatného. Je to naše vlastní chyba, protoţe ve své podstatě 

jsme nesmrtelní a náboţenskými prostředky si můţeme smrt podrobit a získat věčný ţivot.“ E. Conze, 

Stručné dějiny buddhismu, Brno: Jota, 1997, s. 11. 
42

 Buddhovy rozpravy, sv. 4, Velká rozprava o Buddhově úplné nibbáně (Maháparinibbána sutta), Praha: 

DharmaGaia, 1995, s. 84. 
43

 Tamtéţ, s. 138.  
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1.3  Praxe a filosofické náhledy pouţívané v hlavních směrech 

 

V této kapitole se pokusím představit buddhistické praxe, metody a filosofické 

náhledy, které zaujímají své místo ve všech buddhistických směrech a obecně slouţí 

k reflexi buddhistické smrti. 

První z těchto všeobecných náhledů vychází z Buddhova učení o čtyřech ušlechtilých 

pravdách.
44

 Nás bude v tomto případě nejvíce zajímat čtvrtá ušlechtilá pravda - pravda o 

cestě vedoucí k zániku strasti. Výkladem této pravdy je tzv. „osmidílná stezka“ (skt. 

árjáštángamárga), která představuje cestu vedoucí k zániku utrpení a tedy i smrti.  

Domnívám se, ţe právě tento způsob praxe, který v sobě zahrnuje moudrost (skt., 

pradţňa), etiku (skt., šíla) a soustředění (skt. samádhi) je tím co sami buddhisté 

nazývají správným ţivotem a který úzce souvisí i s umíráním.
45

  

 Dalším ze základních učení týkající se přímo smrti, které Buddha předal je 

připomínání si smrti v kaţdém okamţiku. Dharma buddhistům radí, aby tento fakt 

přirozeně přijali a zavedli ho do svého ţivota a dosáhli jakéhosi zdomácnění a přijetí 

smrti. 
 
S přijetím smrti úzce souvisí i pochopení její neodvratitelnosti. To je také jedna z 

univerzálních praxí, která vychází z pochopení toho, ţe všichni okolo musí zemřít a ţe 

smrt je vţdy nutná.
46

 

 Buddhisté vědí, ţe smrt je jistá, avšak čas jejího příchodu je nejistý. Proto je i z 

pohledu buddhismu ţádoucí toto uvědomění posilovat. Delog
47

 Dawa Drolma k tomu 

vypovídá: „Pokud si uvědomíš nevyhnutelnost smrti, staneš se nejchytřejším ze 

všech.“
48

 Proto je uvědomění si smrti chápáno jako jedno z nejdůleţitějších doporučení, 

                                                 
44

 Čtyři vznešené pravdy jsou exemplárním příkladem toho, ţe buddhismus představuje komplexní pohled 

na ţivot a umírání, protoţe je v nich definován zánik strasti (tedy i smrti) díky osmidílné stezky. Cílem 

učení čtyř vznešených pravd není ale připravit praktikujícího na smrt, ale praktikující má díky tomuto 

učení dosáhnout stavu osvobození Proto Buddhovo učení nelze chápat jako přípravu na smrt.  Osmidílná 

stezka v sobě zahrnuje: 1. správný názor, 2. správný úmysl, 3. správné mluvení, 4. správné jednání, 5. 

správné ţivobytí, 6. správné úsilí, 7. správná sati (všímavost, bdělost), 8. správné soustředění.  
45

 Tento koncept se objevuje snad ve všech směrech buddhistických tradic a společně s pochopením 

karmanového zákona poukazuje na vedení dobrého ţivota. Buddhisté i významní učitelé často pouţívají 

frázi, ţe pokud člověk vede dobrý ţivot, je to nejlepší příprava na smrt.  
46

 Známý buddhistický příběh vypráví o mladé matce jménem Kisagótami které zemřelo dítě. Přinesla ho 

Buddhovi a prosila, aby ho oţivil. On souhlasil pod podmínkou, ţe ţena přinese jedno hořčičné semínko 

z domu, kde nepoznali utrpení. Tato ţena nejprve obcházela domy a vyptávala se bydlících, zda nepoznali 

utrpení (smrt), pokaţdé ji ale odpověděli, ţe nikoli. Záhy poznala, ţe utrpení a smrt postihne všechny, 

kdo se narodili, stala se mniškou a dosáhla nirvány.  
47

 Delogové jsou typickým projevem tibetského buddhismu podávání zpráv z říše mrtvých. Úloha a 

význam delogů je podrobněji popsána v kapitole o vadţrajáně. 
48

 Delog Dawa Drolma, Delog: Cesta do říší za hranicemi smrti, Praha: Mezera, 2005, s. 42. 
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které má praktikující buddhista vykonávat.
49

 Smrt je z pohledu buddhismu tedy něco, co 

můţe přijít v kaţdém příštím okamţiku a praxe laiků i mnichů směřuje k tomuto 

uvědomění.  

Abychom mohli alespoň částečně pochopit reflexi buddhistické smrti, musíme 

otevřít velké téma nazvané pomíjivost či nestálost (skt., anitja),
50

 které také přímo 

souvisí s uvědomováním si smrti a její neodvratitelnosti. 

Buddhistický učenec V. F. Gunaranta píše ve svém díle Buddhist Reflections on Death 

o dalším faktu jak porozumět smrti. Tím je zákon bhava, jenţ je důsledkem zákona 

změny (anitja). Pokud praktikující pochopí tento proces, pochopí také proces změny (z 

buddhistického pohledu se totiţ věci v kaţdém okamţiku neustále mění). A proto je 

smrt přítomná v kaţdém okamţiku. Je to proces neustálého vznikání a zanikání, rození 

se a umírání. 

 Abychom si objasnili pojem anitja musíme si dále představit také učení o 

sanskárách.
51

 Sanskáry přímo odkazují na to, ţe ve skutečnosti zde není osoba, která 

umírá, ale pouze proces umírání.
52

 Buddhisté si ale uvědomují to, ţe pomíjivé věci jsou 

zároveň karmanově podmíněné. Je také řečeno, ţe bez hlubokého vhledu do 

pomíjivosti a bezpodstatnosti všech existujících jevů není moţné dosáhnout 

osvobození.  Celkově je pomíjivost v buddhismu znázorňovaná mnoha různými 

způsoby.
53

 Od pohřebních rituálů aţ po nošení různého oděvu.
54

  

 

 

 

 

                                                 
49

 Ţivot bez myšlenky na smrt je z pohledu buddhismu jako ţivot v ráji hlouposti hraničící se šílenstvím. 

V. F. Gunaratna, Buddhist Reflections on Death, Kandy: Wheel Publicatinon, 2001, s. 4. 
50

 Anitja, skt.: [pali. aničča] doslova to co je „pochybné, nejisté.“  
51

 Sanskára, skt.: [pali. sankhára] označuje vše, co povstalo z příčin a je pomíjivé. Podle nich je tělo a 

mysl jen kombinace měnících se faktorů. Podle tohoto učení zde není ţádná osoba, ale pouze proces, ve 

kterém není činitel, nýbrţ pouze skutky. S uskupením sanskár úzce souvisí pojetí skandh, které 

představují sloţky osobnosti. Například v
 
pálijském kánonu smrt představuje rozpad pěti skandh, které se 

po smrti opět seskupí v jiné existenci. 
52

 V. F. Gunaratna, Buddhist Reflections on Death, Kandy: Wheel Publicatinon, 2001, s. 11. 
53

 Také smrt významných buddhů či bódhisattvů můţe představovat určitý způsob předávání učení 

(dharma), které je většinou chápáno jako učení o pomíjivosti. V palijských textech se pouţívá významu 

„umírání jako vykořenění ze sansáry.“  
54

 Uvědomění si pomíjivosti je v buddhismu velmi vyţadovaná praktika, která se prolíná i s kaţdodenním 

ţivotem. Například část tibetského mnišského roucha má podnítit chápání smrti a všeho pomíjivého. 
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Jeden z příběhů jde ještě dále a představuje pomíjivost pro někoho trochu morbidním 

způsobem:  

„Jeden mnich byl bláznivě zamilovaný do kurtizány jménem Sirimá. Dívka 

neočekávaně zemřela a král dal její tělo vystavit na pohřebišti. Buddha, protoţe chtěl 

mnicha vyléčit z jeho poblouznění, nařídil, ţe tělo nesmí být zpopelněno. Kdyţ tělo 

dosáhlo vhodného stavu rozkladu, rozkázal král, aby se na ně celé království přišlo 

podívat. Buddha a jeho mniši šli také. Buddha shromáţděné lidi oslovil a řekl jim, ţe 

mnohý by byl ještě před pár dny zaplatil tisíce zlatých mincí, aby mohl se Sirimou 

strávit noc, a nyní by ji nechtěl nikdo. Zamilovaný mnich se po vyslechnutí 

Buddhových slov stal arhatem.“
55

  

 

Jako další jev, který prostupuje všemi tradicemi je odříkávání mantry nebo textu 

(sútry). Jejich recitace se stala základem toho jak pomoci zemřelému nebo umírajícímu.
56

  

Dalším základním Buddhovým učením je nauka o ne-já. Tento přístup 

poukazuje na to, ţe ve skutečnosti neexistuje ţádné já , které by bylo absolutní a 

nemněné. Já je z pohledu buddhismu příčinou veškerého utrpení a to tedy i zrozením a 

smrtí.
57

 Rozpuštěním mylného názoru, ţe já existuje samo o sobě, je tedy překročením 

zrození a smrti. Tehdy také dochází k vysvobození z koloběhu umírání a smrti. Je to i 

dualistické vnímání světa, které brání dosáhnout osvobození, proto se také ve všech 

hlavních směrech chápe smrt a ţivot jako strana téţe mince.
58 

Ve všech tradicích se také 

objevuje důraz na nelpění v hodině smrti. A to především na majetku, blízkých, 

vlastním tělu nebo svých dovednostech. 

Potřeba osvobození z koloběhu znovuzrozování také vzniká z beznadějné 

neuspokojivé povahy světa, ve kterém se podle buddhistů nacházíme.
59 

Uvědomění si 

neuspokojivé povahy stavu, jevů a věcí pochází z uvědomění si pomíjivosti.
60

 

                                                 
55

 D. S. Lopez, Příběh buddhismu, Brno: Barrister & Principal, 2003, s. 134. 
56

 Mantra, stk.: [pali. manta] jednoslabičná či víceslabičná formule, zaříkadlo či jméno buddhy. Mají 

napomáhat duchovnímu snaţení. Jejich síla je způsobena zvukem a vibrací. Mantry nebo texty mají hrát 

velkou úlohu jako ochrana proti nenadálé smrti, slouţí k jejímu odsunu či bojují proti smrtelné nemoci. 

Hojně se také pouţívají jako pomoc zemřelým, kteří putují posmrtnými stavy. Mantra, recitace sútry nebo 

rituál provedený za zemřelé dokonce mohl pomoci k lepšímu znovuzrození či k úplnému vysvobození.  
57

 Osobnost v buddhismu tvoří souhrn pěti sloţek (tvar, pociťování, vnímání, vědomí a představivost), 

které jsou pomíjivé. I osobnost stejně jako smrt je tedy jakýmsi neustále měnícím se procesem toku 

vědomí. 
58

 Jak smrt, tak ţivot představují jistý konec určitého procesu. Přesto v buddhismu není od sebe nic 

oddělené, a pokud člověk porozumí jednou procesu, porozumí i druhému.   
59 

Buddha v Anguttaranikáji říká k neuspokojivosti toto:
 
„Avšak ten, kdo ţije v nahlíţení neuspokojivosti 

ve věcech, které poutají, se vzdá chtivosti, nenávisti a zaslepenosti; a kdyţ se jich vzdá, osvobodí se od 

zrození, stárnutí a smrti, od smutku, nářků, bolesti, ţalu a zoufalství; bude osvobozen od utrpení, to 

tvrdím.“ 
 
N. Thera, Kořeny dobrého a zlého. Základy buddhistické etiky, Praha: DharmaGaia, 2000, s. 38. 

60
 Velice pěkně toto pochopení vyjádřil Edward Conze: „Především pomíjivost všeho v nás i vně nás 

poukazuje na zbytečnost našeho světského snaţení, které přirozeně nikdy nemůţe vést ke stálému 
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 Buddhismus v konceptu znovuzrozování předpokládá, ţe kaţdá bytost prošla 

zrozením a smrtí v mnoha různých existencích a v nesčetném mnoţství. Buddha měl 

podle V. F. Gunaratny pouţít toto učení o minulých ţivotech pro utěšení bolesti nad 

ztrátou blízkých.
61

  

Úplně na konec této kapitoly bych ještě rád zmínil význam karmanového zákona, který 

nabádá k vyhýbání se neprospěšným činům a destruktivním emocím.
62

 Je tedy důleţité 

udrţovat v čase smrti stav bdělosti, protoţe destruktivní emoce mohou ovlivnit běh 

příštího zrození.
63

 Díky tomuto pochopení je tedy záhodno v hodině smrti udrţovat 

především ctnostný a bdělý stav mysli. Udrţování čisté a ctnostné mysli je také z 

pohledu buddhismu povaţováno jako správný způsob odchodu z tohoto světa.
64

  

 

 

1.4  Proč se buddhisté zabývají smrtí a proč se na ni připravují  

 

  V této kapitole se pokusím nastínit motivaci a důvod toho, proč se buddhisté 

připravují na smrt. 

 Jako první důvod se nabízí pochopení smrti jako unikátní příleţitosti jak dosáhnout 

duchovního rozvoje díky různým praktikám a metodám. Z Buddhova učení vyplývá, ţe 

je moţné převzít iniciativu nad tímto jevem a nějakým způsobem s ním rozumě naloţit 

                                                                                                                                               
úspěchu či trvalému uspokojení. A nakonec smrt sebere vše, co jsme nakupili, a oddělí nás od všeho, 

čeho jsme si cenili. Jak marné je hledat jistotu v takovém prostředí, štěstí v tak nevhodném základu!“ E. 

Conze, Stručné dějiny buddhismu, Brno: Jota, 1997, s. 22. 
61

 Jeden příběh vypovídá o utrpení ţeny jménem Patáčára , která ve stejný den přišla o muţe, své dvě děti, 

bratra a rodiče. Buddha přednesl řeč o tom, ţe ve svých minulých ţivotech uţ přišla o nespočet manţelů, 

dětí, rodičů a bratrů. Po vyslechnutí tohoto učení si měla uvědomit, ţe nejen ona, ale i ostatní ţili 

nespočet ţivotů a prošli nesčetněkrát smrtí. Díky tomuto uvědomění měla dosáhnout prvního stavu 

dokonalosti. 
62

 Za destruktivní emoce je povaţován např. hněv, pýcha, touha, závist, nenávist apod. 
63

 Karmanový zákon jako takový plní několik funkcí a účinků. Jednou z nich je karman, který je nejblíţe 

smrti. Ten také označuje prospěšné či neprospěšné záměry přítomné bezprostředně před smrtí. Ty mohou 

být často odrazem předchozího prospěšného či neprospěšného jednání. Právě tento karman určuje příští 

zrození, tedy pokud není v okamţiku smrti účinný některý z jiných typů (jako je nahromaděný karman). 

Proto
 
je také stav mysli umírajícího v období smrti zcela zásadní, protoţe myšlenky, které se v tomto 

momentě objevují, mají podle všeho moc jak ovlivnit budoucí stav umírajícího. Z pochopení 

karmanového zákona je tedy nezbytné v období smrti zachovávat jasnou hlavu a vyvarovat se škodlivých 

myšlenek a rozvinout ty pozitivní. Protoţe umírající by tak ohrozil své příští zrození. Přesto Gunaratna 

uvádí, ţe podmínky umírajícího jsou příliš sloţité, neţ aby mohlo dojít k nějaké kontrole mysli 

v okamţiku umírání. V. F. Gunaratna, Buddhist Reflections on Death, Kandy: Wheel Publicatinon, 2001, 

s. 29. 
64 

J. Bryan Cuevas  - I. Jacqueline Stone (eds.), The Buddhist Dead: Practices, Discourses, 

Representations, Honolulu: University of Hawaii Press, 2007, s. 15.
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(praktikující je k tomu dokonce vyzýván). Osvojením si situace smrti například 

konkrétní metodou je moţné získat příznivé zrození nebo i dosáhnout úplného 

vysvobození (a tím ukončit koloběh znovuzrozování). Přičemţ toto platí dokonce i pro 

ty, kteří konali všemoţné druhy negativních činů. Rozjímání o smrti je také vţdy v 

buddhismu chápáno jako něco prospěšného, co odstraňuje strach ze smrti nebo ţal po 

pozůstalých.
65 

 Při analýze buddhistické přípravy na smrt narazíme na dvě hlavní příčiny tohoto 

snaţení. První motiv, který vybízí k přípravě na smrt, představuje touhu po vysvobození 

nebo dosaţení šťastného zrození. Druhý faktor představuje obavu z budoucí existence, 

jenţ můţe nabýt nepříznivé podoby.
66

 S jistotou ale nemůţeme tvrdit, ţe motiv přípravy 

na smrt je způsoben obavou nebo touhou. Také poznatky z terénního výzkumu 

poukázaly na to, ţe obavy ze smrti nejsou primární úlohou toho, proč se buddhisté 

zaobírají smrtí.
67

 

 Pochopení významu smrti nelze oddělit od pochopení ţivota. Smrt je totiţ v 

buddhismu chápána jako klíč k otevření tajemství ţivota. Protoţe přes porozumění smrti 

lze dosáhnout porozumění ţivota a naopak (smrt má v buddhismu tedy i svou integrální 

část). Proto také nelze buddhismus chápat jako náboţenství smrti. 

 Buddhisté si díky karmanovému zákonu také uvědomují následky svých činů, 

protoţe i nepřijetí smrti můţe mít neblahý dopad, a to ne jen na samotného jedince.
68 

Například
 
mistr tibetského buddhismu Sogjal Rinpočhe vnímá současné vytěsňování 

smrti jako závaţný problém.
69 

To ţe se západní člověk vzdaluje smrti je podle 

                                                 
65

 Dţátaková literatura například uvádí, ţe rozjímáním o smrti nebyl člověk zaskočen touto událostí. Také 

Buddha v Anguttaranikáji hovoří o deseti myšlenkách, které, pokud budou rozvíjeny, mohou vést 

k nirváně. Jednou z takových to myšlenek je samozřejmě i myšlenka na smrt (o něčem podobném hovoří 

Buddha i v Maháparinirvánasútře, kde uvádí, ţe uvědomování si nestálosti vede k vzestupu a nikoliv 

k úpadku). 
66

 Například E. Conze nebo indolog V. Miltner uvádějí, ţe to byly právě obavy, které podnítily 

praktikující k tomu, aby se vydali hledat stav mimo zrození a smrt (osvobození od koloběhu 

znovuzrozování). 

E. Conze, Stručné dějiny buddhismu, Brno: Jota, 1997, s. 22.  

V. Miltner, Malá encyklopedie buddhismu, Praha: Práce, 1997, s. 7. 
67

 Dvě třetiny z 30 dotázaných odpovědělo, ţe se nějakým způsobem zaobírají smrtí (tzn., ţe se na ni 

připravují konkrétními metodami nebo o ní nějakým způsobem uvaţují). Ale pouze tři z dotázaných 

vypověděli, ţe strach ze smrti se stal příčinou jejich přípravy.  
68 

Sogjal Rinpočhe k tomu vypovídá: „Odmítneme-li přijmout smrt, dokud jsme ještě naţivu, budeme za 

to draze platit po celý ţivot, v okamţiku smrti i po něm.“ Sogjal Rinpočhe, Tibetská kniha o ţivotě a 

smrti, Praha: Pragma, 1996, s. 31.
 

69
 „Došel jsem k názoru, ţe katastrofální důsledky odmítání smrti daleko přesahují jedince – působí na 

celou planetu. Tím, ţe v podstatě věří, ţe existuje jedině tento ţivot, nevytvořili si moderní lidé ţádnou 

dlouhodobou perspektivu.“  Sogjal Rinpočhe, Tibetská kniha o ţivotě a smrti, Praha: Pragma, 1996, s. 25. 
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Rinpočheho způsobeno strachem ze smrti. Tento strach se z jeho pohledu stal příčinou 

ničení ţivotního prostředí a povýšení individuality nad celkem.
70

 Podobnou tezi 

překládá i 14. dalajlama, kdyţ hovoří o neblahém dopadu z nedostatečné reflexe smrti.
71 

 

 Z psychologického hlediska, především biodromální psychologie neboli 

psychologie ţivotní cesty, která se zabývá duševním vývojem lidského jedince, je velmi 

rozumné vypořádat se se smrtí i se strachem, jenţ přestavuje. Buddhismus tento fakt 

přirozeně rozvíjí ve svém učení, a proto bychom ho mohli v tomto ohledu povaţovat za 

příznivý pro zdravý rozvoj lidské osobnosti.
72 

 

 

 

1.5  Sebeobětování a pojetí sebevraţdy 

 

 V předešlé kapitole jsem se snaţil nastínit pohled moderní psychologie, jenţ by 

mohla pojímat buddhistické rozjímání o smrti jako integrální součást vývoje lidské 

psychiky nebo osobnosti a měla tak pozitivní dopad na duševní zdraví. Ne všechny 

praktiky by ale mohly být povaţovány za zcela rozumné, natoţ aby se staly v očích 

psychologů ţádoucí. Mezi takovéto praxe patří sebevraţedné činy, které se v buddhismu 

také objevovaly.  

Pokud ale budeme chtít porozumět buddhistické sebevraţdě, budeme muset nejprve 

opustit obecné chápání sebevraţdy a to jak v rovině psychologické
73

, tak i 

sociologické.
74

 Motivace tohoto činu totiţ nabírá v buddhismu úplně jiný rozměr. 

                                                 
70

 „Strach ze smrti a nevědomosti o posmrtném ţivotě ţiví ono ničení našeho ţivotního prostředí, které 

ohroţuje ţivoty nás všech.“ Sogjal Rinpočhe, Tibetská kniha o ţivotě a smrti, Praha: Pragma, 1996, s. 26. 
71

 „Jestliţe zapomenete, ţe zemřete, budete myslet hlavně na to, jak vést úspěšný ţivot […]. Nebudete 

váhat podvádět a ohroţovat ostatní, pokud k tomu budete mít příleţitost. Moţná budete takové negativní 

činnosti posuzovat jako známku zdatného a schopného jedince. To je jasné znamení, ţe nejste dostatečně 

prozíraví, abyste mysleli daleko do budoucna. Všechny nás čeká mnoho ţivotů, které jsou pro nás zcela 

temné a o nichţ nemáme ţádné ponětí. Kdyţ na tyto okolnosti zapomenete, budete mít sklon zabývat se 

ničivými činnostmi.“ M. Sígl, Co víme o smrti, Praha: Epocha, 2006, s. 143. 
72

 Vzpomeňme jen na Eriksonovu teorii osmi ţivotních stádií, především stadia integrity. Také psycholog 

Pavel Říčan uvádí, jak je důleţité vyrovnat se se smrtí jiţ během ţivota a to i v době kdy je člověk v plné 

síle. P. Říčan, Cesta ţivotem, Praha: Portál, 2006, s. 282, 326, 363.  
73

 Psychologie definuje sebevraţdu jako: „čin, jímţ člověk sám sebe dobrovolně usmrcuje, nejčastěji 

proto, aby se osvobodil z nesnesitelné situace.“ Norbert Sillamy, Psychologický slovník, Olomouc: 

Univerzita Palackého, 2001, s. 189. 
74

 Sociolog E. Durkheim ve své studii Le suicide (1897) rozlišil tři hlavní typy sebevraţd (anomická, 

egoistická a altruistická). Nás bude v tomto případě zajímat jeho pojetí altruistické sebevraţdy, která je 

charakterizována zdůrazněním pocitu identity se soc. skupinou, který vede aţ k odhodlání obětovat za ni 

svůj ţivot. 
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Podle tradičního učení je sebevraţda v buddhismu chápána jako negativní čin, 

který ústí v nepříznivé znovuzrození. Buddha sám odrazoval od páchání sebevraţd, 

protoţe podle něho nemůţe člověk spáchat sebevraţdu beztoho, aniţ by nebyl 

motivován ţádostí nebo nenávistí.
75

 Právě tyto stavy v mysli nesou před smrtí negativní 

náboj a mohou způsobit zrození v nepříznivých oblastech.  

Buddha rozhodně nechtěl, aby jeho ţáci páchali sebevraţdu. V tomto případě 

můţeme vyházet z jeho reakce na jisté problémy, které do jeho řad vnesla meditace 

hnusu.
76

  

Z jeho učení je také patrné, ţe touha (ţízeň) po existenci či neexistenci vede k 

úpadku a nikoliv k duchovnímu vzestupu.
77

 Sebevrah tedy podle tradičního učení 

nedosahuje nirvány a neosvobozuje se z koloběhu zrození a smrti. Sebevraţda je mimo 

jiné také zmiňována jako jeden z patnácti způsobů nešťastné smrti.
78

  

 Podíváme-li se dále na pochopení karmanového zákona, tak ten sebevraţedné 

sklony přímo vylučuje, protoţe osoba, která způsobí tento čin, si vyloţeně škodí. 

Můţeme tedy předpokládat, ţe buddhisté, jejichţ učení je zaloţené právě na příčině a 

následku budou k sebevraţdě přistupovat velmi ostraţitě. Sama vinaja také sebevraţdu 

striktně zakazuje.
 79

   

 I přes výše zmíněné argumenty se v buddhismu tento jev objevuje a v některých 

případech se dokonce stává oslavovaným hrdinským činem. Sebevraţda se tak stala 

ţádoucí praxí a měla mnoho různých podob. Její cíl byl jasný - zaručovala vysvobození 

z koloběhu znovuzrozování nebo představovala altruistickou oběť. Nyní se pojďme 

podívat, kde mohli buddhisté najít inspiraci pro odůvodnění takového činu.  

 Jako první se nabízí příběh o smrti Buddhova bratrance a nejbliţšího ţáka 

Ánandy. Ten totiţ podle cestovatele Fa-siena dobrovolně ukončil svůj ţivot v sebe 

                                                 
75

 Buddha měl údajně udělit výjimku mnichovi trpícímu strašnou nemocí a povolit mu, aby si vzal ţivot. 

Tento mnich ale jiţ dosáhl stavu arhata a po smrti se měl odebrat do nirvány.  
76

 „Tuto meditaci Buddha zřejmě doporučoval svým mnichům aţ do té doby, neţ na několik dní odešel do 

ústraní a po návratu zjistil, ţe řady mnichů poněkud prořídly. Kdyţ se zeptal Ánandy na příčinu takového 

úbytku, dostal odpověď, ţe během jeho nepřítomnosti třicet mnichů v jediném dni spáchalo sebevraţdu. 

Takovou nechuť získali k vlastnímu tělu v důsledku meditace o hnusu. Buddha potom místo této 

meditace zavedl jako běţnou praxi dechovou meditaci“. D. S. Lopez, Příběh buddhismu, Brno: Barrister 

& Principal, 2003, s. 174 
77

 Ţízeň (skt. tršna) se chápe jako jeden z kořenů všeho utrpení. Dělí se na tři druhy: ţízeň po smyslových 

rozkoších, ţízeň po existenci a ţízeň po neexistenci.   
78

 Jako je tomu například v Sútře dokonalého dhárání tisícirukého a tisíciokého Avalokitéšvary.   
79

 Mahásášikavinaja sebevraţdu zakazuje kvůli postoji k tělu. Tělo se totiţ chápe jako znečistěné a 

jakákoli připoutanost či averze k němu je povaţována za neţádoucí. Ve vinaje je také zakázáno rozvíjení 

suicidních pocitů u druhých.  
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spalující meditaci, kdyţ nechtěl způsobit rozepři mezi Liččhaviky a králem 

Adţátašátruem.
80

 Podíváme-li se ale na další podměty, dojdeme k závěru, ţe Ánadova 

smrt v tomto konání nesehrála význačnější roli.  

Větší inspiraci v páchání sebevraţedných činů mnozí buddhisté čerpali z avadánové a 

dţátakové literatury, která vypráví o minulých ţivotech Buddhy Šákjamuniho. V těchto 

příbězích je také nejranější původ těchto činů. V tomto případě musíme ale zcela opustit 

koncept sebevraţdy a zaměřit se na úplně jiný pojem – sebeobětování.
81

 Buddha se totiţ 

v těchto vyprávěních často objevuje jako bódhisattva,
82

 který obětuje sám sebe pro 

blaho ostatních a to v lidské nebo zvířecí podobě. 

 Ještě dříve, neţ budu dále pokračovat ve výčtu podmětů, které měly dopad na 

sebevraţedné sklony buddhistických praktikujících, bych rád upozornil čtenáře, ţe můj 

zájem se v tomto případě přesunuje do Číny a Japonska. Důvodem pro to je četnost 

zpráv a zpracovaného materiálu o těchto činech, které pocházejí právě z těchto zemí.
83

 

Je také nasnadě poukázat na to, ţe způsoby ukončení ţivota nebo deformování částí těl 

byly v těchto zemích velmi podobné.   

 V následujícím pojednání budeme vycházet z pozdějších představ o „čistých 

zemích“
84

 mahájánového buddhismu a jeho súter. Někteří z mahájánových vykladačů 

súter totiţ začali vnímat sebevraţdu pozitivně a uváděli k tomu mnohé důvody. Ty měly 

vyplývat z Buddhova učení o pomíjivosti, nepřipoutanosti nebo ji vyzvedali jako 

hodnotný projev zboţnosti.
85

 Dobrovolné ukončení ţivota se stalo záleţitostí cti 

                                                 
80

 Fa-sien, Zápisky o buddhistických zemích, Praha: Aurora, 1995, s. 64-65. 
81

 Některými badateli (např. Mark L. Blum) je tento druh sebevraţdy označován jako altruistický. 
82

 Bódhisattva, skt.: dosl. „bytost touţící po osvícení.“ 
83

 Ve skutečnosti to byla právě Čína, kde se tělesné obětování stalo proslulým. A například sebevraţda 

nebyla pro Čínu mongolského období (1280-1368) vůbec nezvyklý jev (především z hrdinství či 

náboţenských pohnutek) a to jak u buddhistů, tak i vyznavačů jiného náboţenství. 
84

 Pojetí čistých zemí vychází z mahájánových představ o buddhovských polích (rájů) bódhisattvů a 

dhjánibuddů. Čisté země jsou chápány různým způsobem (v lidovém náboţenství dokonce jako 

geograficky lokalizovatelná místa blaţenosti), ale nejčastěji představovaly aspekty osvíceného vědomí. 

Představují přestupní stanici k nirváně, a proto také nejsou konečným cílem buddhistického snaţení. Není 

z nich ale moţný pád zpět do stavů utrpení. 
85

 Jisté důvody sehrálo také pochopení těla, které bylo povaţováno za fyzicky slabé, pomíjivé a těţko 

ovladatelné. Tyto důvody se měly stát obhajobou sebevraţdy (to je, jak jsme si ukázali, v přímém rozporu 

pochopením vinaji). Byl to vystupňovaný odpor k fyzické existenci (ţe je tělo nespolehlivé a příčinou 

kazu), který vedl k pochopení toho, ţe ztráta těla nebo jeho části přestala být vnímána jako ztráta něčeho 

významného. Jako druhý velký důvod byla myšlenka, ţe nemůţe být větší oběť, neţli dar vlastního těla 

nebo pocit, ţe můţe být tělo vyuţito jako nástroj na cestě k duchovnímu cíli.  
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sebevrahů a v očích veřejnosti se těšilo obdivu a respektu.
86

 Ale nejen to, mělo se 

dokonce stát prostředkem k získání zásluh a to jak pro účastníka, tak i pro jeho diváky.
87

   

Způsoby takovýchto sebevraţd byly různé: utonutí, skok ze skály nebo ze stromu, 

vyplutí na širé moře, vyhladovění či sebeupálení.
88

 

 Vraťme se ale k důvodům proč japonští a čínští buddhisté usilovali o dobrovolné 

ukončení své ţivotní cesty. Jedním z těchto důvodů se stala touha po dosaţení „čisté 

země.“ 

Způsoby dosaţení čistých zemí byly různé
89

 a asi nejznámější praxí zaměřenou na 

znovuzrození v čistých zemích byla u japonských buddhistů tzv. fudaraku tokai.
90

 

 Největší pozornost v tomto počinu ale bezpochyby patří Lotosové sútře,
91

 která 

měla nejspíše také největší vliv na rozvoj nejen sebeobětování (a to aţ do 20. stol.), ale i 

na sebepoškozování.
92

  

 

 

                                                 
86

 Sebevraţda byla většinou veřejnou událostí a odehrávala se za doprovodu přihlíţejících diváků. Ti se 

především snaţili posilovat sebevrahovu odvahu a jeho záměr (především u nerozhodných adeptů). 

Musíme si ale uvědomit, ţe sebevraţda zde byla opravdu chápána jako náboţenská oběť, která měla vést 

k vysvobození z utrpení. 
87

 Mark L. Blum. Collective suicide at the Funeral of Jitsunyo. Mimesis or Solidarity?, in Death and after 

live in Japanese buddhism, Honolulu: University of Hawai Press, 2008, s. 145. 
88

 Blum píše, ţe příběhy, které pojednávají o pálení vršku hlavy, sebevraţdy, sebeobětování nebo topení 

se v řece jsou spíše fikce neţli skutečné příběhy. Na druhou stranu takovéto činy jsou historicky 

potvrzeny, takţe některé z nich se zakládají na pravdě. Mark L. Blum. Collective suicide at the Funeral of 

Jitsunyo. Mimesis or Solidarity?, in Death and after live in Japanese buddhism, Honolulu: University of 

Hawai Press, 2008, s. 146 - 147. 
89

 Dosaţení čisté země přes spáchání sebevraţdy se nazývá dţigai ójó. A je to nejběţnější motiv pro 

páchání buddhistické sebevraţdy. Tento způsob sebevraţd se začíná objevovat v pátém a šestém století, 

rozmachu dosáhl hlavně ve 12. století.  
90

 Fudaraku znamená Potála, coţ je čistá země bódhisattvy Avalokitéšvary a tokai je doslova překročení 

moře. Tato praxe spočívala nejčastěji ve způsobu sebeutopení. Oddaní praktikující při této praxi nasedli 

do malé loďky v touze dosáhnout bódhisttvova ráje, který se měl nacházet jiţní části oceánu. Nikdy se jiţ 

ale nenavrátili. Vstup do Avalókitešvarovy Potály mohl být zajištěn také skokem z vodopádů nebo hor 

(dokonce byla vytipovaná místa pro ukončení ţivota). Pro spáchání sebevraţdy byly také vybrány vhodné 

dny např. 15. a 16. den sedmého, osmého a devátého měsíce, také jarní a podzimní rovnodennost byla 

oblíbenou dobou. 
91

 Lotosová sútra je jedna z nejznámějších a nejvýznamnějších mahájánových súter velmi oblíbených 

v Číně a Japonsku. Obsahuje základní myšlenkový koncept mahájány. Tato sútra mimo jiné zdůrazňuje 

význam důvěry (skt. šraddhá) a spolehnutí se na cestu k vysvobození a pomoc buddhů a bódhisattvů. 

Můţeme se domnívat, ţe slepá důvěra spoléhání se na buddhovu či bódhisattvovu moc stála také u zrodu 

sebevraţedných akcí. 
92

 Zajímavé je, jak by k tomuto jevu, přistupovalo původní Buddhovo učení. To totiţ striktně odmítá 

jakýkoli typ sebetrýznění a povaţuje ho za jeden z projevů extrému, kterému je třeba se vyhnout (druhým 

extrémem je oddávání se smyslovým radostem). Také samotný Buddha přece zavrhl přísnou askezi, která 

hraničila se sebetrýzněním a téměř ho připravila o ţivot.  
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Byla to také 23. kapitola Lotosové sútry,
93

 která stála u zrodu sebevraţedných praxí 

většinou zaloţených na sebeupalování.
94

 

 Jiţ jsme si zmiňovali význam příběhů z minulých ţivotů Buddhy. Rád bych zde 

ještě uvedl jeden významný příběh, který můţeme nalézt v čínském překladu 

mahájánové verzi Maháparinirvánasútry.  

Je to vyprávění o asketovi – bráhmanovi, které zformovalo myšlenku, ţe sebevraţda je 

jedna z forem náboţenské praxe, díky které lze dosáhnout vysvobození.
95

  

Velmi výraznou roli v sebeobětování zboţných buddhistů sehrály také ostatky 

bódhisattvů, kteří se takto obětovali. Tyto ostatky mají vyvolat úctu k takovému činu a 

zároveň umoţňují připomenout si jeho oběť. Uctívání těchto ostatků je také prostředek 

jak získat zásluhy.
96

 

 Poslední zajímavou praxí, která souvisí s naším tématem je sebemumifikování  

(jap. sokušinbucu) u sekty Šingon. Sebemumifikování spočívá v dlouhodobém půstu, 

který je nejprve pozvolný a poté přechází v popíjení jedovaté tekutiny (čaje) a končí 

uzavřením v kamenné kobce.
97

  

                                                 
93

 Tato část sútry je v Japonsku známá jako jakuóbon. V této pasáţi se popisuje, jak se bódhisattva 

Bhaisadţjarádţa („Král hojitel“) ve své předcházejí existenci jako bodhisattva Sarvasattvaprijadaršana 

zabýval nejvyšší formou sebeobětování v přítomnosti jak buddhy, tak stúpy naplněné buddhovými 

ostatky. Své tělo měl nabídnout jako votivní lampu buddhovi minulosti Čandrasúrjavimalaprabhášrí. 

Buddha Šákjamuni chválí v Lotosové sútře tento čin jako největší dar. Dokonce podle něj spálení prstu u 

ruky nebo u nohy jako oběť stúpě přináší větší zásluhy neţ oběť toho nejdraţšího v celém vesmíru. 

Sebetrýznění, které je v této sútře vyjádřeno, má podle M. L. Bluma jasné poselství. Sebepoškození by 

mělo být chváleno jako demonstrace vyjádření ţákova smutku nad smrtí svého učitele. Mark L. Blum. 

Collective suicide at the Funeral of Jitsunyo. Mimesis or Solidarity?, in Death and after live in Japanese 

buddhism, Honolulu: University of Hawai Press, 2008, s. 144. 
94

 Sebeupalování probíhalo asi takto: mniši nebo mnišky se zabalili do povoskované látky a za zpěvu 

dvacáté třetí kapitoly Lotosové sútry látku podpálili, přičemţ měli zpívat tak dlouho, dokud jejich hlasy 

neutichly. O trochu méně extrémní metoda, zato mnohem obvyklejší, byla praxe pálení prstů a kloubů na 

rukou. D. S. Lopez popisuje tento způsob takto: „Prst nebo kloub se umrtvily tak, ţe se pod místo, které 

mělo být spáleno, pevně uvázal provázek, aby se zastavil krevní oběh. Prst se pak obalil borovou 

pryskyřicí a santalovým dřevem a zapálil, přičemţ mnich a jeho pomocníci zpívali.“  D. S. Lopez, Příběh 

buddhismu, Brno: Barrister & Principal, 2003, s. 108 
95

 Tento příběh vypráví o bráhmanském asketovi, který nabídl své tělo démonovi výměnou za to, ţe 

uslyší pouze jednu kompletní verzi Buddhova učení. Kdyţ obdrţí konečnou část učení, vyleze na strom a 

skočí. Nakonec je zachráněn, protoţe jeho oběť byla pro dobro mnohých bytostí.  
96

 V Japonsku bylo spojení uctívání ostatků a sebeobětování zcela normální. Dokládá to jeden ze záznamů 

o jedné mnišce, která a přepsala Sútru pětseti velkých slibů Šákjamuniho svou vlastní krví a to před 

Buddhovými ostatky v roce 1237. Tento čin měl být spáchán pod vidinou lepšího příštího zrození.  

Jacqueline I. Stone - Mariko N. Walter (eds.), Death and Afterlife in Japanese Buddhism, Honolulu: 

University of Hawai Press, 2008, s. 113. 
97

 Nejprve 1000 dní pojídají oříšky a semínka, aby se zbavili veškerých tuků v těle. Dalších 1000 dní 

pojídají pouze kořínky. V třetí fázi pijí mniši jedovatý čaj, který způsobuje zvracení a silnou ztrátu 

tělesných tekutin (samotné tělo se také stává jedovatým a tím se zajistí jeho konzervace). Nakonec je 

mnich sám zavřen v kamenné kobce v meditační pozici a kaţdý den zvoní zvonečkem, aby dal vědět, zda 

je naţivu. Kdyţ přestane zvonit, ostatní kobku otevřou a vytáhnou jiţ mumifikované tělo ven.  
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V závěru této kapitoly bych rád poukázal na to, tělesná oběť v buddhismu 

nemusela vţdy nabýt fyzické podoby. Například v indickém a tibetské vadţrajánovém 

buddhismu bylo obvyklé symbolicky darovat tělo buddhům, bódhisattvům nebo učiteli. 

Je třeba ještě zmínit i duchovní sebevraţdu, která můţe představovat odvrácení se od 

Buddhy nebo od své buddhovské podstaty. 
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2.  THÉRAVÁDA 

 

Tímto termínem označujeme proud buddhismu, který se formoval především v 

prvním období buddhistické éry
98 

a bývá také někdy označován jako hínajána.
99

  

Hlavní náplní a téměř jediným náboţenským úkolem laiků od formování první 

éry aţ do dnešních dnů je zajistit si dostatek pozitivních zásluh. Úloha laika v 

théravádovém buddhismu je také úzce spojena s pochopením karmanového zákona, jenţ 

souvisí s vykonáváním zásluţného jednání
100

 a dodrţováním pěti předpisů.
101

 

Laik by měl být štědrý především vůči mnichům a dodrţovat oddanost třem 

klenotům, neboť zdrojem hromadění zásluh je právě sangha - společenství mnichů.
102

 

Zásluhy, které laik nahromadí, mají také přímý dopad nejen na jeho současnou, ale i 

budoucí existenci. Získání zásluh představuje velkou úlohu i ve smrti laiků 

théravádového buddhismu.  

                                                 
98

 První etapa buddhistické éry začíná od doby působení Buddhy Šákjamuniho aţ po nástup Mahájány, 

coţ bylo kolem začátku našeho letopočtu. V druhé půli první éry dochází k rozdělení théravádového 

učení na několik škol (Conze uvádí aţ 30). V této době se často debatovalo kromě jiného i o smrti. 

Například podle Conzeho byla důleţitá otázka, jestli je hodina smrti definitivně určena karmou nebo zda 

je moţná předčasná a nenačasovaná smrt. Další rozpor mezi jednotlivými školami se týkal také toho, co 

následuje po smrti: „Pět škol věřilo, ţe po smrti okamţitě přichází zrození v jiném organismu, zatímco pět 

dalších učilo, ţe po smrti následuje „přechodná existence“ trvající aţ čtyřicet devět dnů, během níţ se ve 

většině případů pomalu připravuje nové vtělení.“ E. Conze, Stručné dějiny buddhismu, Brno: Jota, 1997, 

s. 42. 
99

 Hínajána: doslova „malá cesta“ nebo „malý vůz“. Původně hanlivé pojmenování pouţívané zastánci 

mahájány k označení škol raného buddhismu usilujícího o individuální dosaţení buddhovství. Dnes se 

více pouţívá termín Theraváda, podle jedné ze starých škol. Někdy se také hovoří o jiţním nebo 

pálijském buddhismu. Tento proud je zastoupen především na Šrí Lance, Barmě, Thajsku, Kambodţi, 

Laosu a východním Bengálsku. 
100

 V sútrách jsou zmíněny tři druhy: dávání či štědrost, etika a mentální rozvoj či meditace. Komentáře 

uvádějí dalších deset způsobů zásluţného jednání: 1. štědrost, 2. etika, 3. meditace, 4. uctívání, 5. plnění 

povinností, 6. sdílení zásluh, 7. radování se ze zásluh druhých, 8. šíření nauky, 9. naslouchání nauce, 10. 

získávání správných názorů.  
101

 Pět etických pravidel (skt. paňčašíla), předsevzetí obsahuje: zdrţování se zabíjení ţivých bytostí, 

zdrţování se kradení, zdrţování se nesprávného sexuálního jednání, zdrţování se nepravdivého a 

zraňujícího mluvení, zdrţování se omamných látek. Laik dále své chápání učení stavěl na neubliţování a 

rozvíjel jistý druh aktivní laskavosti k jiným. 
102

 Jiţ jsme si říkali, jaký význam má pro laiky věnování darů buddhistické obci, tedy sanghze. Zásluhy, 

které plynou z uţívání daru, mohou stále narůstat a to i po smrti zemřelého. Pramen zásluh vytváří ten, 

kdo obdarovává čtyřmi mnišskými potřebami (tj. rouchy, jídlem, obydlím a léky) mnicha. Nejde tu ale o 

arhata, protoţe jeho jednání přesáhlo rámec zásluţného a nezásluţného jednání a jeho činy jiţ nepřináší 

ţádné karmanové následky.  
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Jako prospěšné pro umírajícího je vhodné darovat například šaty sangze nebo předčítání 

spisů dharmy (pali. paritta)
103

 v jeho hodině smrti k navození pozitivních dojmů při 

umírání.
104

  

Laikovi je také povoleno uctívat Buddhovy ostatky. A poté jestliţe dodrţuje správně 

základy zásluţného jednání a uctívá ostatky, neměl by potkat neštěstí a měl by se zrodit 

v nebi nebo ráji.
105

  

 Laikům (označovaných také jako hospodáři) byla také doporučována především 

mravnost. Buddha v Máháprinirvánasutře vysvětluje hospodářům pozitivní dopad 

mravnosti, která můţe být zárukou dobré smrti i dobrého znovuzrození.
106

 Důleţitým 

faktem je, ţe laikům nebylo dovoleno uţívat všechny druhy učení. Tento jev nadále 

platí i do dnešních dnů a dominantní postavení stále zaujímají mnichové a mnišky.
107

 Ti 

totiţ podle tradičního chápání ovládli duchovní a okultní síly a získali si je na svou 

stranu.  Toto se děje například rituály či recitací sútry.
108

 Mniši proto zprostředkovávali 

laikům jen prvky těch nauk, které pro ně byly srozumitelné a relevantní. Právě takovou 

úlohu měla sehrát i rozsáhlá literatura o příbězích minulých zrození Buddhy - dţátaky. 

Je samozřejmé, ţe nesplňovala obsah nejdůleţitějšího učení, protoţe poselství dţátak se 

týká převáţně udrţování ctností v laickém ţivotě. Také zdůrazňuje učení o karmanovém 

zákoně, znovuzrození a podněcuje k úctě ke všemu ţivému.  

Smrt (marana) je z pohledu théravádové tradice vykládána jako neustále se 

opakující rozkládání a mizení všech prvků psychofyzických kombinací, k němuţ 

dochází v kaţdém okamţiku. Tento okamţik je chápán jako prchlivý a kratičký.  

                                                 
103

 Předčítání textů můţou někdy vykonávat i laici dodrţující deset etických předsevzetí, kteří jsou zváni 

do domů místo mnichů. Při tomto rituálu se klade důraz na recitaci, ta se povaţuje v celém buddhistickém 

světě za jednu z nejúčinnějších praktik. Rituál paritta (ochrana), jenţ je prováděný na Šrí Lance mnichy 

má odvrátit nebezpečí.  
104

 V. F. Gunaratna, Buddhist Reflections on Death, Kandy: Wheel Publicatinon, 2001, s. 30. 
105

 E. Conze, Stručné dějiny buddhismu, Brno: Jota, 1997, s. 44 
106

 „A dále hospodáři, člověk, který se chová mravně, který se drţí mravnosti, neumírá zmatený.“ „A 

dále, hospodáři, člověk, který se chová mravně, který se drţí mravnosti, povstává po smrti, po rozpadu 

těla, ve šťastném zrození, v nebeském světě.“ Buddhovy rozpravy, sv. 4, Velká rozprava o Buddhově 

úplné nibbáně (Maháparinibbána sutta), Praha: DharmaGaia, 1995, s. 30. 
107 

Měli bychom si uvědomit, ţe mnich je v sinhálské kultuře chápán jako ten, kdo léčí, kdo má znalosti a 

také ten, kdo odstraňuje utrpení, k němuţ patří i utrpení ze stárnutí a smrti. 
108  

Sútra, skt.: [pali. sutta] doslovně „nit, vlákno, posvátná šňůra“, posléze „výrok, poučka, traktát“ 

zejména také Buddhovy výroky sebrané v druhém koši kánonu Sútrapitace (skt.). 
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V jiném smyslu o smrti lze hovořit v případě ukončení psychofyzického ţivotního 

procesu u arhata
109

 či dokonalého světce. Tato smrt je chápána jako definitivní, protoţe 

v okamţiku jejich skonu ustane přechod z cyklu zrozování z jednoho ţivota do druhého.  

Smrt spolu se stárnutím je v běţném slova smyslu tvořena řetězcem dvanáctičlánkového 

podmíněného vznikání (skt. pratítjasamutpáda).
110

 Dvanáctý článek je zaměřen právě 

na stárnutí a smrt, který pojednává o zrození jako podmíněnosti stárnutí a smrti. To 

znamená, ţe bez zrození nemůţe nastat stáří a smrt, utrpení a strast. Buddha se o 

podmíněném vznikání vyjádřil tak, ţe jeho pochopení vede k přerušení strastí z 

koloběhu znovuzrozování. Pochopení závislosti toho, ţe se člověk rodí a umírá, je tedy 

stěţejním bodem k pochopení dharmy a je únikem z cyklu znovuzrozování. Smrt je také 

jedním z meditačních předmětů (coţ bude podrobněji popsáno v následující kapitole), 

ale také tvoří specifický typ vědomí.  

Podnítit k úsilí překonání smrti má v sinhálské kultuře boţský posel (páli. déva-dúta), 

který je symbolickým označením a personifikací stáří, nemoci a smrti.  Úkolem těchto 

poslů není nic jiného neţ připomínat člověku strastnost a pomíjivost všeho bytí. 

 Sinhálská kultura vyhází z tradičního učení o Buddhově nirváně, která znamená 

ukončení utrpení, přerušení koloběhu znovuzrozování a překonání smrti. Smrt v tomto 

případě vystupuje jako bůh Mára. Z pohledu nauky starších je chápán jako mytická a 

personifikovaná postava, která představuje smrt. Je zobrazován jako hrozivý obr se 

stovkou paţí sedící na slonu, jenţ útočí a poráţí všudypřítomné. A právě proti němu 

nastupuje Buddha jako kulturní hrdina, jenţ poráţí nepřítele všeho ţivého svým 

uvědoměním, které získal pod stromem Bódhi. Buddha zde vystupuje nejen jako 

představitel morálky, která je zprostředkovaná dharmou, ale také jako osvícená bytost, 

která poukazuje na pravou podstatu věcí znamenajících úplnou poráţku ústředního 

významu smrti. Proto vítězství smrti nad člověkem v sansárickém ţivotě není chápáno 

                                                 
109

 Arhat, skt.: [páli. arahant] doslovně „zaslouţilý“, „ušlechtilý“ mnich, který se vymanil z vlivů sansáry. 

Ideál théravádového světce, jenţ dosáhne nirvány okamţitě po svém skoku.  
110

 Pratítjasamutpáda, skt.: [pali. patiččasamuppáda] je naukou o podmíněnosti všech tělesných a 

mentálních jevů, která má odhalovat podmíněnost a závislou povahu nepřetrţitého proudu různých 

tělesných a mentálních jevů existence. Je o tyto články: 1. nevědomost; 2. tvůrčí představy (psychické 

vlohy, dispozice); 3. vědomí; 4. pojem a tvar (tělo a osobní individualita); 5. šestero smyslových oblastí; 

6. styk (podměty a vjemy; 7. cítění; 8. ţízeň (touha); 9. lnutí a lpění; 10. vznik a bytí; 11. 

zrození/znovuzrození; 12. chátrání a smrt.  

Je také chápáno, ţe těchto 12 článků probíhá neustále a najednou, protoţe v buddhistické nauce mluvíme 

o kontinuitě vědomí. 
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jako konečné. Smrt můţe být poraţena Buddhovým učením, které ji povaţuje za 

přeţívající vztah, za jev podobný snu. 

Zajímavou roli v umírání a smrti hraje v sinhálské kultuře strach ze zrození jako 

hladový duch.
111

 Toto také zmiňuje např. profesor J. C. Holt, kdyţ předkládá, ţe péče o 

zesnulé a obava ze smrti jsou vrcholem laické zboţnosti na Šrí Lance.
112

 Obavy ze 

zrození jako hladový duch přispěly k utvoření velmi rozpracovaného rituálního 

kalendáře. Jednou z moţností, jak tomuto zrození předejít je dostatečné mnoţství 

zásluh. Praxe spočívá v obdarovávání sanghy a zesnulého sedmý den po smrti, dále po 

třech měsících od doby úmrtí a poté kaţdý rok po dobu deseti let. Tyto dary mají 

zesnulému pomoci vytvořit zásluhy a pozitivní činy, díky kterým dosáhne lepšího stavu 

zrození. Důleţitost dharmické povinnosti a dodrţování tohoto rituálu zabírá celý rozsah 

laického ţivota. Přičemţ význam tohoto rituálu stojí na prvním místě.  

Pro tuto tradici je také obvyklé tzv. „sdílení zásluh,“
113

 jejichţ účelem je podnítit u 

jiných bytostí, především u zesnulých příbuzných a přátel zrozených v oblasti duchů, 

šťastné a eticky prospěšné stavy mysli.  

Zmiňoval jsem jiţ, ţe smrt představuje jistou moţnost duchovního rozvoje. 

Théravádový buddhismus povaţuje den úmrtí za velmi významnou událost a moţnost 

osobního růstu a to jak pro umírajícího, tak i pro jeho blízké. Během tohoto období 

můţe člověk rozvinout vznešené stavy mysli, měl by se utišit a snaţit se o soucit a 

vyrovnanost.
114

  

Laická zboţnost se tedy nejvíce opírá o pozitivní zásluhy, o mravní a smysluplné 

jednání, které se můţe stát cestou z utrpení a tedy i znovuzrozování a smrti. Celkově 

bychom mohli říci, ţe laičtí praktikující projevují velký zájem o pomoc zemřelým. 

Cílem jejich chování je duchovní pomoc sobě i zesnulým. 

                                                 
111

 Préta, skt.: [pali. péta, peta] doslova „zesnulý“, „odešlý“ (zemřelá duše, duch). Jedna ze tří moţností 

neblahého bytí po smrti v důsledku špatných činů. „Sanskrtský termín préta, překládaný jako „duch“, 

znamená „odešlý“ a naznačuje, ţe se jedná o putující duchy zemřelých předků, jejichţ rodiny neprovedly 

patřičné oběti, aby zajistily zemřelým potravu v příštím ţivotě. Buddhističtí mniši a mnišky, kteří se 

(alespoň teoreticky) zřekli povinností rodinného ţivota, si obvykle berou za úkol hladové duchy nasytit.“ 

D. S. Lopez, Příběh buddhismu, Brno: Barrister & Principal, 2003, s. 26. 
112

 John Clifford Holt. Gone but not Departed. The Dead among the Living in Contemporary Buddhist Sri 

Lanka, in The Buddhist Dead, Honolulu: University of Hawaii Press, 2007, s. 329-330. 
113

 Sdílení zásluh je v sútrách zmíněno jen zřídka. V buddhisticky zemích jde o velmi rozšířený zvyk. 

Předpokládá se zde, ţe etické zásluhy, získané především obdarováváním mnichů, mohou být sdíleny 

s druhými. Sdílení zásluh je také jedním z deseti způsobů prospěšného jednání.  
114

 Sujiva, Meditácia pokojnej mysle – Metta: Rozvíjanie jemných stavov mysle, Bánská Bystrica: 

Kniháreň Ján Bernát, 2006, s. 110. 
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  2.1  Výběr z praxí původního buddhismu 

 

Jak jiţ bylo řečeno, ne všechny praxe týkající se smrti byly přístupné laikům. 

Původní texty se zmiňují o praxích, které byly určené zvlášť mnichům a zvlášť laikům. 

Za období celé buddhistické éry ale prošlo Buddhovo učení procesem laicizace a 

přenosem do západního světa se tento jev ještě více rozšířil.
115

 

 

 

 2.1.1  Uvědomování si smrti (maranánussati) 

 

Therávádová tradice rozvíjí meditační praxi, neboli samádhi
116

 coţ je 

soustředění na předměty. Obecně se udává čtyřicet vhodných předmětů soustředění. 

Mezi tyto pomůcky paří také uvědomování si smrti, které je zejména vhodné pro typ 

chytrého člověka.
117 

Přesto se jinde uvádí, ţe ze čtyřiceti předmětů soustředění jsou 

pouze dva uţitečné a vhodné pro všechny typy lidí. Jde o pěstování lásky k mnišskému 

společenství a uvědomování si smrti.
118

 Praxe uvědomování si smrti je tedy vhodná i 

pro laiky a patří mezi klasickou meditační praxi théravádového buddhismu. Jde o tzv. 

maranánussati neboli „rozjímání o smrti.“ Buddhaghóša, indický mnich z pátého století 

a jeden z nejproslulejších komentátorů spisů pálijského kánonu, podává ve svém díle 

Visuddhi-magga (Cesta očištění) několik rad jak tuto praxi rozvíjet.
119

  

 

 

 

                                                 
115

 Například praxe maranánussati, popsaná níţe, se v České republice běţně pouţívá i laickými 

théravádovými buddhisty. Takto o tom vypovídá Marian z laické théravádové skupiny Bódhi Praha a Jan 

z jiné laické théravádové skupiny Buddha Mangala. Marián, emailová korespondence [2009-12-04], Jan, 

emailová korespondence [2010-01-16]. 
116

 Samádhi, skt.: soustředění, doslova „stav pevného upoutání“ mysli. Označuje spočinutí mysli u 

jednoho předmětu. 
117

  Obecně se rozlišuje na šest typů člověka: ţádostivý, nenávistný, nevědomý, věrný, chytrý a hloubavý. 
118 

 D. S. Lopez, Příběh buddhismu, Brno: Barrister & Principal, 2003, s. 172. 
119 

Tato praxe byla nejspíše nejdříve určená pouze mnichů, protoţe Buddhagóša promlouvá ve svém 

pojednání k mnichům a jeho rady jsou určeny právě jim. Dnes se pouţívá i laiky a to ve zjednodušené 

verzi společně s praxí sdílení zásluh. Marián, emailová korespondence [2009-12-04]. 
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Původní verze této meditace nabádá mnicha, aby nejprve uvaţoval nad problémy, které 

můţe přinést náhlá smrt.
120

 Meditující by měl podle instrukcí také vyhledat samotu a 

odloučení a dále rozvaţovat nad věty typu: „Smrt přijde! Ţivotní síla vyhasne!“ nebo: 

„Smrt! Smrt!“   

Pokud však tento postup nevede k rozvoji soustředění, Buddhaghóša navrhuje osm 

způsobů kontemplace o smrti.
121

 Tento druh kontemplace nemusí vést pouze 

k uvědomění si smrti, ale můţe rozvinout hluboký stav soustředění, který podle 

buddhistů vede k pochopení podstaty skutečnosti. Podle Buddhaghóši můţe také 

rozjímání o smrti, je-li rozvíjeno a prováděno často, přinést velkou odměnu a dobrodiní, 

protoţe jeho účelem a předmětem je nesmrtelnost. 

Tato meditace má přinést uvědomění, očištění a jasnost mysli. Má omezit strach a 

hrůzu, kterou smrt představuje. Dále je jejím úkolem pomoci umírajícímu zvládnout 

poslední chvíli a čelit této situaci statečně a s klidem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120

 „Na sklonku dne nebo na sklonku noci, kdyţ nastává nový den, uvaţuje mnich takto: ‚Vskutku 

existuje mnoho způsobů, jak mohu zemřít: můţe mě uštknout had nebo štípnout štír či stonoţka a tak 

mohu přijít o ţivot. A to by pro mě bylo překáţkou. Můţu klopýtnout a upadnout na zem, můţu sníst 

něco, po čem onemocním, můţe mě zlobit ţluč, hleny a pronikající tělesné plyny nebo mě mohou 

 Pak má mnich 

uvaţovat takto: ‚Jsou v mé mysli ještě přítomny nepřekonané zlé a neprospěšné věci, které mi mohou 

“ N. Thera, Buddhistický slovník, Praha: DharmaGaia, 2009, s. 

113-114. 
121

 Visuddhi-magga říká, ţe o smrti lze uvaţovat následujícími způsoby:  

1) Smrt je jako vrah s vytaseným mečem, který můţe kdykoliv zasáhnout. 

2) Veškeré štěstí skončí smrtí a smrt zničí všechno, čeho člověk v ţivotě dosáhl. 

3) I ty nejmocnější bytosti na této zemi podléhají smrti. 

4) Nutnost sdílet tělo s parazity, kteří ho oslabují a mohou kdykoliv přivodit jeho zánik. 

5) Uvědomit si křehkost ţivota, který je přímo závisí na dýchání a správné výţivě. 

6) Ţivot trvá jen tak dlouho, dokud prvky, potrava a dech plní správně své funkce. 

7) Existuje nejistota ohledně délky ţivota a toho, co bude následovat. 

8) Ţivot je velmi krátký a omezený.  
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2.1.2  Hřbitovní kontemplace (sívathiká nebo také asubhabhávaná) 

 

Tato meditace sice souvisí se smrtí. Její cíl je ale jiný, protoţe je zaměřený na 

osvobození se od tělesna. 

Pro tuto kontemplaci by si podle Nyanaponiky Théry měl meditující opatřit opravdový 

objekt za účelem přímého pozorování.
122

 Pokud to není moţné, je nutné pouţít vlastní 

ţivé představivosti za pomoci vizualizace. 

 Záměrem této praxe je vlastně kontemplovat o mrtvém těle v různých stádiích 

rozkladu. Jak Nyanaponika píše, účelem tohoto cvičení je probudit u povahy se sklonem 

k vášnivosti a smyslnosti nechuť k předmětu touhy. 

Dále slouţí jako lekce pomíjivosti tím, ţe nám předvádí rozklad tohoto sloţitého 

organismu a vede praktikující k přemítání o tom, ţe jeho tělo projde stejným 

procesem.
123

  

Tato kontemplace má umoţnit, aby meditující změnil svůj postoj k tělu a přestal ho 

pokládat za své, obdivovat ho a vede meditujícího k důvěrnějšímu poznání faktu smrti. 

Zkušenost z tohoto cvičení by měla procházet od znechucení přes rozčarování a odvrat 

aţ k odstupu od těla. Poté si meditující začne uvědomovat stav tělesné neosobnosti a tím 

i větší svobody mysli nad tělem.  

Tato meditace je také zaloţena na pocitu ošklivosti a nečistoty těla a je také označována 

jako asubha-bhávaná  neboli „meditace hnusu.“  Během ní si člověk vizualizuje 

mrtvolu v různých stupních rozkladu.
124

  

                                                 
122

 Tím je míněno mrtvé lidské tělo. Ve staré Indii bylo moţné nazírat na předměty těchto kontemplací 

snadno na pohřebištích, kde byla mrtvá těla chudých neboţtíků a popravených zločinců vystavena ţivlům, 

dravé zvěři a ptactvu.  
123

 “Takto meditující uplatní toto pozorování na sobě: Toto mé tělo je vpravdě téţe povahy, stane se také 

takovým a neunikne tomu.“ N. Théra, Jádro buddhistické meditace, Praha: DharmaGaia, 1995, s. 82 -83. 
124

 V Díghanikáje a Madţdţhimanikáje (části Suttapitaky) se uvádí, ţe meditačním předmětem je zde 

deset druhů mrtvol:  

1) dva aţ tři dny stará mrtvola 

2) napuchlá 

3) modročerné barvy v plném rozkladu  

4) mrtvola roztrhaná vránami 

5) kostra, na které je maso a krev  

6) kostra bez masa a krve, která ještě drţí po hromadě šlachami 

7) všemi směry rozházené kosti 

8) vybělené kosti podobající se skořápkám 

9) hromádky kostí po letech 

10) kosti zvětralé na prach 
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Rozjímání o nečistotě těla je prostředkem proti smyslové ţádosti a proti zvrácenosti 

mysli, kvůli které se podle buddhistů nahlíţí na tělo jako čisté a krásné.
125

  

Meditace hnusu se také podle profesora buddhologie a tibetologie D. S. Lopeze 

kodifikovaly v souvislosti s určitou úrovní soustředění. Prováděla se tak, aby 

nejrůznějším lidským zálibám a pokleskům odpovídala příslušná témata, takţe kaţdému 

člověku vyhovoval jiný druh této meditace. „Praxe o hnusu se například doporučuje 

jako lék na ţádost a máme dochováno nemálo příběhů o mniších, kteří překonávali 

ţádostivost po ţenách tak, ţe si je představovaly jako kostlivce.“
126

 Například mnich 

Mahátissa se měl takto stát arhatem.   

Praxe hřbitovní kontemplace je stále aktuální a pořád se pouţívá.
127

  

 

 

2.1.3  Význam dţátakové literatury 

 

Velký význam především pro laické praktikující sehrála dţátaková literatura, 

která do jisté míry seznamovala laiky s přístupem ke smrti.
128

 Tato literatura 

předkládala jak laikům, tak mnichům důleţitost přípravy na smrt. Podívejme se, jaký 

přístup ke smrti se zaujímá v jednom z příběhů, kde se Buddha Šákjamuni objevuje jako 

bódhisattva ţijící v bráhmanské rodině jako rolník. Bódhistattva v tomto příběhu nabádá 

svou rodinu takto:  

„Dávejte dary úměrné tomu, co jste získali, dodrţujte správné zásady, postěte se, 

pamatujte na smrt a meditujte o smrti, neboť smrt je všem těmto tvorům jistá a ţivot 

nejistý, všechny jevy jsou nestálé a pomíjivé. Buďte ve dne v noci bdělí!“
129

  

 

Jeho rodina ho poslechla a meditovala o smrti. Kdyţ šel jednoho dne Bódhisttva 

orat na pole, jeho dospělého syna uštkl jedovatý had a zemřel. Bódhisattva to uviděl a 

                                                 
 
126

  N. Thera, Buddhistický slovník, Praha: DharmaGaia, 2009, s. 174. 
127

 Toto tvrdí Bhikkhu Dhammadípa, kdyţ poukazuje na to, ţe rozjímání o mrtvole v rozličných fázích 

jejího rozkladu patřilo v Indii k nejběţnějším meditacím a provádí se dodnes. Šántidéva, Uvedení na 

cestu k probuzení, Praha: DharmaGaia, 2001, s. 203.  
128

 Tato literatura je zařazena do pálijského kánonu a popisuje minulé ţivoty Buddhy, ve kterých se 

objevuje jako bódhisattva. Její původ sahá do předbuddhistické Indie a vychází nejspíše z lidové 

tvořivosti (povídek a pohádek). Cílem dţátak bylo šíření Buddhova učení a buddhistických zásad. Měly 

tedy především didaktický význam. Tato literatura se rozšířila díky přeloţení palijského kánonu do 

sanskrtu a mahájána ji takto zanesla do Tibetu, Číny, Koreje, Mongolska nebo do Japonska. Kde měla 

různý vliv, například jak se čtenář mohl dočíst na pojetí sebeobětování. 
129

 Dţátáky, příběhy z minulých ţivotů Buddhy. Praha: DharmaGaia, 1992, s. 63-66. 



 

- 40 - 

 

poznal, ţe to je jeho konec, ale nenaříkal ani neplakal. Zvedl jeho tělo, poloţil ho pod 

strom a meditoval o nestálosti: „Co je podrobeno zákonům zkázy, zaniká, co je 

podrobeno zákonům smrti, umírá. Všechny jevy jsou nestálé a smrtelné.“
130

 Kdyţ se to 

dozvěděla jeho ţena a zbytek rodiny nikdo z nich neplakal. Přišli k zesnulému v čistých 

šatech, postavili mu pohřební hranici, uctili ho květy a voňavkami a poté hranici 

zapálili. Protoţe nikdo z pozůstalých nebědoval, navštívil je sám král bohů Indra, a 

dotazoval se, proč nenaříkají a nepláčou. Bódhisattva, jeho ţena, manţelka zesnulého a 

ostatní pozůstalí odpověděli, ţe si jsou vědomi toho, ţe nářek zesnulému nepomůţe, a 

ţe smrt je přirozený stav věcí. Indra je za jejich úvahy o smrti draze odměnil 

nespočetným mnoţstvím drahokamů. 

Na této bajce můţeme vidět přístup dţátakové literatury ke smrti, který popisuje to, ţe 

utrpení, které by bylo za normálních okolností při ztrátě blízkého člověka proţíváno, se 

neobjevuje. 

 

 

2.1.4  Praxe nošení oděvů po zemřelém 

 

 Samotný buddhismus převzal v minulosti mnoho prvků z indických tradic a to 

nejen ve filosofické rovině, ale i v rovině čistě praktické. Jedním z převzatých prvků 

bylo například zacházení s mrtvolou
131

 nebo také odpor k nošení oblečení po zesnulém 

(skt. pámšukúla). Přesto vinaja tento druh oblečení nezakázala. Jedna z praxí, 

označovaná sanskrtským termínem dhútaguna, byla například prováděna tzv. 

hřbitovními mnichy (skt. šmášánika), kteří toto oblečení nosili. Právě dhútaguna 

zahrnovala praxi oblékat se jako mrtvý, coţ bylo součástí asketické praxe 

buddhistických mnichů a nejspíše byla velmi oblíbená, protoţe překladatelé vinaji jí 

věnovali velkou pozornost. Asi nejznámějším hřbitovním mnichem byl Mahákála. 

Tento ctihodný mnich pobýval na hřbitově a nosil oděv po zemřelém, přičemţ jeho 

miska na almuţnu měla být z pozůstatků neboţtíka a jeho jídlo mělo být také určeno pro 

zemřelé. O tomto mnichovi se také vypráví, ţe se měl ţivit i samotnými těly zemřelých. 

                                                 
130

  Dţátáky, příběhy z minulých ţivotů Buddhy. Praha: DharmaGaia, 1992, s. 63-66. 
131

 Například dotknutí se mrtvého těla bylo podle bráhmanské tradice povaţováno za znečišťující. Jelikoţ 

se buddhističtí mniši dotýkali mrtvol, stávali se středem posměchu bráhmanů i hospodářů. Toto 

poškozovalo sanghu a proto informovali samotného Buddhu. Ten prohlásil, ţe ti, kteří se dotknou 

mrtvoly, se musí umýt i se svými rouchy.   
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Přesto byla ale snaha oblékání oděvů z hřbitovů vytěsnit z praxe buddhistických 

mnichů. Samotný Buddha tento čin povaţoval za těţký prohřešek (san. párádţika), na 

který bylo pohlíţeno jako na krádeţ (takto se k tomu Buddha vyjadřuje v textu 

Uttaragrantha). Výjimku udělil jen těm, kteří dostali formální povolení. To znamená, 

ţe jim oblečení bylo přímo darováno, nebo jiţ nemělo ţádného budoucího majitele. 

 

 

2.2  Pohled významných učitelů théravádové tradice 

 

 Pro tuto podkapitolu jsem vybral pohled ctihodného Adţána Čá Subható,
132

 

který při promluvě k laickému ţákovi, blíţícímu se k okamţiku smrti, podává několik 

instrukcí jak se chovat. První z jeho rad je být spokojený s věkem, kterého se člověk 

doţil nebo akceptace toho, ţe člověk jednoho dne prostě zemře. Stejně tak je zbytečné 

přát si ţít co nejdéle nebo zemřít velmi rychle. Důleţité je také uvědomění si toho, ţe 

vše musíme opustit a ţe nám ve skutečnosti na tomto světě nic nepatří. Jako další radu 

doporučuje meditaci zaměřenou na pozorování dechu s pouţitím mantry „Buddho.“  

Důleţité pro umírajícího je také odpoutání se od věcí, coţ přispěje k uklidnění jeho 

mysli. Prospěšná je také všímavá pozornost a vnímání toho, jak se věci neustále 

mění.
133

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132

 Adţán Čá Subható je povaţován za jednoho z největších mistrů meditace théravádové -thajské lesní- 

tradice 20. století.  
133

 Podobný pohled zastává i psycholog Roman Hytych, který tvrdí, ţe všímavost (sati) jako buddhistická 

metoda je klíčem ke zvládání smrti.  
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2.3  Chápání smrti ve skupině Buddha Mangala 

 

Buddha Mangala je malá skupina laických praktikujících, kteří se schází 

v praţském buddhistickém centru Lotus.
134

 Tato skupina navazuje na théravádový 

buddhismus a dochází kaţdé pondělí na společnou meditaci, která trvá zhruba 40 

min.
135

 V Buddha Mangale je zaregistrováno 26 členů.
136

  

Předmětem mého zájmu se stala návaznost laické skupiny na mnišskou obec. 

Skupina ale nemá podle výpovědi jejích představitelů uţší spojení s mnišskou obcí a 

mniši v umírání laiků nehrají podstatnou roli.
137

 Skupina je ale přesto vázaná na mnicha 

českého původu Ashina Ottamu oslovovaného Bhante (ctihodný mnich) se kterým je 

v kontaktu.
138

 Celá skupina také podporuje mnišku českého původu bhikkhuní Visuddhi 

(vl. jménem Hana Muchová).
139

 

Co se týče podpory mnichů, tak ta je zcela individuální a záleţí na štědrosti a rozvaze 

kaţdého člena. Buddha Mangala také úzce spolupracuje s Centrem Bódhipála, jehoţ 

duchovním vedoucím je právě A.Ottama.
140

  

Skupinové praxe, které se týkají smrti, se v Mangale nepouţívají anebo jen ojediněle a 

to pouze na meditačním kurzu.
141

  

 

                                                 
134

 Buddha Mangala je občanské sdruţení zaloţené roku 1998. Vedoucími skupiny jsou Jitka Hašková a 

Tomáš Sivok. Členové se pravidelně schází v centru Lotus v počtu 5 aţ 10 členů.  Samotné buddhistické 

centrum Lotus se nachází v Praze, v Dlouhé ulici 2, nedaleko Staroměstského náměstí. Lotus vlastní 

mimo jiné několik perel, které byly nalezeny po kremaci buddhy Šákjamuniho. Tzn., ţe laici mají 

moţnost je zde uctívat.     
135 

Tato meditace spočívá v úvodním pronesení a recitování Trojí ochrany a pěti etických předsevzetí. 

Recitace probíhá v pálijšitině a pět etických předsevzetí se přeříkává také v českém jazyce. Po 

odrecitování textu následuje osobní praxe, která spočívá ve vlastním výběru. Meditující si tedy mohou 

libovolně zvolit předmět meditace. Podle dotázaných se provádějí především meditace mettá (meditace 

milující laskavosti), samatha (meditace klidu zaměřená na rozvoj koncentrace) a vipaasana (meditace 

vhledu, která rozvíjí všímavost a bdělost mysli).  
136

 Zájemců o kurzy pořádané Magalou mají být ale aţ stonásobně větší (okolo 900).  
137

 Takto o tom například vypověděli:  Ladislav, emailová korespondence [2010-02-24]. Jan, emailová 

korespondence [2010-01-16]. Lubomír, osobní rozhovor [2009-11-23], Praha. 
138

 Tento vztah trochu polevil, poté co A. Ottama odešel do meditačního ústraní ve Švýcarsku přibliţně 

před dvěma lety. Do té doby navštěvoval Českou republiku kaţdý rok a prováděl zde meditační kurzy. 
139

 Bhikkhuní Visuddhi, pořádá např. 3. - 4. 7. 2010 meditaci o smrti v polské Osvětimi. Tato akce není 

ale pod záštitou Mangaly. 
140

  Od té doby, co odešel Ottama do meditačního ústraní, tento projekt spíše stagnuje. 
141

 Pod vedením Bhante Ottamy prováděla skupina vedenou meditaci uvědomování si smrti - 

maranánussati . Podle Jana, který praktikuje 6 let, skupina vykonala tuto meditaci na meditačním kurzu 

pouze jednou nebo dvakrát. Jan, emailová korespondence [2010-01-16]. 
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Také skupinové přípravy na smrt se neprovádějí a toto téma se ve skupině 

prodiskutovává jen ojediněle.
142

 Stejné je to i s osobní přípravou na smrt, protoţe nikdo 

z dotázaných nevypověděl, ţe by se na smrt systematicky připravoval. Přesto 

praktikující uvedli metody, které provozují a které se více či méně týkají smrti.  

Mezi tyto metody a nauky spojené se smrtí, které skupina pouţívá, bychom mohli 

zařadit meditaci mettá (meditace láskyplné dobrotivosti). Samotná meditace je 

zaměřená na rozvoj milující laskavosti a soucitu ke všem bytostem. Podle ctihodného 

mnicha théravádovného buddhismu Sujivi, je například moţné díky této meditaci 

dosáhnout smrti beze zmatku.  Zdůrazňuje nezbytnost příchodu smrti při plném vědomí 

a mírumilovném rozpoloţení. Mír v hodině smrti má zaručit právě meditace mettá a je 

také rozhodujícím pro budoucí zrození.
143

  

Tato meditace je také jistou obranou proti hněvu, který můţe způsobit umírání ve 

zmatku a má za následek úpadek do strastiplných stavů příští existence.  

Podle výpovědi členů Magaly je moţné toto meditaci pouţít i v případě pomoci 

zemřelým.
144

 V tomto případě se meditace pouţije jako prostředek posílání lásky k 

zesnulým, přičemţ nezáleţí na časovém úseku od doby úmrtí. Takto meditace se ale 

provádí individuálně a záleţí vţdy na osobní aktivitě daného jedince. Tento typ 

meditace můţe být prospěšný, i pokud se objevily jiţ dříve nějaké nesrovnalosti se 

zesnulým. Například vztahové problémy mezi blízkými, kdy můţe po smrti docházet, 

k různým způsobům návratů zesnulých a obtěţováním pozůstalých.
145

 V souvislosti se 

zesnulým je také doporučováno odpuštění a přání, aby se dané osobě vedlo dobře.
146

 

Toto pochopení jasně koresponduje s tradičním pochopením meditace mettá, jejíţ 

součástí je také odpuštění.
147

 Součástí meditace mettá je také sebepřijetí smrti.
148

  

                                                 

142
  Miroslav, osobní rozhovor [2009-11-09], Praha. Marie, emailová korespondence [2009-10-29]. 

Lubomír emailová korespondence [2010-01-21]. Stanislav, emailová korespondence [2009-01-14]. Jan, 

emailová korespondence [2010-01-16]. Ladislav, emailová korespondence [2000-02-24]. 
143

 Sujiva, Meditácia pokojnej mysle – Mettá: Rozvíjanie jemných stavov mysle, Bánská Bystrica: 

Kniháreň Ján Bernát, 2006. s. 26. 
144

 Lubomír, skupinové interview [2009-11-09], Praha. Miroslav, skupinové interview [2009-11-09], 

Praha. 
145

  Lubomír, skupinové interview [2009-11-09], Praha. 
146

 Adam, skupinové interview [2009-11-09], Praha 
147

 Více o tomto: Sujiva. Meditácia pokojnej mysle – Mettá: Rozvíjanie jemných stavov mysle. Bánská 

Bystrica: Kniháreň Ján Bernát, 2006. s. 28-29. 
148

 Sujiva, Meditácia pokojnej mysle - Mettá. Rozvíjanie jemných stavov mysle. Bánská Bystrica: 

Kniháreň Ján Bernát, 2006. s. 32. 
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Meditace rozkládajícího se těla (sívathiká / asubhabhávaná), nebo také meditace 

hnusu se ve skupině nepouţívá nebo jde opět o individuální záleţitost. Podle výpovědi 

dotázaných je tato praxe přisouzena jiţ relativně pokročilým a také se provádí pouze na 

doporučení učitele.
149

 Buddha Magala také nepouţívá ţádné konkrétní buddhistické 

praxe, které oddalují smrt.
150

 

 Další a zároveň jedna z nejdůleţitějších a nejčastěji pouţívaných praxí ve 

skupině je meditace vipassaná (meditace vhledu), která je zaměřená na sledování jevů 

v lidském vnímání
151

 a do jisté míry také souvisí s pohledem na umírání a smrt. 

Praktikováním této meditace by měl meditující dospět k vhledu do tří základních 

charakteristik existence.
152 

Tento vhled můţe být zaţíván i jako neustálé rození se a 

umírání. S meditací vipassaná také souvisí uvědomění si závislosti jevů. 

 Kromě meditace mettá a vipassaná se v Buddha Mangale pouţívají i jiné 

metody. Jednou z nich je udrţování bdělosti, která se také objevila jako nejčastější 

odpověď na to, jak by si přáli respondenti zemřít.
153

 Dalšími metodou, kterou 

praktikující pouţívají je uvědomění si smrti a konečnosti lidského ţivota.
154

 Tyto 

metody se v praxi neprovádí skupinově, jde o individuální uvědomění si toto faktu. S 

uvědoměním si konečnosti lidské existence souvisí i pochopení vzácných podmínek 

lidského ţivota.
155

 

 Nejen pro théravádouvou tradici, ale i pro ostatní buddhistické tradice je důleţité 

uvědomění si toho, ţe smrt je součástí ţivota. V Buddha Mangale se toto učení 

přirozeně také objevuje a členové dokonce vypovídají o tom, ţe správný ţivot (zde je 

míněno vyvarování se neprospěšným činům a konání pozitivních ) je nejlepší příprava 

na smrt.
156

 Jiné metody se týkají vyřešeného osobního ţivota
157

 nebo nelpění na 

světských věcech.
158

  

                                                 
149

  Miroslav, skupinové interview [2009-11-09], Praha 
150

 Takto se vyjádřili: Jan, emailová korespondence [2010-01-16]. Ladislav, emailová korespondence 

[2010-02-24]. Miroslav, emailová korespondence [2009-12-09]. Stanislav, emailová korespondence 

[2010-01-14]. Lubomír, emailová korespondence [2010-01-21].  
151

 Tzn. jejich vznik, existenci a zánik 
152

 Proměnlivosti (skt. anitja), strastnosti (skt. duhkha) a bezpodstatnosti (skt. anátman). 
153

 Lubomír, skupinové interview [2009-11-09], Praha. 
154

 Adam, skupinové interview [2009-11-09], Praha. Sára, skupinové interview [2009-11-09], Praha. 
155

 Sára, skupinové interview [2009-11-09], Praha. 
156

 Miroslav, skupinové interview [2009-11-09], Praha. 

Obdobně se vyjádřil i Adam, skupinové interview [2009-11-09], Praha. 
157

 Lubomír, skupinové interview [2009-11-09], Praha. 
158

 Dušan, skupinové interview [2009-11-09], Praha. 
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Ve skupině se objevila představa smrti jako něčeho co z určitého pohledu neexistuje.
159

 

 Zajímavé je, ţe nikdo z dotázaných se přímo nezmínil o praxi sdílení zásluh, 

která je tak typická pro laické praktikující théravádového buddhismu v tradičních 

oblastech. 

Z dotazování vyplynulo, ţe ačkoliv Buddha Mangala nepouţívá přímé meditace vázané 

na smrt, přesto jejich praxe, metody a filosofické náhledy vedou k uvědomění si smrti a 

také navazují na tradiční chápání tohoto fenoménu. Laici se v této skupině smrtí 

zabývají a věnují jí patřičné úsilí a pozornost podle vlastního uváţení a zájmu. Měli 

bychom si zde ale také uvědomit jejich výchozí pozici a reflektovat rozdílné pozice 

laiků a mnichů, protoţe od mnichů se očekává mnohem větší a intenzivnější zaměření 

na tento jev. Například Bhante Ottama doporučuje nezapomínat na smrt a připomínat si 

ji v kaţdém okamţiku. Smrt v jeho podání je také příleţitostí k vnitřnímu osobnímu 

růstu.
160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
159

 Lubomír, skupinové interview [2009-11-09], Praha. 
160

 A. Ottama, „Smrt nás navrací pravdě“ [online rozhovor], Buddha, 2000 [cit. 2010-03-12]. URL: 

<http://www.buddha.cz/texty/ba04.pdf>.  
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3.  MAHÁJÁNA 

 

Samotný sanskrtský termín mahájána znamená „velké vozidlo“ a označuje nový 

směr vzniklý z původních představ.
161

 Společně se s tímto směrem začínají 

objevovat nově uspořádané promluvy Buddhy, které se označují jako „sútry 

dokonalosti/v/moudrosti, neboli tím co obecně nazýváme pradţňápáramitová 

literatura.
162

 Dokonalou modrostí, kterou sútry předkládají, byla znalost prázdnoty
163

 a 

pochopení prázdnoty všech věcí a jevů představuje podle mahájány dosaţení 

probuzení.
164 

 

Pro tuto kapitolu jsem vybral jen ty nejdůleţitější podněty, které souvisí se smrtí a 

umíráním a nemíním se více zabývat historií vzniku a proměnou tohoto hnutí.  

Důleţitou roli v toto směru sehrálo utvoření panteonu buddhů a bódhisattovů. Asi mezi 

nejznámější buddhy v tomto ohledu patří buddha Amitábha, nebo bódhisattva 

Avalókitéšvara,
165

 kteří se například stávali ochránci před smrtí či různými druhy 

neštěstí.  

K buddhům a bódhisattvům se také praktikující obraceli, jak v hodině smrti či 

nebezpečí, tak i po smrti, kdyţ zesnulý cestoval v posmrtných stavech. Kaţdý buddha či 

bódhisattva vytváří tzv. buddhovské pole (čisté země), na které mahájánoví praktikující 

aspirovali a aktivně se připravovali na vstup do těchto zemí. K tomu měly poslouţit 

různé vizualizace daných buddhů či odříkávání jejich manter nebo súter.  

Mahájánové sútry jsou také nerozlučně spjaty s umíráním a smrtí. Velký podíl v tomto 

počinu měla nejspíše Lotosová sútra, kterou jsme si jiţ představili v kapitole o 

sebeobětování. V tomto případě formovala pozici bódhisattvy Avalókitéšvary, který v 

ní představuje ochránce před různými druhy neštěstí a utrpení.  

                                                 
161 

Tento proud se vyvíjel ve dvou stádiích. Nejprve v nesystematické podobě, která trvala v letech 100 př. 

n. l. aţ do 500 n. l. A od roku 150 n. l. v systematické filozofické formě, jeţ vedla ke dvěma významným 

školám – madhjamaka a jógáčára. Mahájánový buddhismus se poté rozšířil z Indie do Číny, Tibetu, 

Mongolska, Koreje a Japonska. 
162

 Pradţňápáramitové literaturuře se budeme věnovat v jedné z následujících kapitol. 
163

 Šúnjata, skt.: [pali. suňňata] představuje prázdnotu všech věcí a jevů. Podle tohoto konceptu neexistuje 

na tomto světě nic, co by existovalo samo o sobě. Vše je podmíněno a závislé. Uvědomování si 

pomíjivosti se vlastně děje v souvislosti s chápáním prázdnoty. 
164

 D. S. Lopez, Příběh buddhismu, Brno: Barrister & Principal, 2003, s. 31-32. 
165

 Avalókitéšvara, skt.: dosl. „pán, jenţ shlíţí shůry“ a vnímá zvuky (výkřiky) světa. Avalókitéšvara a 

jeho neomezený soucit má schopnost pomáhat všem bytostem, které se v nebezpečenství obrátí o jeho 

pomoc. Představuje soucit a je nerozlučně spjat s buddhou Amitábhou. Amitábha i Avalókitéšvara sehráli 

velmi význačnou roli při umírání a vstupu praktikujících do čisté země.  
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V jedné její části věnované právě bódhisattvovi Avalókitéšvarovi je také zmíněn jeho 

význam v umírání a smrti pro ty, kteří ho udrţují v mysli: „Z okamţiku na okamţik si 

nepřipouštěj pochybnost, protoţe čistý světec, který vnímá zvuky světa [Avalókitéšvara 

– doplnil L. J.] v utrpení, zániku a smrti můţe být oporou.“
166 

 

V této části Lotosové sútry je také poukázáno na to, ţe důvěra v tohoto bódhisattvu 

můţe odstranit strach z jakéhokoliv druhu utrpení, coţ smrt samozřejmě také 

představuje. Pro umírajícího je tedy záhodno udrţovat důvěru v Avalókitéšvaru či 

jiného bódhisattvu ať uţ v hodině smrti či v jiném druhu neštěstí (včetně jiných stavů 

existence).
167

 

Lotosová sútra byla celkově povaţována za velice mocný nástroj, jenţ má magickou 

moc a můţe velmi pomoci při umírání a stavech proţívaných po smrti. Některé příběhy 

vypravují o tom, ţe pouze jednou stačilo říci název této sútry
168

 a dotyčný byl oproštěn 

od pekelných muk, které měly být zaţívány po smrti.
169

 Lotosová sútra podle všeho 

měla také ochraňovat nejen před pekelnými stavy, ale i před smrtí, která mohla být 

způsobena duchem nebo duchy.
170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
166

 Výbor z buddhistických súter, Bratislava: CAD Press, 1995, s. 19. 
167

 Tamtéţ, s. 17-19. 
168

 Ničiren (1222-1285) zakladatel kamakurského buddhismu, postavil své učení na pouhém odříkávání 

názvu Lotosové sútry, které mělo vést k probuzení. Tato formuje je v japonštině Namu mjóhó rengekjó 

(utíkám se pod ochranu Lotosové sútry). 
169 

„Moc Lotosové sútry byla prý údajně tak velká, ţe samotný její název měl zázračné schopnosti. 

Čínský příběh z dvanáctého století vypráví o zvráceném a zlém muţi, který se jednou posmíval 

zboţnému mnichovi, dělal na něj obličej a posměšně říkal: „Lotosová sútra.“ Kdyţ muţ zemřel a pro 

své zlé činy putoval do pekla, Pán smrti prohlásil, ţe se stala chyba a ţe přes svůj zlovolný ţivot vykonal 

muţ jeden tak dobrý čin, ţe se má vrátit zpět na svět. Nikdo, kdo alespoň jednou vyslovil název Lotosové 

sútry, se nikdy nezrodil v pekle.“ D. S. Lopez, Příběh buddhismu, Brno: Barrister & Principal, 2003, s. 

161. 
170 

Takto o tom pojednává jedna japonská pověst (Pověst o Hejle).  
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Mahájána také povaţovala za velmi prospěšné udrţování a rozšiřování súter, přičemţ 

jejich čtení, recitování z paměti, opisování nebo vysvětlování se stalo polem zásluh a 

mohlo přispět k znovuzrození v příznivých podmínkách a to nejen činiteli, ale i tomu, 

pro koho to bylo určeno.
171

  

Vypráví se také o tom, ţe u toho, kdo nejméně tisíckrát odrecitoval text Lotosové sútry, 

se uchovají smyslové schopnosti i po jeho smrti. Jazyk a rty tak prý nepodlehnou zkáze 

právě díky mnohačetnému opakování. Některé příběhy dokonce popisují to, jak některé 

části úst dlouho po smrti napodobovaly nebo přímo odříkávaly text sútry. 

 Oproti původnímu učení (pálijského kánonu) se především změnil výklad textů 

hlavně událostí z Buddhova ţivota. Moţná nejdůleţitější je nové pojetí osoby Buddhy, 

protoţe na něj uţ není nahlíţeno jako na lidskou bytost (nemůţeme ale s jistotou tvrdit, 

ţe to takto nebylo uţ za jeho ţivota). Je to také Lotosová sútra, která uvádí, ţe měl 

Buddha svou smrt jen předstírat, protoţe kdyby nezemřel, jeho ţáci by neusilovali o 

cestu, která vede z utrpení.
172

   

Z pohledu mahájány je tedy nepřestavitelné, ţe by Buddha svou smrtí opustil tento svět, 

protoţe jeho smrt je jen pouhým zdáním.
173

  

 Mahájána představuje i rozšíření nauky mezi laiky. Proti théravádové tradici, 

která více méně nedovolovala laikům podílet se na nejdůleţitějších učeních, mahájána 

toto laikům umoţnila. Také smrt laiků se změnila. Dříve například nebylo mnichům 

dovoleno recitovat laikům původní text súter. Nyní přestaly být sútry tajné. Toto se 

dozvídáme například v příběhu o Anáthapindadovi. Anáthapindadovi, coţ byl 

dobrodinec a podporovatel sanghy i Buddhy, se dostalo od Šáriputry
174

 výkladu o 

rozpravě o neuspokojivé povaze smyslových objektů na smrtelné posteli. 

 

 

                                                 
171

 Například opisování Lotosové sútry, aniţ by ji člověk musel číst nebo recitovat, vedlo ke znovuzrození 

v podobě boha v nebi Třiceti tří. D. S. Lopez, Příběh buddhismu, Brno: Barrister & Principal, 2003, s. 

107.  
172 

Výbor z buddhistických súter, Bratislava: CAD Press, 1995, s. 20. 
173

 Paul Williams k tomu říká: „Pro následovníka mahájány není představitelné, ţe by nás buddha mohl 

v osmdesáti letech opustit, jak to údajně udělal Buddha Šákjamuni. Buddhova smrt je pouhým zdáním.“
 
 

Šantidéva, Uvedení na cestu k probuzení. Praha: DharmaGaia, 2000, s. 16-17. 
174

 Šáriputra byl významný ţák Buddhy Šákjamuniho. 
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 Tato témata nebyla podle Šáriputry běţně sdělovaná laikům za dob Buddhy 

Šákjamuniho.
175

  

Obětování zásluh (a to nejen pro mrtvé) je pro mahájánu stejně důleţité jako pro 

théravádu. Přesto v mahájáně došlo k jistému posunu. Bódhisattva je v tomto případě 

varován před očekáváním jakýchkoliv pozitivních následků, vzešlých ze zásluţného 

jednání, které můţe vést k lepšímu znovuzrození například v nebeských sférách. Také 

by měl mít neomezenou mysl, nelpět na konceptu smrti, těla, vůni, doteku, či 

představách. Rovněţ lpění na sobě samém je v tomto případě překáţka, která omezuje a 

nedovoluje prozření skutečnosti.
176

  

Pro mahájánu a její pochopení smrti je také velmi důleţité očistit negativní 

skutky ještě před smrtí. Očištění se můţe provést vyznáním negativních činů, které 

dotyčný způsobil (jap. sange).
177

 Toto očištění je zcela zásadní, protoţe podle všeho 

neočištěná karma můţe v okamţiku smrti způsobit zmatek.
178

  

Jako protilék k vykonávání negativních činů se v tomto případě doporučuje konat 

pozitivní činy a ţít smysluplný ţivot (tedy podobně tak jak to vykládá théraváda).
179

 

Samozřejmostí pro mahájánu zůstává také bdělá smrt a stejně jako u théravády zde byla 

prováděna tradiční praxe rozjímání nad rozkládajícím se tělem.
180

 

 V předchozí kapitole jsem zmínil pochopení toho, ţe ţivot i smrt jsou stranami 

téţe mince.
181

 Mahájána tento koncept také převzala a uvedla ho například v 

Lankávatára sútře. V ní Buddha hovoří o tom, ţe bytosti jsou chyceny v koloběhu 

ţivota a smrti. Díky rozlišování mezi ţivotem a smrtí nechápou, ţe vše je jako sen, 

                                                 
175

 E. Conze, Stručné dějiny buddhismu, Brno: Jota, 1997, s. 60. 
176

 Toto je například zmíněno v Diamantové sútře (san. Vadţračchédikapradţňapáramitá).  Také 

mahájánový básník Šántidéva tvrdí, lpění na těle je zcela zbytečné. Šantidéva, Uvedení na cestu 

k probuzení. Praha: DharmaGaia, 2000, s. 69-70. 
177

 Ve škole Sótó se pouţívá tato verze sútry nazvaná Sangemon, která zní: „Všechno zlo, které jsem 

spáchal, způsobila chtivost, nenávist a nevědomost nemající konce. Všechno zlo spáchalo mé tělo, řeč a 

mysl. Toho všeho teď z celého srdce lituji.“ Výbor z buddhistických súter, Bratislava: CAD Press, 1995, 

s. 11. 
178 

J. Kennett, Jak pěstovat lotosový květ, aneb jak se zenový buddhista připravuje na smrt. Bratislava: 

CAD Press, 1993, s. 53. 
179

 Toto alespoň dokládá Šántidéva ve své didaktické básni Bódhičarjávatára.  Šantidéva, Uvedení na 

cestu k probuzení. Praha: DharmaGaia, 2000, s. 45-46. 
180

 Nepodařilo se mi dohledat, zda je tato praxe ještě pro mahájánu aktuální. Kaţdopádně můţeme tvrdit, 

ţe tato praxe se běţně provozovala za doby mahájánového básníka Šántidévy (685-763). 
181

 Je samozřejmé, ţe mahájána i vadţrajána převzaly většinu hlavních učení, které souvisejí se smrtí od 

théravády. Proto jsem do této práce také zařadil kapitolu o metodách, které pouţívají všechny směry 

buddhismu. 
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klam, jako odraz měsíce na vodní hladině.
182

  V této sútře Buddha také předkládá 

jednotnou podstatu věcí
183

 a je nesporné, ţe mahájánoví myslitelé věnovali velké úsilí 

tomu, aby pochopili smysl rození a smrti.
184

 

Ani mahájánové učení se nevyhýbá tzv. krmení hladových duchů (jap. segaki).
185

 Tento 

obřad se provádí kaţdý rok nebo při zvláštních příleţitostech pro ty, co v uplynulém 

roce zemřeli, aniţ by dosáhli osvícení. 

Závěrem bychom mohli říci, ţe mahájánové praxe v některých oblastech (například v 

synkretické Číně) nebyly od sebe nijak oddělené. Religionistka Julia Chingová píše o 

tom, ţe nebylo nezvyklé v Čínském prostředí kombinovat praxi meditačního cvičení 

čchanu (jap. zenu) s odříkáváním Amitábhova jména, které pouţívala především škola 

Čisté země.
186

 

 

 

 3.1  Význam pradţňápáramitové literatury 

 

 Pradţňápáramitovou literaturou rozumíme soubor asi 40 súter o 

dokonalosti/v/moudrosti. Tyto sútry, které tvoří spisy a různě obsáhlé traktáty, 

pojednávají o nejvyšším intelektu a vrcholu poznání.
187

 Jsou také hlubokým zdrojem 

teorie prázdnoty.
188

  Tento pojem je často nesprávně chápán jako projev nihilismu, ale 

jeho pravý význam označuje především pomíjivost všech jevů. 

                                                 
182

 Výbor z buddhistických súter, Bratislava: CAD Press, 1995, s. 43-44. 
183

 „Podmínky existence nemají vzájemně vylučující povahu; ve své podstatě věci nejsou dvě, ale pouze 

jedna. I Nirvána a svět Samsáry, svět ţivota a smrti, jsou aspekty stejné věci, neboť není Nirvána, kde 

není Samsára; a není Samsára, kde není Nirvána. Veškerá dualita je nesprávnou představou.“ Výbor 

z buddhistických súter, Bratislava: CAD Press, 1995, s. 51. 
184

 „Důkladné objasnění smyslu zrození a smrti je nejdůleţitějším problémem všech buddhistů. Protoţe 

Buddhovo osvícení je v rámci [iluze] zrození a smrti, proto neexistuje. Stačí pochopit, ţe zrození a smrt 

jsou samy o sobě nirvána, a pak není třeba nenávidět zrození a smrt nebo touţit po nirváně. Pak budete 

poprvé vysvobozeni ze zrození a smrti. Uvědomte si, ţe tento problém je nanejvýš důleţitý.“ Výbor 

z buddhistických súter, Bratislava: CAD Press, 1995, s. 34. 
185

 Tato praxe je typická pro zenové školy včetně školy Sótó. 
186 

H. Küng – J. Ching. Křesťanství a náboţenství Číny: Na cestě k dialogu. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 

207. 
187

 Pradţňápáramitásútry utváří vlastně celou filosofickou literaturu samu o sobě. Svým obsahem se 

pokouší vyjádřit výsledky úsilí čiré dokonalosti lidského vnímání (skt. páramita), poznání a vědění, jeţ 

vedou k moudrosti (skt. pradţňa).  
188

 Tuto teorii asi nejvíce rozpracoval mahájánový učenec Nagárdţuna. Mahájána jako taková také 

vytvořila koncept trikáji, neboli tří buddhovských těl (skt. dharmakája, sambhógakája, nirmánakája). 

Nás bude v tomto případě zajímat tzv. tělo Dharmakája, které představuje tělo pravdy (nebo také 

dharmy). Toto tělo je absolutní, abstraktní a je věčnou buddhovskou podstatou ztotoţňovanou právě s 

prázdnotou.  
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 V případě našeho tématu je velmi zajímavý názor indologa Vladimíra Miltnera, 

který se domnívá, ţe mahájána dospěla ke konceptu prázdnoty na základě tradičního 

učení o pomíjivosti (skt. anitjata).
189

  Buddholog D. S. Lopez také udává, ţe koncept 

prázdnoty je vlastně totoţný s théravádovým učením závislého vznikání a společně 

představují střední cestu mezi krajnostmi existence a neexistence.
190

 

 K názornému přiblíţení mahájánového vnímání smrti jsem vybral asi 

nejznámější pradţňápáramitovou sútru - Sútru srdce (skt. 

Mahápradţňápáramitáhrdajasútra), která si získala velikou oblibu především v 

zenovém buddhismu. 

Nyní si nastíníme, jak k tomuto tématu tato sútra přistupuje. Uvádí, ţe není ţádného 

stárnutí a smrti v absolutním slova smyslu a je zde Šáriputrovi vysvětleno bódhisattvou 

Avalokitéšvarou, ţe v prázdnotě nelze najít ţádnou smrt nebo utrpení: „Není zde stáří 

ani smrt ani konec stáří a smrti; není zde utrpení ani konec utrpení ani zničení ani 

stezka; není zde poznání ani dosaţení.“
191,192

 Takto vlastně chápe mahájána celý 

koncept umírání a smrti, tedy jako součást prázdnoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
189

 V. Miltner, Malá encyklopedie buddhismu, Praha: Práce, 1997, s. 27. 
190

 D. S. Lopez, Příběh buddhismu, Brno: Barrister & Principal, 2003, s. 31-32. 
191

 Výbor z buddhistických súter, Bratislava: CAD Press, 1995, s. 13. 
192

 Verze této sútry je různá, ale tato verze je typická pro zenovou školu Sótó, která se stala předmětem 

mého výzkumu mahájánového buddhismu v České Republice. Například jiná verze uvádí: „…není 

bloudění [tento výraz má vícero významů, mimo jiné např. nevědomost, stáří a smrt, zrození, touhu, apod. 

- doplnil L. J.], není ani konce bloudění, není ani věku a stárnutí a ani jeho zakončení, není strastí, není 

původu, vzniku, konce, cesty, není ani moudrosti, ani jejího dosaţení“ Sútra srdce: Diamantová sútra, 

Praha: Argo, 1995, s. 12. 
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 3.2  Čistá země a kult buddhy Amitábhy 

 

 V úvodní kapitole o mahájáně jsme si řekli, ţe s rozvojem tohoto proudu 

dochází mimo jiné k rozvoji panteonu buddhů a bóddhisatvů. Jedním z takovýchto 

buddhů byli tzv. dhjánibuddhové,
193 

k nimţ patří i buddha Amitábha.
194

  

Význam Amitábhy je v mahájáně a vadţrajáně je jednoznačně nepřehlédnutelný, jelikoţ 

samotné uctívání tohoto buddhy představuje důleţitý obrat v dějinách buddhismu a má 

také co do činění se zcela specifickým pohledem na umírání a smrt.  

 Podle tradičního učení má vést uctívání Amitábhy k vysvobození z utrpení a 

ukončit tok koloběhu znovuzrozování. V tomto případě jiţ ne jen prostřednictvím 

osobního úsilí – tak jako tomu bylo v raném buddhismu – ale také díky pomoci milosti 

Amitábhy (jap. tariki)
195

 a jeho slibům. Toto osvobození poté představuje rychlejší a 

snadnější způsob vysvobození oproti původnímu - théravádovém buddhismu.
196

 

Kult Amitábhy se měl rozvinout jako reakce na mizení a úpadek dharmy ve východní 

Asii asi kolem 6. století našeho letopočtu.
197

 V tomto období se v Číně obecně začalo 

více hovořit o úpadku dharmy. A současně také diskutovalo o tom, ţe jiţ není moţné 

následovat cestu dharmy, protoţe lidé postrádají potřebnou inteligenci a úsilí 

k praktikování Buddhova učení. K masovému rozvoji tohoto kultu v Číně přispělo jeho 

                                                 
193

 Dhajánibuddhové představují nadsmyslové buddhy, symboly různých úrovní probuzeného vědomí. 

Mahájána určila pět takovýchto buddhů, přičemţ kaţdému z nich připadá určitý světový směr. Buddha 

Amitábha je například buddha západního směru (od toho jeho Západní země). Kult bóddhisatvů i 

dhahánibuddhů byl později také převzat vadţrajánou. U buddhy Amitábhy se to projevilo především 

praxí tzv. vědomého umírání neboli phowa.  
194

 Doslovně „nekonečný jas“. Kult Amitábhy je zvláště populární v Číně a Japonsku, kde je nazýván 

Amida (od toho výraz amidismus). Na dálném východě má Amida dvě základní podoby – Amitábha a 

Amitájus. V tibetském buddhismu jsou ale oba tyto aspekty rozlišovány jako dva různí buddhové.  
195

 Tariki, jap.: dosl. „síla jiného“; osvobození pomocí síly někoho jiného. Zde buddhy Amitábhy. 

Amitábha podle přesvědčení školy Čisté země můţe osvobodit ty, jenţ ho s plným odevzdáním vzývají a 

naprosto mu důvěřují. Takto je můţe dovést ke znovuzrození ve své čisté zemi (Sukhávatí). Tariki je 

v protikladu k tzv. dţiriki („vlastní síla“).  
196

 Lexikon východní moudrosti: Buddhismus, hinduismus, taoismus, zen, Olomouc: Votobia, 1996, s. 11-

12. 
197

 Kult buddhy Amitábhy měl být ranému buddhismu neznámý. První počátky tohoto kultu v Číně 

vcházejí ve známost jiţ kolem roku 150 pravděpodobně díky kázání arsakovského prince An Š´- kaa. V 

Japonsku se začal více rozšiřovat aţ v v jedenáctém století. Dále se rozšířil v různých variantách 

především v Číně, Japonsku, Koreji, Tibetu a dodnes je stále aktuální a představuje významnou ikonu 

mahájánového a vadţrajánového buddhismu. 

Původ kultu buddhy Amitábhy a Amitájuse (jenţ je s ním úzce spojený) podle Conzeho sahá do Íránu: 

„Amitájus je protějškem íránského Zurvana Akaranaka („neohraničený čas“) a kult Amitábhy je také 

v mnohém podobný íránskému uctívání a pravděpodobně vznikl v kušánském impériu na hranici mezi 

Indií a Íránem.“ E. Conze, Stručné dějiny buddhismu, Brno: Jota, 1997, s. 55.   
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přiblíţení se k prostému lidu. Z ctností se totiţ vyţadovala pouze víra v Amitábhovu 

moc a jeho milosrdenství (tariki). 

 Buddha Amitábha podle všeho sídlí v západní zemi Sukhávatí,
198

 která označuje 

jeho buddhovské pole (čistou zemi).
199

 Zrození v čisté zemi Sukhávatí se vlastně stalo 

primární úlohou ve smrti jeho vyznavačů.  Vstup do jeho čisté země můţe nabýt 

různých podob,
200

 je uvedeno, ţe je odepřen pouze těm, kdo spáchali některý z pěti 

negativních činů.
201

  

 Velký vliv na rozvoj veškerých snah o zrození v Západní zemi měla především 

sútra Sukhávatívjúha („Pojednání o zemi blaţenosti“).
202

 V této sútře je Amitábha 

představen jako mnich Dharmakára, který sloţí 48 slibů. Těmito sliby se zaváţe k 

tomu, ţe po dosaţení buddhovství stvoří čistou zemi, do které budou mít přístup všichni 

ti, kteří se k němu s důvěrou obrátí. Pro vyznavače Amitábhy měl zcela zásadní význam 

osmnáctý a devatenáctý slib.
203

 V nich Dharmákara prohlašuje, ţe aţ se stane buddhou, 

zjeví se v okamţiku smrti kaţdému, kdo pocítí úsilí o probuzení, uslyší jeho jméno a 

pomyslí na něho s důvěrou. Také v nich slibuje, ţe ti, kteří budou odříkávat jeho jméno, 

se znovuzrodí v jeho čisté zemi. 

                                                 
198

 Sukhávatí, skt.: [jap. Gokuraku] dosl. Země blaţenosti. Někdy bývá Amitábhova čistá země nazývaná 

také Západní země nebo Západní ráj.  
199

 O buddhovi Amitábhovi a jeho čisté zemi pojednávají sútry: Amitábhasútra, 

Sukhávatívjúha/Aparimitájursútra a Amitájurdhjánasútra.  Amitájurdhjánasútra například obsahuje 

tradiční pojetí vzniku čisté země, které měl předloţit historický Buddha královně Vaidéhí. Zde Buddha 

poučuje královnu jakým způsobem rozjímat, aby mohl člověk získat zrození v čisté zemi (udává zde 16 

různých způsobů rozjímání). 
200 

Bytosti se zde nerodí běţným způsobem - tedy z jiné bytosti - ale zázrakem (skt. upapáduka). Tzn. ze 

sebe sama. Bytostem, které se tu zrodí, uţ nehrozí úpadek do sansárické existence a bylo jim zaručeno 

dosaţení osvícení.  
201

 Někdy označovaných také jako pět extrémních činů. Mezi ně patří: otcovraţda, matkovraţda, zabití 

arhata, zranění buddhy a způsobení rozkolu v sanghze. Zajímavý je pohled mistra Huinenga, šestého 

patriarchy, který poukazuje na to, ţe vstup do čisté země záleţí na čistotě lidského srdce. Také nabádá, 

aby se člověk zbavil deseti zel, jenţ zabraňují vstupu do Západní země.  Překáţkou jsou opět 

konceptuální představy. Mistr Huineng k tomu říká:  „Máme- li u nás v Číně vidět bez obtíţí Západní 

zem, nechme ji rozpadnout.“ Huineng, Tribunová sútra Šestého patriarchy, Praha: Vyšehrad, 1999, s. 79. 
202

 Badatelka S. J. Hortonová se domnívá, ţe tato sútra pochází nejspíše z prvního aţ třetího století a byla 

sepsána v severní Indii. Je to právě Sukhávatívjúha, která představuje koncepci Amitábhovy čisté země a 

Amitábhovu cestu k buddhovství. Tato sútra je situována v době Buddhy Šákjamuniho a představuje 

rozhovor mezi Buddhou a Ánandou. Buddha v ní vypráví o králi jménem Dharmákara (coţ není nikdo 

jiný neţ pozdější buddha Amitábha), jenţ se stal mnichem, poté co se setkal s buddhistickým učením. 

Vzdal se trůnu a na základě svých slibů a silné meditaci stvořil tuto zemi.  
203 

Mezi nejdůleţitější sliby dále patří:  

1) v čisté zemi nemohou být ţádné špatné formy bytí 

2) v této zemi se nezrodí ţádná ţena jako ţena ale pouze jako muţ 

3) nebudou zde rozdíly ve vzhledu 

4) kaţdý bude znát své předchozí existence 

5) kaţdý bude obdařen „boţským okem“ a „nebeským sluchem“  
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 Tyto závazky Dharmákary vedly k hromadnému odříkávání jeho jména, z čehoţ 

později vznikl nový proud amidismus, který se později zformoval do školy Čisté 

země.
204

  

 Odříkávání jeho jména, v Japonsku známé jako nembucu (čín. Nien-fo), 

představovalo také vyjádření pocty Amitábhovi.
205

  V prvních stoletích japonského 

amidismu se nembucu hojně pouţívalo jak k ochraně ţivých, tak i k pomoci zemřelým.  

Velkou úlohu pro umírající sehrál japonský mnich Genšin (942-1017) ze školy Tendai. 

Genšin sepsal pokyny pro umírající ve své práci nazvané Podstata znovuzrození v čisté 

zemi (Odţójóšú).
206

 Ze stejné školy pocházel mnich Hóhen, který měl na základě 

výpočtu dospět k tomu, ţe je svět ve věku úpadku a ţe jedinou cestou ke spasení je 

recitace Amitábhova jména (on sám měl nembucu opakovat sedmdesát tisíckrát 

denně).
207

  

                                                 
204

 Amidismus je obecné označení všech škol, které jsou přímo vázané na buddhu Amitábhu. Mezi ně se 

počítají školy vzniklé v Číně (škola Čistá nebo téţ Škola lotosu) a školy vzniklé v Japonsku (Dţódo šinšú 

a Dţódo šú). Amidismus směr existoval v Číně nejprve jako lidové hnutí a to asi od roku 402 na podměty 

mnicha Chuej-jüana (334-416), který v tomto roce zaloţil Společnost bílého lotosu (čín. Paj-lien-še). Pod 

vedením Chuej-jüana se měli mniši i laici shromaţďovat před obrazem buddhy Amitábhy a slibovat, ţe se 

znovu narodí v Západním ráji.  Chuej-jüan je vlastně povaţován za prvního patriarchu této školy. 

K zaloţení vlastní školy došlo ale aţ později. Japonská tradice povaţuje za prvního patriarchu Tchaj-

luana (jap. Donran, 476-542), který zastával názor, ţe vlastní síla (dţiriki) jiţ v době úpadku nestačí 

k dosaţení vysvobození a prosazoval tzv. „snadnou cestu,“ při níţ se praktikující svěří vnější pomoci 

buddhy Amitábhy. K úplnému ustanovení školy Čisté země a její organizace přispěl ale aţ Šan-tao (613-

681), který je povaţován za vlastního zakladatele této školy. Šan-tao například pořádal odříkávání 

Amitábhova jména pro příslušníky různých společenských vrstev.  

V 9. století přestává amidismus existovat odděleně jako zvláštní sekta a stává se vlivem, který prostupuje 

všechny formy buddhismu v Číně. Nastává rozšíření kultu po celé Číně a to díky masovém přiblíţení se 

k prostému lidu.  

Škola Čisté země je také silně vázaná na buddhu Amitájuse (nezměrné ţití), který společně s Amitábhou 

představuje hlavní praxe této školy. Meditace nad těmito buddhy měla přispět například k prodlouţení 

ţivota (Amitájus), či jako pomoc při umírání (Amitábha). 
205

 V japonštině se odříkává: Namu Amida bucu (pocta buddhovi Amitábhovi) a v čínštině: Na-mo A-mi-

tchuo-fo (Utíkám se k buddhovi Amitábhovi). V Japonsku bylo například nenbutsu recitováno i 

válečníky, kteří se řítili do boje a stejně tak se pouţívalo i před sebevraţdou samurajů (seppuku). 
206

 Genšin měl vytvořit obřad, který zaručoval zemřelému přímý vstup do čisté země. Také doporučil 

vhodné prostředí pro umírání včetně deseti zamyšlení pro umírajícího. Pokud čtenáře zajímá oněch deset 

zamyšlení, které Genšin doporučuje, nalezne je v: Lopez, Donald S. Příběh buddhismu: Průvodce 

dějinami buddhismu a jeho učením. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 195-196. 
207

 Hóhen  kladl důraz na mravní chování a tvrdil, ţe člověk s dobrým chováním má mnohem větší šanci 

zrodit se v čisté zemi. Šinran, jeho ţák šel ještě dále a říká, ţe zrození v čisté zemi je závislé právě na 

soucitu a síle Amitábhy a jeho slibu a je tedy dostupné i nectnostným lidem. Není tedy nutné mnoha 

stotisícových opakování, ale stačí pouhé přání se zde zrodit.  
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Mjóe, jeden z největších kritiků Hóhena pouţíval trochu jinou techniku neţ odříkávání 

Amitábhova jména. I tato technika nazvaná „mantra světla“ měla převést zemřelé (a to i 

ty, kteří se dopustili pěti negativních činů) do Země blaţenosti.
208

  

 Vyznavači Amitábhy si kladli důleţitou otázku, jak je moţné, ţe stačí pouze 

jednou za ţivot vyřknout Amitábhovo jméno k tomu, aby se člověk zrodil v čisté zemi. 

Čínští duchoví našli odpověď na tuto otázku v domněnce, ţe lidé se zde rodí v devíti 

různých úrovních. Ti, kteří celý ţivot promarnili, ale alespoň jednou před smrtí vyslovili 

Amitábhovo jméno, se znovuzrodí na té nejniţší úrovni. S větším úsilím se postupně 

praktikující dostávali na vyšší úrovně.  

Pro umírající, kteří oddaně vzývali Amitábhu, byla také velmi důleţitá vize tohoto 

buddhy (a to za ţivota i bezprostředně před smrtí). Tato vize, podle všeho spolehlivější 

neţ sny, byla chápána jako velmi dobré znamení, které mělo zajistit úspěšné zrození 

v Zápaním ráji a vytvoření spojení s čistou zemí. Jako důkaz úspěšného přemístění 

zesnulého do čisté země měly být výjimečné znaky na těle zesnulého.
209

 

 S buddhou Amitábhou jsou ale spojené i jiné praktiky, například vizualizace v 

hlubokém stavu soustředění či vzdávání úcty ve formě poklon, coţ bylo většinou 

spojené s odříkáváním jeho jména. Před Amitábhou, jehoţ zobrazení bylo na oltáři, se 

také pálilo kadidlo jako obětina nebo se před ním praktikující vyznávali z provinění. 

Součástí obřadů čistých zemí bylo také sdílení zásluh a slib, ţe se praktikující (mniši i 

laici) znovuzrodí v čisté zemi a rychle dokončí cestu bódhisattvy. 

Zajímavá praxe spojená s Amitábhou se provádí v Japonsku. Je to vlastně jakási 

příprava na poslední chvilku, ve které přichází Amitábha se svou druţinou.
210

 

 

 

 

                                                 
208

 „Spočívala v tom, ţe se na hrob rozsypal písek napuštěný mocí mantry. I kdyby se zemřelý dopustil 

pěti činů okamţité odplaty a byl uvrţen do toho nejstrašnějšího pekla, světlo vycházející z písku by ho 

okamţitě dostihlo, očistilo jeho provinění a přeneslo jej do Země blaţenosti.“ D. S. Lopez, Příběh 

buddhismu, Brno: Barrister & Principal, 2003, s. 198. 
209

 Kdyţ bylo tělo zpopelněno, mohly se v popelu objevit křišťálové kuličky. A pokud bylo pohřbeno, 

mělo být přirozeně chráněno před rozkladem. Tento druh úmrtí bychom mohli zařadit do jedinečné smrti, 

které je z pohledu buddhismu velmi těţké dosáhnout (vis. 1. kapitola). 
210 

Jde o rituál uvítací ceremonie nazvaný Mukaekó. Tento rituál, který se provádí kaţdoročně ve čtrnácti 

japonských chrámech, je často označován jako srdce Japonského buddhismu a byl zformován Genšinem. 

Jedná se vlastně o zkoušku před samotným okamţikem smrti. Tento rituál úzce souvisí s představou 

Amitábhova sestupu při poslední chvilce umírajícího. Sarah Johanna Horton. Mukaekó. Practice for the 

Deathbed, in The Buddhist Dead, Honolulu: University of Hawaii Press, 2007, s. 27-60. 
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 3.3  Smrt v pohledu vybraných učitelů zenové školy Sótó 

 

 V této podkapitole se zaměřím na pohledy vybraných učitelů školy Sótó.
211

 

Největší pozornost budu věnovat Róši Kaisenovi, protoţe je přímým učitelem skupiny 

Sótó působící v České republice, která se stala součástí mého výzkumu.
212

  

 Zenový buddhismus, stejně jako tradiční učení, předpokládá, ţe existuje stav ne-

zrození a ne-smrti.
213

 Tento stav, jak ho nazývá Kaisen je nezrozenou Podstatou a 

primárním cílem všech buddhistů. 

 Můţeme si dovolit tvrzení, ţe pochopení smrti a umírání Róši Kaisena je 

exemplárním příkladem toho, jak je na smrt nahlíţeno i v ostatních směrech.
214

 Přesto 

ale u něho najdeme i jiné specifické techniky. Například kromě toho, ţe jako základní 

přípravu na smrt doporučuje meditační praxe jako soustředění na dech, zklidnění mysli 

a udrţování bdělosti,
215

 předkládá také i jiné metody. Mimo jiné umírajícím, kterým se 

nedaří dostatečně se soustředit doporučuje, aby pojali ţivot, umírání a smrt jako sen a 

opakovali si slova: „Ţivot je pouhý sen a veliká skutečnost je blízko.“
216

 Na tomto 

příkladu můţeme vidět paralelu s mahájánovou koncepcí prázdnoty. Kaisen dále 

doporučuje opustit všechny ulpívavé myšlenky a vyhledat samotu,
217

 ale jako nevhodné 

vidí zaobírání se minulostí nebo budoucností. Poté, kdyţ nadejde čas smrti, je také 

vhodné udrţovat stav uvolněnosti.
218

   

                                                 
211 

Sótó jedna z nejdůleţitějších škol zenu v Japonsku. Zaloţil ji čínský čchanový mistr Tung-šan Liang-

ťie (jap. Tózan Rjókai, 807-869) a jeho ţák Cchao-šan Pen-č´ (jap. Sózan Honjaku, 840-901). V první 

polovině 13. století byla tradice Sótó přenesena japonským mistrem Eiheiem Dógenem (1200-1253) 

z Číny do Japonska. V tradici Sótó je kladen důraz na mokušó zen a šikantazu. 
212

 V této části práce vycházím z jeho knihy: Kaisen. Umění pokojného umírání. Olomouc: Fontána. 

2005. ISBN 80-7336-217-1. 
213

 Buddha tento stav definoval v Udána sútře. Zde ho nazývá Nezrozeným, Neumírajícím, Neměnným a 

Nestvořeným. Je to stav dosaţení plnosti a sjednocení s Pravdou. Tohoto stavu lze dosáhnout meditací, v 

tomto případě zenovou meditací, neboli zazenem (meditace v sedě). 
214

 Kaisen ve své knize Umění pokojného umírání doporučuje umírajícím takové metody jako je vyhnutí 

se lpění, rozptylování nebo uvědomění si, ţe ţivot a smrt jsou stranami téţe mince a ţe od sebe nejsou 

odděleny. Odvrácení se od ţivota a smrti je vlastně v pochopení zenového učení také odvrácení se od 

buddhy. 

Kaisen povaţuje také za důleţité udrţování bdělosti a klidu v období smrti. Jako přípravu na smrt také 

doporučuje alturisticky proţitý ţivot. 
215

 Kaisen, Umění pokojného umírání, Olomouc: Fontána, 2005, s. 41-44, 51, 54, 55, 75, 105. 
216

 Tamtéţ, s. 53. 
217

 Tamtéţ, s. 65-66.  
218

 „Kdyţ nadešla ona chvíle, uvolním tělo a nechám je ztěţknout jako při usínání. Na mých rtech 

prodlévá úsměv, neboť jen uvolněný a smířený se mohu rozplynout v Laskavém Světle.“ Kaisen, Umění 

pokojného umírání, Olomouc: Fontána, 2005, s. 83. 
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Projev jakékoliv lítosti je z pohledu zenového buddhismu také zbytečný,
219

 neboť 

pochopení prázdnoty opět poukazuje na to, ţe smrt i ţivot jsou pouhým snem.
220

 Z 

tohoto snu by se měl praktikující probudit díky velkému soustředění. Největší 

překáţkou, a to nejen v období smrti, je nejspíš vnímání duality protikladů.  

 Pro školu Sótó je důleţité vyznání se z negativních činů.
221

 Zaobírání se 

negativními činy před smrtí, ale není Kaisenem doporučováno
222

 a spíše se pokouší 

zdůraznit jejich iluzorní nereálnou podstatu.
223

  

 V radách pro umírající od Róšiho je moţné vycítit synkretické tendence, protoţe 

pouţívá termíny jako je Bůh, Duch Svatý apod. Je zajímavé, ţe některé jeho rady jsou 

směřovány ke křesťansky orientovaným čtenářům. Například zemřelým křesťanům 

nacházejícím se v přechodném stádiu radí, aby vzývali Boţí jméno, jméno proroka, 

mistra nebo Krista,
224

 které můţe přispět k jejich vysvobození.
225

 Kaisen také nabádá 

umírající, aby se odevzdali Buddhovi nebo Kristovi, jenţ přebývá v kaţdém člověku a 

jenţ je opravdovým mistrem a naší jedinou moţnou spásou.
226

 

Kromě reflexe křesťanské tradice pouţívá také prvky převzaté z tibetského chápání 

posmrtného mezistavu.
227

 A také stejně jako Tibetská kniha mrtvých doporučuje 

splynout s jasným světlem, které se má po smrti objevit a díky kterému má být 

dosaţeno osvobození. Toto světlo také přirovnává ke spasiteli všech bytostí nebo k 

vnitřnímu mistrovi.
228

  

                                                 
219

 „Tento můj ţivot je takový, jak jsem ho proţil a jak jsem v něm myslel. Ničeho nelituji a není čeho 

litovat.“ Kaisen, Umění pokojného umírání, Olomouc: Fontána, 2005, s. 60.  
220

 „Kdyţ se podívám na svůj uplynulý ţivot, vidím, ţe nebyl ničím jiným neţ snem! Smrt je také jen 

pouhým snem.“ Kaisen, Umění pokojného umírání, Olomouc: Fontána, 2005, s. 62. 
221 

V tomto je také důleţité si uvědomit, ţe zenový buddhismus předpokládá to, ţe buddhovská podstata, 

která je v kaţdé bytosti se nemůţe jakkoliv znečistit negativními dojmy.        
222 

Musíme si uvědomit, ţe jeho kniha je určena i široké veřejnosti a nemůţeme s jistotou tvrdit, ţe toto 

absolutně platí i pro jeho přímé ţáky.  
223

 Kaisen, Umění pokojného umírání, Olomouc: Fontána, 2005, s. 20-22. 
224

 „Pro křesťany můţe být velmi dobré a posilující vzývat Boţí jméno nebo Krista.“ Kaisen, Umění 

pokojného umírání, Olomouc: Fontána, 2005, s 96. 
225

 Kaisen, Umění pokojného umírání, Olomouc: Fontána, 2005, s. 97.  
226 

Tamtéţ, s. 111. 
227

 Respektive Tibetské knihy mrtvých. Podobnosti s touto knihou najdeme například u popisu toho, jak 

ustane vnější a vnitřní dech a umírající krátce po smrti uzří bílé a rudé světlo. Poté upadne do mdlob a 

následně proţije jasné světlo.  Zemřelým také radí, aby nenásledovali vidiny ráje nebo pekla a 

neposuzovali světelné jevy, které uzří v posmrtném stavu.  
228

 Tamtéţ, s. 78. 
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Róši také uvádí, ţe je moţné dosáhnout osvobození Velkým Odpuštěním a Velkým 

soucitem, či faktem, ţe Boţský duch je v kaţdém člověku.
229

 Podle všeho můţou 

dosáhnout osvobození všichni bez rozdílu jejich minulých skutků.
230

 

Na začátku této práce jsem zmínil význam podmíněnosti všech věcí a její souvislosti se 

smrtí. Toto pochopení je velice jasně zřetelné v zenovém učení školy Sótó.
231

 Mistr 

Kaisen k tomu říká: „Kdyţ mluvíme o ţivotě, existuje jenom ţivot. Kdyţ mluvíme o smrti, 

existuje jenom smrt. Takţe, kdyţ přichází ţivot, soustřeďte se na ţivot, kdyţ přichází 

smrt, soustřeďte se na smrt.
232

  

 Trochu jiný pohled překládá zenová mistrině Róši Kennettová,
233

 která 

vyzdvihuje význam meditační zkušenosti (kenšó)
234

 jako jeden z nelepších způsobů jak 

porozumět smrti. Při umírání především doporučuje důvěřovat v kenšó. Z toho bychom 

mohli usoudit, ţe nejdůleţitější přípravou na smrt byla předešlá zenová praxe, která se 

objevila jako zkušenost, a ţe moudrost a proţitek, které byly vstřebány skrze minulou 

zkušenost, je zásadní pro porozumění smrti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
229  

Kaisen, Umění pokojného umírání, Olomouc: Fontána, 2005, s. 109, 110. 
230

 Tamtéţ, s. 103.  
231

 Podobné pochopení má i mistryně školy Sótó Róši Kennettová, která udává: „Kdyţ přijde ţivot, je 

pouze ţivot; Kdyţ přijde smrt, je pouze smrt; Vejdu do smrti, kdyţ ustane účel mého ţití; Vejdu do 

ţivota, kdyţ se objeví účel mého ţití.“  J. Kennett, Jak pěstovat lotosový květ, aneb jak se zenový 

buddhista připravuje na smrt.  Bratislava: CAD Press, 1993, s. 19. 
232

 Kaisen, Trilogie mistrů zenu: Zen pro 21. století, Olomouc: Fontána, [2004?], s. 77-78. 
233

 Tato učitelka, působila především v USA. Pro skupinu Sótó zen v České Republice nemá ale větší 

význam a respondenti z této skupiny její knihu (Jak pěstovat lotosový květ, aneb jak se zenový buddhista 

připravuje na smrt) neznali. 
234

 Kenšó, jap.: doslova vhled do vlastní podstaty, meditační zkušenost. Proţitek osvícení a také 

synonymum pro satori. Pro Kennettovou kenšó dává jistotu v jednání, a to i v hodině smrti.  
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 3.4  Chápání smrti a umírání ve skupině Sótó zen 

 

 Skupina Sótó zen v České republice funguje jako občanské sdruţení od roku 

2004. Jako nezávislá skupina sympatizantů mistra Kaisena začínala působit jiţ mnohem 

dříve.
235

 

Samostatná škola Sótó se dostává do Evropy v 60. letech minulého století zásluhou 

japonského mistra zenu Taseina Dešimarua. Ten přizpůsobuje zenové učení západnímu 

chápání a dává mu tak novou - evropskou  tvář. Jeho přímý ţák Sandó Kaisen (vlastním 

jménem Alain Krystaszek),
236

 na toto pochopení navazuje
237

 a zakládá v Evropě několik 

klášterů. Především se ale stává hlavním učitelem školy Sótó v mnoha evropských 

státech včetně České republiky. Tuto pravidelně kaţdým rokem navštěvuje. 

Skupiny Sótó zen, které jsou pod přímým vedením Kaisena, mají v České republice 

několik center
238

 s počtem přibliţně 40 členů. V současnosti je za šíření učení mistra 

Kaisena v České republice a za fungování praţského centra zodpovědný polský mnich 

Tomasz Dabrowski. Skupina provádí především zazenové meditace a meditace v chůzi 

někdy označované jako zazen v pohybu (jap. kin hin). 

 Neţ se vůbec budeme zabývat smrtí v zenové škole Sótó, musíme si nejprve 

vysvětlit základní pojmy a filosofické koncepty této školy.  

Tedy pro školu Sótó je velice důleţitý koncept šikantaza
239 

a mušótoku.
240

 Tento způsob 

učení je zaloţen na vyhnutí se jakéhokoliv získávání v meditačním sezení. Proto je také 

jakýkoliv cíl v meditačním pohrouţení překáţkou v dosaţení satori.
241

 Uţ mistr Dógen, 

který přenesl učení školy Sótó do Japonska, tvrdil, ţe zazen nehledá satori, protoţe 

                                                 
235

 Takto škola funguje v České republice přibliţně od roku 1993, kdy bylo zaloţeno první centrum 

(dódţó) v Mostě. „Dódţó“ je slovo pocházející z japonštiny - „dó“ znamená „cesta“ a „dţó“ znamená 

„místo.“ V roce 1997 pak začalo fungovat dódţó v Praze.   
236  

Mistr Kaisen, vl. jménem, Alain Krystaszek se narodil v roce 1952. Dostalo se mu křesťanské výuky.  
237

 Na Kaisenovo přiblíţení západní tradici (především křesťansky smýšlejícím obyvatelům) jsem se 

snaţil upozornit jiţ v předešlé kapitole. Kromě nových podnětů k umírání a smrti se také podle 

dotázaných změnil vztah učitele a ţáka, který je v tomto případě mnohem bliţší, neţ tomu bývalo 

například v tradičním japonském prostředí. Tento posun doporučoval a provozoval uţ Kaisenův učitel 

mistr Tasein Dešimaru. 
238

 V současnosti v ČR funguje 7 center (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Ústí nad Labem, Ţďár 

nad Sázavou). Komunita předpokládá vybudování dalšího centra v Pardubicích. 
239

 Šikantaza - pouze usednout. Soustředění na sezení v pozici zazen. Usednutí bez hledání cíle a zisku, 

bez počítání nádechů. Zazan je mimo jiné ve škole Sótó praktikován čelem ke zdi a je bez cíle a 

předmětu. 
240

 Mušótoku (nic k získání) je cvičení které je bez cíle, bez předmětu a bez jakéhokoliv získávání. 
241

 Satori, jap.: je ekvivalentem pro bódhi nebo kenšó (jap.). Vyjadřuje přímou zkušenost probuzení.  
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cvičení zazenu je uţ samo o sobě satori.
242 

Zazen ve škole Sótó je tedy mimo jakoukoliv 

touhu po smrti nebo po zrození.
243

 Zenové učení je učení teď a tady a také se uvádí, ţe 

zenovou praxí je umírat a rodit se v kaţdém okamţiku.
244

 Z těchto poznatků můţeme 

vyvodit závěry, ţe skupina Sótó nebude provádět ţádné speciální přípravy na smrt, 

protoţe jakákoliv příprava by vlastně odporovala systému výše zmíněného učení. Přesto 

se do popředí mého zájmu dostala otázka, zda je moţné povaţovat zazenovou meditaci 

jako součást přípravy na smrt. 

Výzkumem jsem došel k závěru, z různých výpovědí respondentů, ţe nelze povaţovat 

zazen jako přípravu na smrt. Podle všeho je spíše ţivotem a smrtí a také tím, co je za 

ţivotem a za smrtí,
245

 protoţe ve své podstatě uţ všechno zahrnuje: „Zazen pro mě 

zahrnuje všechno. Na smrt nemyslím a přímo se na ni nepřipravuji…Pokud člověk 

přijímá zazen tady a teď, tak by měl být na smrt připraven.“
246

  Na základě této 

odpovědi můţeme si připustit myšlenku, ţe podle buddhistů můţe zazenová meditace 

na smrt určitým způsobem připravit a průběh smrti ulehčit: 

 

„…Zazen vše opouští. Zazen se nedá chápat jako příprava na smrt. Není to příprava na 

něco. Zazen nikam nesměřuje…Ve smrti člověk také vše opustí, důleţité je jak budeme 

moci věci pustit. V tomto ohledu je zazen přípravou na smrt.“
247  

 

Přesto příprava na smrt není ve skupině opomíjena a zazenoví buddhisté jí věnují 

pozornost.
248  

 

 

 

 

 

                                                 
242

 Kaisen, Trilogie mistrů zenu: Zen pro 21. století, Olomouc: Fontána, [2004?], s. 92. 
243

 Tamtéţ, s 89. 
244

 Klára, emailová korespondence[2009-05-05]. 
245

 Filip, skupinové interview [2010-02-18], Praha. 

Součástí mého výzkumu byla participace, a pokud mi bylo skupinou umoţněno, provedl jsem s ní 

společnou meditaci. Ta, které jsem se v této skupině zúčastnil, byla pojatá právě tímto způsobem, tzn., ţe 

nádech představoval ţivot a zrození a výdech smrt. 
246

 Simona, skupinové interview [2010-02-18], Praha. 
247 

Antonín, skupinové interview [2010-02-18], Praha. 
248

 Na smrt se určitým způsobem snaţí připravit 6 z 15 dotázaných. Typy příprav jsou různé (od přijímání 

smrti, myšlenek na ni, četbou knih či vyznávání se z negativních činů). 
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I kdyţ se skupinové praxe zaměřené na smrt ve skupině nevyskytují, přesto skupina 

věnuje tomuto fenoménu pozornost. V tomto případě budeme muset rozlišovat mezi 

úlohou mnichů a laiků.
249 

 

Mniši a mnišky mají v tomto ohledu větší zodpovědnost (například na smrti laiků) a 

pouţívají i jiné techniky. Mniši například mohou obdrţet speciální učení technik 

spojených se smrtí a umíráním. Tyto techniky se nepředávají veřejně a mnich nebo 

mniška, jenţ o ně projeví zájem, musí poţádat přímo svého mistra (Kaisena), aby jim je 

osobně předal. Důvodem osobního předání je čistá motivace pomáhat druhým.  

Mezi mnichy a laiky je také rozdíl v procesu umírání. Pro mnichy je především důleţité, 

aby na sobě měli v období umírání mnišský šat (kesa).
250

  Mniši také mají svou úlohu 

při umírání laiků, protoţe mohou například provést ceremonii za mrtvé, kdy zemřelého 

provádí posmrtnými stavy. 

V případě úmrtí nějakého člena mohou pomáhat i laici. Například recitací Sútry 

srdce,
251

 poklonami, obětinami poleţenými na oltář. Také se můţe zemřelému obětovat 

„síla zazenu“ (zásluhy vzešlé z meditace). Při úmrtí některého z členů nebo jejich 

blízkých se můţe poloţit fotografie zemřelé osoby na oltář, můţe se zde zapálit vonná 

tyčinka nebo přát budoucí štěstí. Ţádné konkrétní techniky ale skupina nepouţívá. Vţdy 

totiţ záleţí na individuální aktivitě daného jedince a také na jeho osobním pocitu a 

rozpoloţení.  

 Pouţití osobní praxe je také moţné, záleţí ale na karmanovém spojení s danou 

osobou. Není také neobvyklé, se obrátit při úmrtí blízké osoby s prosbou na mistra 

Kaisena, aby zemřelým pomohl přímo on sám.  Při pomoci zesnulému je vhodné zjistit, 

z jakého prostředí pocházel, zda to byl buddhista nebo například křesťan. Pro buddhistu 

                                                 
249

 Skupina Sótó zenu v ČR má tři mnichy a jednu mnišku. Ti mají mnišské svěcení, ale nedodrţují 

všechna mnišská pravidla, vesměs ţijí laický ţivot. 
250

 Kesa, jap.: je šat mnicha. V zenovém buddhismu hraje velký význam. Mnich ji dostává během 

ordinace od svého mistra a symbolizuje odkaz učení mistra ţákovi. Kesa jako roucho se odvozuje od 

prvního šatu Buddhy, který ji začal nosit po svém probuzení. Tento oděv si měl údajně ušít z kousků 

starých látek, sebraných z oděvů mrtvých. Je v tom jistá symbolika, protoţe z věcí, které budí odpor a 

jsou jiţ nepotřebné, udělal Buddha roucho velkého významu. Před kesou se mniši klaní jako před 

mistrem, protoţe představuje probuzení a inkarnuje víru. 

Při smrti mnichů se pouţívají dvě kesy – malá a velká. Malá kesa se poloţí kolem krku zesnulého a 

velkou se zakryje tělo od pasu k nohám. Pro umírajícího mnicha je také důleţité zaloţení rukou na břiše. 
251 

Podle dotázaných tradiční učení japonského zenového buddhismu nabízí celou řadu súter, které se dají 

pouţít při smrti buddhistů. Tyto sútry ale zatím v západním prostředí nehrají velkou roli, protoţe z větší 

části nebyly přeloţeny a tudíţ se nedají pouţít. Jedním z mála přeloţených súter je Sútra srdce, kterou je 

moţné v tomto případě pouţít. Skupina podle výpovědi jednoho respondenta také tuto sútru pouţila při 

konkrétním úmrtí jednoho člena. Antonín, osobní rozhovor [2010-02-18], Praha. 



 

- 62 - 

 

je v tomto případě dobré recitovat motlitbu, aby si uvědomil, ţe smrt neexistuje a ţe je 

pro něj moţné vrátit se ke své podstatě (světlu). Také se můţe recitovat nembucu.
252

 Pro 

křesťna se recituje „nebeské království.“  

Z terénního výzkumu také vyplynulo, ţe praktiky prodluţování ţivota se v této skupině 

neprovádějí a mistr Dešimaru k tomu také píše: „Buddhova cesta není prodlouţením 

lidského ţivota.“
253

 

V závěru bychom mohli dojít k obdobnému tvrzení, jaké bylo pouţito v théravádové 

skupině Buddha Mangala. Skupina vnímá ţivot a smrt jako součást lidské existence. 

Kromě toho navazuje na tradiční pochopení zenového učení, a samozřejmě také učení 

mistra Kaisena.
254

 Členové mají svobodu volby jakým způsobem se rozhodnou pomáhat 

umírajícím.
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
252

 Nembucu (mantra buddhy Amitáby) se pouţívá jen při ceremonii, kdyţ někdo umírá, jinak se mantry 

ve skupině Sótó nepouţívají. Také se můţe pouţít Lotosová sútra, pokud se objeví těţkosti a úzkost. 

Nikdy ale nejde o praxe, které by se pouţívaly samy o sobě. 
253

 Kaisen, Trilogie mistrů zenu: Zen pro 21. století, Olomouc: Fontána, [2004?], s 66. 
254

 Skupina se nesnaţí oddělovat ţivot od smrti. Také dává důraz na to, mít věci uzavřené a ţít ţivot bez 

lítosti a s myšlenkou, ţe člověk udělal ve svém ţivotě to nejlepší, co mohl. Je také důleţité, aby byl 

umírající ve své poslední chvilce uvolněný a měl by se rozloučit s ostatními. Je také dobré připomenout si 
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4.  VADŢRAJÁNA  

 

 Vadţrajána, neboli „diamantové vozidlo“, či tantrický buddhismus se objevuje 

asi pět století po vzniku mahájány. Mezi hlavní texty, které tento proud pouţívá, patří 

buddhistická tantra.
255

  

Tantra jako samostatný směr se utvářela ve třech fázích. První z nich začala asi ve 4. - 

5. stol. jako mantrajána a obohatila buddhismus především o magické prvky indických 

náboţenství. To vedlo k absorbování manter, mandal
256

 a nových boţstev do 

buddhismu. Po roce 750 následovala systematizace, nazvaná vadţrajána, která sladila 

všechna předchozí učení se skupinou pěti tathágatů (dhjánibuddhů). Ke konci 10. století 

se objevila třetí fáze tantry ve formě nauky kálačakra (kolo času), která se vyznačuje 

především šíří synkretismu a důrazem na astrologii.
257

  

 Vadţrajána se představuje jako soubor různorodých praxí a je podle tantrických 

buddhistů nejkratší cestou k buddhovství, kterou Buddha údajně předal pouze vybraným 

ţákům. S tantrou přichází také rozpracování nového ideálu. Cílem je stále buddhovství, 

ale uţ ne ve vzdálené budoucnosti, za celé cykly věků, ale buddhovství právě teď, 

„přímo v tomto těle“, „v průběhu jedné jediné myšlenky.“ Ideálním světcem se stává 

siddha,
258

 jehoţ chování přesahuje zavedené normy.  

 Zvláštností vadţrajány jsou iniciační obřady nebo také zasvěcení do meditační 

praxe spjaté s určitým boţstvem (skt. sádhana).
259

 V iniciačních obřadech udělí guru 

                                                                                                                                               
všechny dobré skutky a nelitovat negativních činů. Filip, skupinové interview [2010-02-18], Praha. 

Simona, skupinové interview [2010-02-18], Praha. 
255

 Tento termín znamená rituální příručka nebo soubor pokynů. V buddhistickém kontextu se uţívá 

v protikladu k termínu sútra, coţ je Buddhova promluva. Tento proud buddhismu je také někdy 

označován jako tantrický.  

Co se týče učební metody, mahájána předávala své nauky v sútrách a šástrách. To byly veřejné prameny 

dostupné kaţdému. Vadţrajána přichází s kanonickou literaturou tantrou, coţ jsou tajné dokumenty, 

určené jen hrstce vyvolených, jenţ musí být zasvěceni do nauky učitelem (guru). 
256

 Mandala představuje mystický diagram vesmírných sil nebo některého boţstva. Slouţí k meditačnímu 

pohrouţení. 
257

 E. Conze Stručné dějiny buddhismu, Brno: Jota, 1997, s. 83-84. 
258

 Siddha, skt.: dosl. „dokonalý, dovršený.“ Praktikující vadţrajány, který dosáhl nejvyššího cíle 

duchovní cesty. Mahásiddhové („veledokonalí“) jsou také známí svými zázračnými skutky a 

nadpřirozenými schopnostmi.  
259

 Sádhana („metody dosaţení“) označuje zasvěcení vadţrajánového adepta do praxí tantry. Učitel ţáka 

například spojí s určitým boţstvem a předá mu mantru na toto boţstvo, na které poté ţák medituje. 

Boţstvo tu ale představuje spíše určitý princip energie. Iniciační obřad má uchazeče o buddhovství nechat 

vstoupit do mandaly (nebo téţ čisté země) určitého buddhy, kterého zastupuje guru. Sadhána také 

označuje také soubor vydţrajánových rituálních textů o meditačních cvičeních. 
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nebo lama (tzn. učitel) zmocnění k provádění některé z náboţenských praxí. Praktikující 

vadţrajány také pohlíţí na svého učitele jako na ţivého buddhu.  

Rád bych se více zaměřil na tibetskou formu vadţrajánového buddhismu a to z důvodu, 

ţe komunita Dzogčhen z tohoto proudu přímo vychází. 

Tantra, především ve své tibetské formě, rozvinula poměrně bohatým způsobem zájem 

o smrt a posmrtné stavy. Velký význam představuje například očistný rituál, který se 

vykonává za zesnulého. Takovýchto rituálů se například v tibetském buddhismu 

objevuje celá řada.
260

  

Další důleţitou úlohu pro umírající a zesnulé představuje praxe odříkávání mater a 

dhárání.
261

 Vadţrajána je vlastně svým způsobem úzce navázaná na pojetí mantry. Asi 

nejznámější mantrou v celém vadţrajánovém buddhismu je tzv. mantra mani, coţ je 

mantra bóhisattvy soucitu Avalókitéšvary. Tato mantra (óm mani padmé hum) má, a v 

minulosti měla, velký vliv na umírání a smrt buddhistických praktikujících. Podle všeho 

totiţ měla přinést uţitek zesnulým a pomoci jim osvobodit se z niţšího zrození. Měla 

zároveň ochraňovat i ţivé bytosti před uvrţením do niţších říší.
262

 Ochranu před smrtí a 

různými druhy neštěstí také zastávají ochránci – čhökjongové,
263

 kteří vyjadřují 

hněvivou formu některého buddhy nebo bódhisattvy. 

Další mantry, které mohou pozůstalí odříkávat za zesnulé je mantra Padmasambhavy
264

 

tzv. siddhi mantra nebo mantra Vadţrasattvy.
265

  Počet odříkání těchto manter závisel na 

velikosti provinění daného člověka a jejich hlavní účel ve spojení se smrtí bylo 

vysvobodit bytosti z niţších stavů. Čím více člověk v ţivotě jednal negativně, tím více 

bylo učitelem doporučováno odříkat manter. Nebylo neobvyklé, kdyţ se počet 

                                                 
260

 Jde například o postní rituál, praxe mantry, dhárání nebo očistný rituál buddhy Akšóbhji 

(Vadţrasattvy). 
261

 Dhárání, skt.: dosl. „nositelka“. Jde o krátké sútry, obsahující formule magického vědění, jeţ se 

skládají ze slabik se symbolickým významem – mantra. Mohou obsahovat tresť nauky, ale i určitý stav 

vědomí, který se opakováním dhárání obnovuje. Dhárání jsou všeobecně kratší neţ mantry. 
262

 Delog Dawa Drolma, Delog: Cesta do říší za hranicemi smrti, Praha: Mezera, 2005, s. 42. 

Taktéţ můţe podle tibetského chápání přinést duchovní zralost a vysvobození bytostem v pekelných 

světech. V této mantře, která se označuje také jako šestislabičná mantra, mají být obsaţeny všechny sútry 

Buddhovy dharmy. 
263

 Čhökjong (čhos-skjong), doslova „ochránce víry“, kategorie ochranných boţstev, stráţců Buddhova 

učení.  
264

 Padmasambhava (Guru Rinpčhe) je osobnost historicky doloţitelná a nejspíše nejproslulejší 

představitel tantrického buddhismu vůbec. Údajně se narodil v Šambale v Uddijáně jako syn krále 

Inrabhútiho. V polovině 8. stol. měl přinést buddhistickou tantru do Tibetu. Je mu také připisováno 

sepsání Tibetské knihy mrtvých. 
265

 Recitace stoslabičné mantry boţstva Vadţrasattvy je vadţrajánová technika, která slouţí k očistě 

následků škodlivých činů a zatemnění. 
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odříkaných manter vyšplhal k miliónům. Přičemţ se nemusela vţdy odříkávat jen jedna 

mantra. V počtu odříkávání manter se někdy vycházelo z výpovědi delogů, kteří měli 

nahlédnout do říší posmrtných stavů.
266

 Například u jednoho provinilce se takto mělo 

odříkat sto miliónů manter Vadţrasattvy, manter mani a manter siddhi, aby získal opět 

lidské zrození.
267

  Podobný očistný význam mají i sútry.  

 Svůj význam ve smrti má i postní rituál ňungne,
268

 který v tomto případě 

představuje očistu od negativních činů a má zabránit zrození v nepříznivých 

podmínkách existence. S tímto rituálem souvisí i odříkávání dhárání, coţ vede k získání 

dokonalého mistrovství nad čtyřmi pozitivními kvalitami.
269

  

Hromadění zásluh je stejně důleţité jako u ostatních tradic. Například zásluhy získané z 

péče o praktikující, vykonávající postní rituál, měly zajistit to, ţe se dotyčný nezrodí v 

niţších sférách existence a rychle dosáhne probuzení.
270

 Dary sanghze mohly být 

věnovány v zástupu za zemřelého, coţ mu mohlo přinést větší dostatek zásluh.   

 

 

 

                                                 
266

 Delogům bude věnována jedna z následujících kapitol. 
267  

Delog Dawa Drolma, Delog: Cesta do říší za hranicemi smrti, Praha: Mezera, 2005, s. 57. 
268

 Ňungne představuje postní meditační praxi na jedenáctihlavou formu Avalókitéšvary. Přesněji na 

formu s jedenácti tvářemi, tisíci rukama a tisíci očima. Je to obvykle dvoudenní rituál s částečným půstem 

první den a úplným půstem druhý den. Během této praxe se také mimo meditačního odříkávání dhárání či 

manter nemluví. 

Uvádí se, ţe jediným provedením rituálu půstu, lze odstranit čtyřicet tisíc eónů bloudění v cyklické 

existenci a očistit všechnu karmu a zatemnění, vzniklé skrze pět činů s okamţitým následkem. Také ţeny, 

které alespoň jednou vykonají rituální půst, dosáhnou po smrti úrovně bódhisattvy na vysokém stupni 

realizace a otočí se zády k cyklické existenci. Fyzickým prováděním půstu se očišťují fyzická zatemnění 

a praktikující se jiţ nezrodí jako préta (hladový duch). Slibem mlčení, coţ je praxe odříkání na úrovni 

řeči, se očišťují zatemnění mluvy a člověk se nezrodí jako zvíře. Mentálním odříkáváním dháraní se očistí 

zatemnění mysli a uzavřeme bránu ke zrození v pekelných říších. Uplatňováním těchto tří metod 

udrţování těla, hlasu a mysli v proudu prvotního vědomí vede k očistě praktikujících z cyklické 

existence. Delog Dawa Drolma, Delog: Cesta do říší za hranicemi smrti, Praha: Mezera, 2005, s. 108-

109. 
269 

Mezi čtyři pozitivní kvality patří:  

1) V okamţiku smrti má praktikující potkat tathágaty.  

2) Nezrodíme se v niţších stavech existence.  

3) Hodina smrti nezastihne praktikující nepřipravené.  

4) Poté, co v okamţiku smrti opustíme tento svět, zrodíme se v říši blaţenosti. 
270

 Ten, kdo finančně podpoří postní rituál, nezrodí se ve třech niţších stavech existence, ale bude 

obdařen osvíceným postojem bódhičitty, bude mít ve všech příštích ţivotech nevyčerpatelné štěstí, dovrší 

duchovní kvalitu štědrosti a rychle dosáhne osvícení. Delog Dawa Drolma, Delog: Cesta do říší za 

hranicemi smrti, Praha: Mezera, 2005, s. 108-109. 
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 Největší úlohu ve smrti nejspíše sehráli nejspíše lamové.
271

 Lamové se totiţ 

často podíleli na smrti nejen laiků ale i mnichů. Konali posmrtné obřady, převáděli 

vědomí zemřelých do čistých zemí nebo oddalovali smrt různými technikami. Jejich 

náplní bylo také demonstrovat průběhy posmrtných stavů například tzv. tancem lamů. 

Často se také podíleli na přípravě ke smrti, objasňováním průběhů posmrtných 

mezistavů.  

Smrt vysoce realizovaných lamů měla určitý význam na své okolí. Tibetský 

buddhismus věří, ţe pokud zemřou vysoce realizovaní lámové, mohou na sebe vzít 

negativní karmanové činy jiných lidí a tím oddálit jejich smrt.
272

 

 Specialitou vadţrajánového buddhismu je oddalování smrti. To můţe být 

provedeno mnoha způsoby, například meditační praxí na buddhu Amitájuse nebo 

pomocí proslulé sedmiřádkové modtlitby.
273

 Také oddalování smrti u lamů není v 

tibetském buddhismu neobvyklá praxe.
274

  

 Výsledky tantrické meditační praxe se mohou také projevit v nadpřirozených 

schopnostech. V tomto případě jde o vedlejší produkt pokročilých praxí, a nejsou 

chápány jako cíl praxe. Jednou z těchto schopností je poznání času své smrti. Pokročilý 

praktikující můţe podle všeho nazřít, kdy a jak někdo zemře (včetně sebe), a také kdy a 

kde se znovu narodí. Toto poznání, podle dzogčhenového učení, vzniká z porozumění 

pravé povaze času. 
275
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Lama, tib.: doslova „nejvyšší“, přeneseně téţ buddhistický mnich. Lama ale nemusí být nutně 

mnichem. Tak tomu je například u Dzogčhenové skupiny, kterou vede laický lama Namkhai Norbu 

Rinpočhe. Titulu rinpočhe (ctihodný) dosahují obzvlášť významní lamové. 
272

 Delog Dawa Drolma, Delog: Cesta do říší za hranicemi smrti, Praha: Mezera, 2005, s. 59.                            
273

 V tomto případě modifikované verze: „Hung, na severozápadní hranici krajiny Orgjen….Prosím tě, 

přijď a dej nám své poţehnání. Vyšli své poţehnání na toto skvělé místo. Uděl čtyři zplnomocnění 

tomuto skvělému praktikujícímu. Odstraň všechny překáţky předčasné smrti. Uděl nám uskutečnění 

nesmrtelnosti.“ Delog Dawa Drolma, Delog: Cesta do říší za hranicemi smrti, Praha: Mezera, 2005, s. 25. 
274

 Pro lamy se prováděl například rituál Vrácení doprovodu dákinní.  
275

 N. Norbu, Křišťál a cesta světla: Sútry, tantry a dzogčhen, Praha: DharmaGaia, 2003, s. 153. 
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 4.1  Tibetská kniha mrtvých a její pohled na smrt a umírání 

 

 Buddhistické chápání cyklu existence bytostí je sloţeno z několika fází, které 

jsou závislé na příčině a následku (karmanovém zákonu). Mezi hlavní fáze existence 

patří ţivot, smrt a posmrtný mezistav (skrt. antarábhava, tib. bar-do).
276

  Buddhistické 

pojetí posmrtného stavu nám blíţe přibliţuje théravádový učenec Vasubhandu (4. - 5. 

stol.) ve svém díle Abhidharmakóša („Klenotnice nauky“). Zde dokazuje existenci 

„mezistavu“ či „mezibytí,“ kterým po smrti procházejí všechny bytosti. A různí autoři, 

které cituje se rozcházející v délce jejich trvání.  

Vraťme se ale k Tibetské knize mrtvých (Bardo thödol). Vznik textu je připisován 

Indickému tantrickému mistrovi Padmasambhavovi z Udjány
277

 a jeho hlavní ţačce a 

také ţivotní druţce Ješe Cchogjal, která měla text sepsat v 8. stol. n. l.  Objevil se aţ o 

600 let později, neboť šlo o tzv. termové neboli „utajené“ texty.
278

 Tento text měl být 

znovu nalezen siddhou jménem Karmalingpa (1326-1386) na hoře  Gampodar. 

 Části bardových nauk byly z počátku koncipovány především jako meditační 

pokyny. V průběhu staletí se tyto nauky rozvinuly do rituálů a obřadů například ve 

formě předčítání o posmrtných stavech zemřelému. Ale i pozdější generace pouţívala 

tento text jako meditační příručku, kdy se jogínští tantrikové učili dosahovat 

vysvobození přímo, bez toho aniţ by vstoupili do posmrtného stavu.  

                                                 
276

 Teorie existence „posmrtného mezistavu“ není původním tibetským výtvorem, ale sahá svým vznikem 

aţ k počátkům buddhismu v Indii, a sdílí tudíţ i celou řadu nejdůleţitějších náboţensko-mystických 

představ této země. Josef Kolmáš píše, ţe například řada velkých indických škol jako jsou 

lókóttaravadinové, mahásanghikové nebo théravádinové posmrtný mezistav neuznávají. Tibetská kniha 

mrtvých: Bardo thödol: vysvobození v bardu skrze naslouchání, Praha: Vyšehrad, 2004, s. 12. 

V Tibetském buddhismu jsou stavy barda chápány obdobně jako čisté zamě také jako projev mysli. 

Rozdíl je ale v tom, ţe čisté země jsou projevem osvíceného vědomí, kdeţto šest sfér a bardo jsou 

projevem klamu a projekcí mysli.  
277

 Padmasambhava („Z lotosu zrozený“) nebo také Guru rinpočhe sehrál velmi výraznou roli v přenosu 

vadţrajánového buddhismu do Tibetu v 8. století a na vznik školy Ňingmapa. 
278

 Svéráznou literární tradici „textů-pokladů“, tj. textů, které byly ukryty ihned po jejich sepsání na 

nějakém tajném místě a poté v pozdějších dobách znovuobjeveny tertönem zaloţil v Tibetu v 8. století 

Ind Padmasambhava z Udjány Ten také pověřil odhalováním těchto „skrytých pokladů“ ţáky svých ţáků 

po mnoho příštích generacích. Skryté texty, které mohly být nalezeny na nejrůznějších místech (např. se 

vyzvedli ze skály, z vody, ze vzduchu nebo se spontánně objevily v mysli pokročilého praktikujícího) 

není ţádná nová metoda vydţrajány, protoţe takto se objevovaly i mahájánové sútry. Vzpomeňme jen na 

Nagárdţunu, který podle jedné pověsti obdrţel učení o prázdnotě od krále nágů. 
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 Tomuto cíli má slouţit zejména praktikování tzv. přenášení vědomí, hluboké rozjímání 

o vizích pokojných a hněvivých boţstev nebo úsilí o splývání s ochrannými boţstvy-

jidamy.
279 

 

  Bardo thödol
280 

jako celek představuje především návod a postupné kroky pro 

umírajícího, aby se mohl zorientovat v posmrtných stavech. Tento návod má přinést 

vysvobození uţ tím, ţe je spatřen, čten a slyšen.
281

  

 Podle buddhistického pojetí je osobnost sloţena ze čtyř elementů (země, vody, 

ohně a vzduchu) vytvářejících tělesno. Součástí těchto elementů je vědomí, coţ je pátý 

prvek sloţky osobnosti. Při nástupu smrti dochází k postupnému pohlcování jednoho 

elementu druhým,
282

 aţ dojde k pohlcení vzduchu vědomím. Tento proces představuje 

konečnou fázi přebývání v těle, přičemţ ustane tzv. „vnější dech“ tj. dýchání, a nastane 

úplná smrt. V tomto okamţiku nastoupí sled tří fází posmrtného mezistavu: bardo 

hodiny smrti, bardo prapodstaty a bardo vznikání.
283

 Celý proces od doby úmrtí aţ k 

dalšímu přechodu vědomí do jiného těla trvá tradičně 49 dní, během nichţ se provádí 

četba z Bardo thödol a provádí se také přenos vědomí (phowa). Bolesti, které se při 

umírání mohou vyskytovat, jsou chápány jako součást očisty od negativní karmy. 

Bardo thödol také dost podrobně popisuje příznaky nadcházející smrti.
284

 Tyto poznatky 

vychází z díla klasické indické medicíny Čatuštantra,
285

 které mělo být znovu objeveno 

nejspíše kolem prvního století našeho letopočtu. Podle důkladného zkoumání příznaků 

nadcházející smrti by měla být schopna určit přesnou dobu jejího příchodu. Pozorování 

                                                 
279

 Jednou z těchto praxí, které vyuţívají text Bardo Thödol, je šitro. Tato praxe je ústředním bodem 

přípravy na smrt v komunitě Dzogčenu.  
280

 Pro Tibetskou knihu mrtvých budu pouţívat tento původní název, protoţe zcela vysvětluje její 

skutečný záměr.  
281

 Přesný překlad Bardo Tödol zní „Vysvobození v bardu skrze naslouchání.“ 
282

 Nejprve dochází pohlcení elementu země vodou, dále je voda pohlcena ohněm, oheň vzduchem a 

nakonec je vzduch pohlcen vědomím. 
283

 Tyto fáze zmíním jen pouze ve stručnosti, protoţe jsou obsahem celého textu Bardo tödol.  Bardo 

hodiny smrti představuje odchod vědomí z těla v hodině smrti a záţitek jasného světla, který proběhne 

bezprostředně po smrti. Pokud zesnulý rozpozná svou mysl jako jasné světlo, okamţitě dosáhne 

osvobození nebo osvícení. Bardo prapodstaty obsahuje různé vize pokojných i hněvivých boţstev 

zemřelého. Bardo vznikání představuje formování nového zrodu v nové existenci.  
284

 Jde o vnější, vnitřní, tajemné, vzdálené, blízké, a ostatní příznaky smrti. Tyto znaky jsou rozpoznávány 

podle mnoha různých kritérií, od výrazu tváře, přes zkoumání vlasů, potu, moči, apod. Jde o pozorování 

různých projevů těla. Z daných znaků je poté určen čas, který zbývá do smrti. 
285

 Toto dílo je připisováno samotnému Buddhovi Gautamovi a do Tibetu ho přinesl Padmasambhava a 

uloţil ho jako termový text, který je znám pod tibetským názvem Gjüţi („Čtyři tantry“) a v originále se 

nedochoval. 
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příznaků smrti bylo především proto, aby se mohla smrt oddálit.
286

 Pokud se 

praktikující rozhodl zkoumat příznaky smrti, nejprve provedl obětiny a poté mohl 

provést obřad obelstívání smrti. Pokud nebyl vykonán obřad obelstívání smrti za ţivota, 

bylo velice pravděpodobné, ţe se neboţtík zrodí v pekle. 

Bardo thödol dále uvádí, jakým způsobem mělo být naloţeno s tělem. To by mělo být 

spáleno během dvou, tří, aţ sedmi dnů. Kremace měla začít aţ poté, kdy bylo bezpečně 

rozpoznáno, ţe zemřelý jiţ dosáhl čistého zrození.287 Nyní bylo moţné vykonat 

všechny potřebné úkony. Zemřelému pomáhali všichni jeho blízcí a také jeho lama. 

Odříkávali u něho poučení z Bardo thödol a snaţili se o přenos vědomí.  

Úlohu průvodce posmrtnými stavy ztvárnil většinou kvalifikovaný lama, který 

seznamoval umírajícího se všemi etapami smrti. Přítomnost lamy představovala 

nejvyšší moţnou poctu umírajícímu. Oproti obyčejným lidem vysoce realizovaní 

lamové nepotřebovali provést posmrtnými stavy, protoţe podle tradice jimi vůbec 

neprocházeli. 

 Zajímavostí je, ţe Bardo thödol neunikla zájmu psychologie
288

 a některým jejím 

aleternativním  psychadelickým proudům (Timothy Leary, Ralph Metzner, Richard 

Alpert). Bardo thödol tak dostala nový rozměr v interpretaci psychadelických 

zkušeností a extatických stavů ovlivněných halucinogenními látkami (především LSD). 

Tímto se ale zabývat nehodlám, protoţe to povaţuji za přílišný odklon od tradičního 

chápání a celkového významu této knihy. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
286

 Bardo thödol popisuje dva druhy smrti. Smrt předčasná a smrt v důsledku vyčerpání ţivotních sil, 

přičemţ předčasná smrt se dá obelstít a oddálit. 
287

 J. Kolmáš – J. Malina, Panorama biologické a sociokulturní antropologie: Smrt a pohřbívání 

Tibeťanů, Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2003, s. 23. 
288

 Pozornost Bardo thödol neunikla například C. G. Jungi nebo S.Grofi. V současnosti se věnuje Tibetské 

knize mrtvých z pohledu moderní psychologie jihoafrický psycholog Rob Nairn například ve svém díle: 

Nairn, Rob. Ţití, snění, umírání. Praktická moudrost z Tibetské knihy mrtvých. Praha: DharmaGaia. 2007. 

ISBN 978-80-86685-57-8. 
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 4.2  Delog, komunikace s mrtvými  

 

 Tibetská kniha mrtvých popisuje, jak následují a probíhají posmrtné stavy. 

Pokud nepomohlo umírajícímu naslouchání z Bardo thödol a nedosáhl osvícení či 

osvobození, jeho mysl se mohla, na základě karmanového zákona zrodit v jiných 

sférách bytí (např. jako hladový duch nebo v pekelných stavech).  Zprávy o nabytém 

stavu zesnulého podávají tzv. delogové. Delog je specifikum tibetského buddhismu a 

označuje člověka (většinou šlo o ţenu), který je schopen vědomě překročit práh smrti. 

Připisuje se mu totiţ zvláštní schopnost setrvat několik dní ve stavu nejevícím vnější 

známky ţivota.
289

 Jeho vědomí vystoupí z těla a cestuje po různých sférách 

buddhistické existence. V posmrtných stavech, v čistých zemích a jiných oblastech 

existence se setkává se zemřelými a obyvateli těchto říší, kteří jiţ mohli nabýt různých 

podob. Delog s nimi rozpravuje a zaznamenává jejich prosby. Poté, kdyţ se navrátí a 

oţije, můţe kontaktovat příbuzné a předat jim zprávu o pozůstalém.
290

  

 O stavu zesnulých vypovídal uţ i samotný buddha Šákjamuni. Například v 

Maháparinirvánasútře se ho Ánanda dotazuje na několik jeho jiţ zemřelých ţáků.  

Buddhovi ale patrně nebylo příliš po chuti vypovídat o stavu zesnulých: 

 

 „Ale není v tom ţádný zázrak, Ánando, ţe lidská bytost zemře. Kdybyste ale při 

kaţdém úmrtí přicházeli k Tathágatovi a takto se ptali (na budoucí osud zemřelých, 

doplnil L. J.), bylo by to Tathágatovi na obtíţ.“
291

  

 

Buddha raději neţ výpovědi o stavu zemřelých nabádal své ţáky k neotřesitelné důvěře 

v Buddhu, Dhammu a Sanghu v učením nazvaném Zrcadlo Dhammy. Toto učení ale 

úzce souviselo s tématem, protoţe mělo vést k tomu, aby se lidé nezrodili v niţších 

stavech. Výpovědi delogů o pobytu v pekelných říších, jenţ mohou trvat po velmi 

dlouhou dobu a mohou být aţ neskutečně nepříjemné, měly podle všeho motivovat 

k uvědomělému chování a měly také slouţit k umravnění široké veřejnosti.
292

  

                                                 
289

 Dawa Drolma (1906-1941), jedna z nejváţenějších delogů a zároveň realizované učitelky 

vadţrajánového buddhismu měla takto setrvávat aţ pět dní v leţící pozici bez dechu a známky tělesné 

teploty. 
290

 Dawa Drolma takto například věděla, kde má zesnulý ukryté peníze. 
291

 Buddhovy rozpravy, sv. 4, Velká rozprava o Buddhově úplné nibbáně (Maháparinibbána sutta), Praha: 

DharmaGaia, 1995, s. 39-42. 
292

 Protoţe chápání karmy zaručuje jakýsi dobrý způsob chování.  
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Zajímavé je, ţe toto učení s příchodem buddhismu na západ ztrácí na významu, a 

buddhističtí mistři ve svém učení od výkladu pekel ustupují. Vědec Daniel Berounský 

se nad tímto faktem pozastavuje a jako moţný důvod uvádí křesťanské kořeny.
293 

Křesťanství údajně děsilo západní obyvatele posmrtnými muky tak dlouho, aţ k tomu 

začali být lidé laxní. Přesto zájem o rozpracování pekelných stavů není v českém 

buddhismu zcela opomíjen a určitě mezi praktikujícími (především vadţrajánového a 

mahájánového buddhismu) zastává své místo.
294

 

 

 

  4.3 Praxe phowa 

 

 Praxe phowy, někdy označované jako – přenos vědomí v období smrti, je zcela 

specifickou praxí vadţrajánového buddhismu.
295

 Představuje meditační praxi na buddhu 

Amitábhu, která slouţí k přenesení vědomí v okamţiku smrti do čisté buddhovské říše. 

Nejlepší okamţik pro přenesení vědomí je podle všeho moment bezprostředně po smrti, 

kdy uţ vnější dech ustal, ale vnitřní dech ještě pokračuje.  

Adept phowy se na tento okamţik připravuje jiţ během pouţíváním určitých matner a 

meditačních cvičení (sádhana). Například podle Namkhai Normuba
296

 tato praxe 

funguje u osob, které s ní měly určitou zkušenost jiţ za svého ţivota, a je také důleţité 

si tuto praxi dobře osvojit.
 
 

 Pro představu této praxe si musíme nejprve nastínit buddhistické chápání 

tělesného systému. Podle vadţrajánového buddhismu v těle prochází ústřední kanál, 

který začíná u pohlavních orgánů a končí na temeni hlavy. Souběţně s tímto kanálem 

vede levý a pravý kanál a společně vytvářejí tzv. kola (čakry). V těchto kanálech proudí 

energie vědomí a cílem cvičení praxe phowy je přimět, aby se pohybovalo ústředním 

kanálem, vystoupilo štěrbinou v temeni hlavy a cestovalo do čisté země. 

                                                 
293

 D. Berounský. Vrány rozsévají děs a červi s ţeleznou tlamičkou. Pekla v tibetském textu abhidharmy. 

Religio, 2007, roč. 15, č. 1, s. 109-124.  
294

 Své místo si mezi buddhisty získala například publikace přeloţená Komunitou Dzogčhenu: Delog 

Dawa Drolma. Delog: Cesta do říší za hranicemi smrti. Praha: Mezera, 2005. ISBN 80-903259-8-X.  

Nebo: Jiyu Kennett. Jak pěstovat lotosový květ, aneb jak se zenový buddhista připravuje na smrt. 

Bratislava: CAD Press, 1993. ISBN 80-85349-50-7. V obou publikacích jsou poměrně podrobně popsány 

buddhistické představy o pekelných říších. 
295

 Phowa, tib.: doslova „ejekce,“ vystřelení nebo přemístění.  
296

 Namkhai Norbu Rinpočhe je hlavní učitel komunity Dzogčhenu (kterou se zabývám v kapitole 4.5 - 

Praxe a pochopení smrti ve skupině Dzogčhen) a velmi významný dzogčhenový mistr.  
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Udává se, ţe dobrý praktikující můţe po smrti setrvat ve stavu meditace po dobu tří dnů 

nebo i déle. V této době projde vnitřní transformací, a kdyţ se tělo z této pozice uvolní, 

je to znamení, ţe vědomí tělo opustilo. Během této by se měl praktikující klid. Namkhai 

Norbu ale uvádí, ţe v západním prostředí nelze toto z praktických důvodů provést. Toto 

by mohl být jeden z důvodů, proč tuto praxi svým ţákům nedoporučuje a nepředává.  

 Tato praxe patří také mezi soubor nauk známých jako šest jóg Náropy. A 

tantrické texty uvádí, ţe pokud byla praxe správě uskutečněna, mohl dosáhnout 

vysvobození i člověk, který konal všemoţné negativní činy. 

 

  

  4.4 Praxe čö 

 

 Učení praxe čö pochází od indického askety Phadampa Sanggjäeho ( 1117) a 

jeho ţákyně Mačig Labdrön (1055-1149). Ve skutečnosti jde o pradţňápáramitovou 

nauku rozšířenou o šamanské prvky bönistické tradice, která přímo nesouvisí 

s fyzickým umíráním a smrtí. Představuje jiný druh smrti - smrt ega a jejím cílem je 

oddělení falešné představy o něm. V této meditační praxi s vizualizací se obětuje vlastní 

tělo, jako pokrm démonům. 

Během praxe praktikující přivolává všechny bytosti, vůči kterým má karmanový dluh, 

aby tento dluh splatil. Mezi pozvanými hosty jsou buddhové, bytosti šesti stavů 

podmíněné existence a také démoni a zlí duchové.  

V této praxi se také pouţívá trubka zhotovená z lidské holenní kosti, zvonek a bubínek 

damaru. Podle všeho její účinek zesiluje na pohřebištích, protoţe podle tibetské tradice 

se tu vyskytují démoni.   
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4.5  Praxe a pochopení smrti ve skupině Dzogčhen 

 

 Počátky této skupiny se v České republice objevují kolem roku 1998, kdy se 

postupně začínají scházet jednotliví členové na pravidelných setkáváních. Jako oficiálně 

zaloţené občanské sdruţení začíná komunita Dzogčhnu existovat od roku 2001 a v 

současnosti v České republice funguje 9 center
297

 s počtem 202 členů. 

 Komuninita Dzogčhenu
298

 v České rebublice je pod přímým vedením mistra 

Čhögjal Namkhai Norbua (nar. 1938). Rinpočhe Namkhai Norbu, stejně jako kterýkoliv 

jiný vadţrajánový učitel, má pro laické praktikující zcela zásadní význam. A to nejen ve 

smrti laiků, ale i v předávání dzogčhenového učení (tzv. transmise). Plně kvalifikovaný 

učitel dzogčhenové tradice totiţ předává prvotní stav mysli svému ţákovi.
299

 Toto 

předání má v dzogčhenovém učení zcela zásadní význam, jelikoţ učení dzogčenu je 

zaměřeno na dosaţení prvotního stavu (mysli).  

 Pro praktikující dzogčhenu je samozřejmostí udrţovat úzký kontakt se svým učitelem a 

jsou srozuměni s tím, ţe pokud chtějí praktikovat, musejí od něho obdrţet instrukce. 

Také pro většinu dzogčenových praxí jen nezbytné obdrţet od učitele tzv. lung 

(zmocnění) nebo iniciaci.  

 Dzogčhenové učení těsně koresponduje se smrtí. Dokonce cíl realizace nebo 

uskutečnění nauky je úzce spojen se smrtí. V tomto případě budeme hovořit o 

uskutečnění tzv. těla světla a velkého transferu. Oba příklady bychom mohli zařadit do 

tzv. výjimečné smrti, kterou jsem představil v první kapitole. Pokud se ale podrobněji 

podíváme na tento fenomén, dojdeme k názoru, ţe tento druh odchodu se přece jen 

trochu liší. A to především v tom, ţe představuje konečný cíl a realizaci nauky 

(výjimečná smrt je spíše vedlejší produkt buddhistického snaţení). V této skupině si 

tedy můţeme dovolit tvrzení, ţe buddhistické praxe jsou neodmyslitelně spjaty se smrtí. 

Realizací nauky, která vede ke specifickému způsobu odchodu z tohoto světa, ale 

nemůţeme chápat jako přípravu na smrt.  

                                                 
297

 V České repubice se nacházejí centra Dzogčhenové komunity v Brně, Českých Budějovicích, 

Karlových Varech, Plzni, Písku, Telči, Táboře, Uherském Brodě a v Praze. Praţské centrum se v nedávné 

době přestěhovalo do Opletalovy ulice, č. 35. v Praze 1. Skupina se schází pravidelně kaţdou středu od 

19:00 hod. Celosvětové komunity dzogčhenu fungují ve více neţ 40 zemích světa. Kaţdá z těchto 

komunit si kaţdý rok volí tříčlennou radu zvanou Gakyil. Komunita Dzogčhenu, podobně jako skupina 

Buddha Mangala, nepředstavuje konkrétní školu. 
298

 Pojmenování této skupiny vychází z učení tibetského buddhismu dzogčhen neboli „velká dokonalost.“  
299

 Jedná se o tzv. „přímé uvedení.“  
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 Tělo světla je konečnou realizací dzogčenového učení a představuje konce lidské 

existence v tomto světě.
300

 Také se nejedná o ţádný způsob sebevraţdy, které byly 

popsány kapitole o sebeobětování, protoţe toto dosaţení není dostupné kaţdému – 

uskutečňují ho jen velmi dobří praktikující a je výsledkem usilovné a dlouhodobé 

meditace. Fyzické tělo praktikujícího se podle všeho rozpustí do světla a zůstanou po 

něm jen vlasy, nehty a laické šaty, který měl praktikující na sobě.
301

  

 Velký transfer představuje také ojedinělý případ realizace. Namkhi Norbu uvádí, 

ţe praktikující, který uskuteční tuto realizaci, vlastně vůbec nezemře.
302

 Postupně se 

totiţ stává neviditelným pro ty, kteří mají karmanové vidění světa (nejsou duchovně 

vyspělí).  

Rozdíl oproti tělu světla je v tom, ţe u velkého transferu není nutné zemřít v klinickém 

slova smyslu. Bytost, která zrealizovala velký transfer, si udrţuje tělo světla proto, aby 

mohla komunikovat s těmi, kteří mají dostatečně jasnou vizi a jsou schopni takové tělo 

vnímat.
303

 

 Za jistou přípravu na smrt a posmrtný stav můţeme spíše povaţovat meditační 

praxi šitro,
304

 která představuje je ústřední praxí celé komunity Dzogčhenu. Podle 

dotázaných se pouţívá nejen jako osobní praxe, kdy se vadţrajánový buddhista 

připravuje na průchod posmrtnými stavy, ale i při pomoci zemřelým.
305

 Proto, aby tato 

praxe opravdu fungovala je ale velmi důleţitý konkrétní karmanový vztah mezi 

praktikujícím a danou osobou. Zásluhy vzešlé z praxe lze opět věnovat ţivým i mrtvým.   

Respondenti uvedli, ţe skupina tuto praxi prováděla ještě do nedávna pravidelně kaţdou 

druhou sobotu v měsíci. Nyní se rituál čhangčhog
306

 provádí jen občas, ale o to 

                                                 
300  

Buddhistický pohled dzogčhenu ale na dosaţení těla světla nepohlíţí jako na smrt. 
301

 Stávalo se, ţe mistři, kteří dosáhli této realizace, se zavřeli na sedm dní (nebo i déle) do uzavřeného 

prostoru, například meditačního stanu domku nebo uzavřené místnosti a po skončení této doby jejich tělo 

zmizelo. Tělo se podle všeho rozpustí do světla, na místo toho, aby se rozloţilo na své základní elementy. 

Vlasy a nehty, které zůstanou, se povaţují za nečistoty fyzického těla. 
302

 Tuto realizaci měl například uskutečnit Padmasambhava. 
303

 N. Norbu. Křišťál a cesta světla: Sútry, tantry a dzogčhen, Praha: DharmaGaia, s. 161. 
304

 Praxe šitro (tib. ţi-khro) je praxe anujógové transformace pokojných a hněvivých manifestací, spojená 

s naukami Tibetské knihy mrtvých. Tato praxe byla ukryta v podobě terem, z nichţ nejznámější jsou 

Karling šitro (objevené Rigdzin Karma Lingpou) a Namčhö šitro (objevené Mingjur Dordţem). 

Praktikujícímu má přinést jistou představu o tom, co se odehrává po smrti a učí ho rozpoznávat jak stav v 

hodině smrti, tak i zkušenosti odehrávající se v posmrtném mezistavu. Praktikující se při praxi šitra můţe 

zaměřit na buddhu Samanthabhadru nebo Vadţrasattvu. Někdy je vlastně povaţovaná za očistnou praxi 

za mrtvé, protoţe je právě spojená s buddhou Vadţrasattvou, jenţ je v tantrickém buddhismu povaţován 

za symbol očisty. Tato praxe je nejspíše nejrozšířenější praxí pro mrtvé v tradičním tibetském prostředí. 
305

 Stanislav, osobní rozhovor [2009-04-24], Praha. Karel, osobní rozhovor [2009-04-24], Praha.  
306

 Rituál  čhangčhog (tib. byang chog) je vlastně jakási sada po sobě jdoucích šiter. 
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intenzivněji na retreatech (meditačním ústraní).
307

 V rámci České republiky také 

existuje interní skupina, která provádí praxi šitro pro zesnulé členy nebo pro jejich 

blízké. 

Úloha učitele je při praxi šitra opět zcela zásadní (mnišská obec jako taková nemá 

přímý dopad na umírání dzogčhenových laiků) a Namkhai Norbu, kromě toho, ţe ročně 

pořádá několik kurzů šitra, pořádá ještě tzv. velké šitro.
308

 Pokud je učitel ochoten 

udělat pro zemřelé členy skupiny praxi za mrtvé (šitro), má to podle dotázaných, 

mnohem větší efekt, neţ kdyby tuto praxi za zesnulého vykonávali samotní 

praktikující.
309

  

Tato praxe je pro skupinu zcela zásadní a také Norbu Rinpočhe říká, ţe praxe šitra a 

Vadţrasattvy jsou jedny z nejúčinnějších praxí jak pomoci těm, co zemřeli.
310

 Pracuje-li 

praktikující s osobou, která právě prochází procesem umírání, je obdobně jako u 

doporučení zenového mistra Kaisena, vhodné vědět o jaký typ člověka jde.
311

  

Ačkoliv je tato praxe skupinou intenzivně praktikována, v období smrti mají členové 

Dzogčhenové komunity pouţít jinou praxi. Namkhai Norbu jim totiţ výslovně 

doporučuje v období smrti provádět meditaci na učitele (gurujógu).
312 

V tomto případě 

gurujóga představuje určitý druh praxe phowy
313

 nikoliv ale v klasické formě, protoţe 

phowu zaměřenou na buddhu Amitábhu Rinpočhe svým ţákům nedoporučuje.
314

 

Buddha Amitábha je v tomto případě zastoupen v praxi na bódhisattvu Avalokitéšvaru, 

jenţ se také dá pouţít jako pomoc zesnulému či umírajícímu.
315

 Za gurujógu lze také 

povaţovat jógu snu, která můţe být také chápána jako příprava na smrt.
316

 

  Dzogčhenoví praktikující v České republice pouţívají také různé praxe k 

prodluţování ţivota a oddálení smrti, které se mohou provádět individuálně, ale i 

                                                 
307 

Hana, emailová korespondence [2010-04-26]. 
308

 Letošní kurz šitra se koná:  8. - 12. září 2010. Praktikující s sebou mohou vzít fotografii zesnulého se 

jménem. Zajímavé je, ţe se tato praxe provádí i pro ty, jenţ zemřeli nejen v uplynulém roce, ale i před 

několika lety.  
309

 Hana, emailová korespondence [2010-04-26]. 
310

 N. Norbu, Nauky prvotní moudrosti, Praha: DharmaGaia, 2005, s. 30-31. 
311

 Tamtéţ, s. 31. 
312

 Bohdan, osobní rozhovor [2009-04-24], Praha. Jaromír, osobní rozhovor [2009-04-24], Praha. Dalibor, 

osobní rozhovor [2009-04-24], Praha 
313 

Jedná se o tzv. „dharmakájovou phowu.“ 
314

 Praxe phowy se v této skupině nedělá, protoţe představuje příliš komplikovanou formu meditace. 

Bohdan, osobní rozhovor [2009-04-24], Praha 
315 

Obdobně jako vizualizace buddhy Vadţrasattvy a odříkávání jeho Stoslabičné mantry. 
316

 Jaromír, osobní rozhovor [2009-04-24], Praha 
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společně ve skupině.
317

 Většinou jde o různé typy ochranných praxí nebo mediačních 

praxí na různé buddhy.
318

 Zde bychom si měli ale uvědomit, ţe tyto praxe nejsou zcela 

chápány jen jako praxe pro oddálení ţivota: „Nedělám praktiky dlouhého ţivota z 

důvodu prodlouţení ţivota, ale pro momentální vitalitu a sladění elementů aby moje 

energie byla harmonizována a mohl tak lépe fungovat v tomto světě.“
319

 

 Mezi další praxe, které se ve skupině objevují, patří různé recitace manter nebo 

textů, které se také pouţívají při umírání a smrti. Ale v rámci této tradice je 

doporučováno, aby měl praktikující lung na toto mantru.
320

 Pokud má praktikující 

moţnost měl by podle doporučení Norbua recitovat nebo šeptat umírajícímu do ucha 

Stoslabičnou mantru Vadţrasattvy, Šest slabik Samantabhadry nebo Píseň vadţry. 

Praxe mantry ale není ve skupině prioritou, protoţe hlavní roli tu hraje šitro. 

Umírajícímu můţe být také vloţen do úst lék, tzv. möndrub,
321

 který obsahuje sto osm 

léků smíchaných s významnými relikviemi a zplnomocněných dlouhými mantrami. 

Poţití tohoto léku má zasít semínko budoucího osvobození. 

Podle doporučení Namkhai Norbua je moţné přiloţit na tělo umírajícího, který v ţivotě 

neměl zájem o nauku nebo dostatečný karmanový potenciál, tzv. tagdrol.
322

 Přiloţení 

tagdrolu má vytvořit pozitivní příčinu, aby mohl v budoucím ţivotě vstoupit na cestu 

dharmy. 

 Pro dobrého zesnulého praktikujícího
323

 se také doporučuje připravit papír s 

napsanou slabikou NRI, která je symbolem lidské říše. Pod tuto slabiku se připisuje 

jméno zesnulé osoby a pod jméno se ještě připíše text.
324

 Papír se slabikou, jménem a 

textem můţe být pouţit při praxi šitra nebo recitaci očistné Stoslabičné mantry. Takto 

                                                 
317

 Jde například o tyto praxe: Praxe nesmrtelné dákiní Mandarávy (Mandaráva byla jedna z hlavních 

ţaček Padmasambhavy), praxe dlouhého ţivota (meditace na buddhu Amitájuse), praxe šitro  nebo 

meditace na Vadţrasattvu. 
318

 Buddhové, na které se provádějí meditace, jsou ve vadţrajáně vţdy zastoupeny učitelem. Například 

Padmasambhava se můţe v meditaci objevit jako buddha dlouhého ţivota Amitájuse. Vizualizační praxe, 

kde Padmasambhava představuje manifestaci Amitájuse, má podle dzogčhenového učení vést k posílení 

ţivotní energie praktikujícího, a tím i k prodlouţení ţivota. Důvodem je, aby měl praktikující více času 

pro dosaţení realizace. N. Norbu, Křišťál a cesta světl:: Sútry, tantry a dzogčhen, Praha: DharmaGaia. 

2003, s. 217. 
319 

Jakub, emailová korespondence [2010-04-26]. 
320

 U mantry a ostatních praxí je také důleţité obdrţet od mistra lung – zmocnění tuto praxi vykonávat. 

Karel, osobní rozhovor [2009-04-24], Praha. 
321

 Tato praxe se nazývá möndrol – osvobození skrze ochutnání. 
322

 Tagdrol je mandala která by se měla nosit na těle. 
323

 Obecně se ještě rozlišuje na velmi dobrého. 
324 

Ve formě „Všechny překáţky a negativní karma, ať jsou očištěny!“ 
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popsaný papír se má stát oporou pro vědomí zesnulého a měla by toto vědomí udrţet v 

blízkosti praktikujících vykonávající šitro.
325

 

Na konci praxe šitra (popř. Vadţrasattvy) se opora pro vědomí zesnulého – papír s 

napsanými instrukcemi – spálí. Toto se provádí především třetí a poté kaţdý sedmý den 

po úmrtí (spálení papíru neznamená spálení vědomí zemřelého). Poté co se papír spálí, 

provádí se ještě přenos vědomí zesnulého tím, ţe si praktikující představí, jak zesnulý 

vstupuje do čisté země. 

Po spálení papíru se slabikou NRI a jménem zesnulého se ještě tento popel smíchá s 

hlínou a dělá se z něj ca-ca,
326

 které se pak poloţí například na otevřené místo nebo do 

jeskyně (nikoliv ale na stúpu nebo na místo hodné úcty – tam se pokládají ca-ca jen 

realizovaných mistrů).
327

   

 Norbu také radí, aby buddhisté prováděli praxe ve prospěch zesnulého třetí den 

po jeho smrti. Právě v této době je podle Norbua dobré předčítat zesnulému 

praktikujícímu Bardo thödol. V tomto období má podle všeho vědomí sedmkrát větší 

jasnost, protoţe zmizely překáţky fyzického těla. Podle tradice by se nemělo tělo 

zesnulého jakkoliv vyrušovat, a to i v případě, ţe šlo o realizovaného praktikujícího, 

který se na smrt důrazně připravoval, například proto, aby uskutečnil realizaci těla 

světla.
328

 Namkhai Normu ale uvádí, ţe s příchodem tibetského buddhismu na západ se 

muselo od tohoto opustit. S tímto faktem nejspíše souvisí přání praktikujících 

dzogčhenu, aby se po své smrti zůstali v klidu po několik dní. 

 Učení delogů, které podle tradice podává zprávy o říších pekelných bytostí, 

hladových duchů nebo čistých zemí buddhů a bódhisattvů, nemá ve skupině větší 

význam.
329

  

  Dzogčhenová skupina navazuje ve svém chápání smrti na tradiční učení 

vadţrajány, protoţe pojímá smrt tak, jak ho pojímá základní text vadţrajány (Bardo 

thödol). 

5.  SOUHRN POZNATKŮ A ZÁVĚR 

                                                 
325

 Tato praxe je blíţe popsaná v: Norbu, Namkhai. Nauky prvotní moudrosti. Praha: DharmaGaia. 2005. 

s. 34-37. 
326 

Ca-ca, tib.: je malá hliněná soška v podobě buddhů nebo bódhisattvů.  
327

 Pouze jeden praktikující uvedl, ţe by si přál, aby bylo takto naloţeno s jeho tělem. 
328 

Obecně se uvádí, ţe praktikující potřebuje alespoň týden na přípravu k tomu, aby uskutečnil tělo 

světla, přičemţ během této doby nemá být vyrušován a měl by být o samotě. 
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  V závěrečné kapitole bych se chtěl zaměřit na zhodnocení výsledů celé práce a 

pokusil bych se také vyhodnotit předem stanovené výzkumné otázky. 

Průměrný věk respondentů byl 33 let a mým prvotním zájmem bylo zjištění, do jaké 

míry se prohlubuje zájem o smrt s rostoucím věkem.
 330

  Průzkum ale neukázal, ţe by se 

stoupajícím věkem prohluboval zájem o smrt nebo příprava na ni. Například ve věkové 

kategorii 25 - 35 let projevila polovina praktikujících zájem o smrt a druhá nikoliv.
331

 

Ve věkové kategorii nad 35 let byly výsledky téměř stejné.
332

 

  Pavel Říčan uvádí, ţe většina lidí ve společnosti si přeje zemřít především bez 

bolesti, strachu a nejlépe ve spánku, aniţ by věděli, ţe umírají.
333

 Mezi buddhisty se 

také objevilo toto přání klidného odchodu, ale převaţovala touha o bdělou a klidnou 

smrt. V tomto názoru se objevil určitý rozpor mezi jednotlivými skupinami. Například 

v Dzogčhenové skupině se častěji uvádělo přání úmrtí v meditační pozici, coţ je typické 

pro vadţrajánové pochopení odchodu z tohoto světa. Také mahájánové – zenové školy 

zastávají stejné stanovisko. Někteří respondenti ze skupiny Sótó rovněţ projevili zájem 

o odchod ze ţivota nejlépe v zazenové (meditační) pozici. V tomto ohledu jasně 

navazují na tradiční aspiraci.
334

 Rozdílné chápání se objevilo u skupiny Buddha 

Mangala, kde se bral nejvíce v potaz klidný a ničím nerušený odchod, ale nikdo 

z dotázaných se nezmínil o meditační poloze v době umírání. 

Můţeme si dovolit tvrzení, ţe všechny skupiny by v tradičním duchu měli nějaké 

napojení na mnišskou obec. Přesto významnější úloha mnichů na smrti laiků se objevuje 

pouze u jedné skupiny – Sótó zen. Buddhističtí učitelé zde hrají primární úlohu a 

skupina na ně jednoznačně navazuje. Například doporučují udrţovat bdělost a klid 

v hodině smrti. V tomto ohledu čeští buddhisté a také jejich učitelé zcela jasně navazují 

                                                                                                                                               
329

 Většina dotázaných toto učení neznala nebo mu nepřikládají větší význam. Pouze jedna respondenta z 

9 dotázaných projevila zájem o učení delogů a pokládá za důleţité. Veronika, emailová korespondence 

[2010-05-16]. 
330  

Zde vycházím z počtu 25 respondentů. 
331  

 Zajímavé je, ţe 7 dotázaných ze 14 odpovědělo, ţe se nepřipravují na smrt. 5 odpovědělo, ţe se na 

smrt připravují, přičemţ uvedli konkrétní metody a 2 další uvedli, ţe ji vnímají jakou součást nauky a 

ţivota a ţe ji přirozeně začleňují do svého osobního růstu. 
332

 V tomto případě 4 z 9 dotázaných odpověděli, ţe se na smrt nepřipravují. 3 odpověděli, ţe se na smrt 

připravují a ţe pouţívají konkrétní metody, další 2 uvedli, ţe ji vnímají jakou součást nauky a ţivota a ţe 

ji přirozeně začleňují do svého osobního růstu. 
333

 P. Říčan, Cesta ţivotem: vývojová psychologie, Praha: Portál, 2006, s. 371. 
334

 Zemřít v meditační pozici by uvítalo 3 ze skupiny Sótó a 4 ze skupiny Dzogčen.  

Bděle a v klidu by si přálo zemřít 2 ze skupiny Sótó, 4 ze skupiny Buddha Mangala a 4 ze skupiny 

Dzogčen. 
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na tradiční Buddhovo učení a také na způsob jeho ochodu z tohoto světa. Ani z jedné 

skupiny se nikdo přímo nevyjádřil o tom, ţe by si přál zemřít v pozici lva jako Buddha 

Šákjamuni . 

  Zajímavé byly také poznatky o představách, jak by mělo být naloţeno se 

zesnulým tělem. Velmi časté bylo například přání kremace
335

 nebo respondenti uváděli, 

ţe je jim jedno, jak bude naloţeno s jejich tělem po smrti. Někteří z nich ale projevili 

přání, aby jejich tělo přineslo ještě určitý prospěch (například bylo vyuţito pro 

transplantaci orgánů). Tento fakt je poměrně typický pro buddhistický pohled. 

Připomeňme si jen tibetský „vzdušný pohřeb,“ kdy bývá tělo zesnulého rozsekáno 

napospas dravé zvěři a má přestavovat poslední prospěšný čin zesnulého, který má 

přinést dobro ostatním (v tomto případě nakrmení zvěře). 

Praktikující Dzogčhenové skupiny projevili ještě jiný zájem. A to, aby jejich tělo po 

smrti zůstalo několik dní v klidu. Toto pochopení vychází z tradičního učení o průběhu 

smrti a posmrtných mezistavů (například tak jak je popisuje Bardo thödol).  

  Buddhismus obecně chápe negativní chování jako překáţku pro dobrou smrt. 

Překvapivé zjištění v souvislosti se smrtí a negativním chováním přinesl pohled na 

očistu. Protoţe mahájánové a vadţrajánové učení očistu pokládá za velmi důleţitou 

praktiku. Můţeme si zde také dovolit tvrzení, ţe západní mahájánoví a vadţrajánoví 

buddhisté na tuto praktiku navazují. Laická théravádová skupina Buddha Mangaly tyto 

praktiky neprovádí a nikdo z respondentů se přímo o potřebě očisty nezmínil. 

  Ve všech cílových skupinách se objevilo tvrzení, ţe buddhistické učení 

především ve formě meditačních praxí odstraňuje obavy a strachy, které smrt 

představuje. Nešlo ale pouze o metody, které se týkaly přímo smrti, nýbrţ o základní 

Buddhovo učení. Buddhismus jako takový slibuje usilovným praktikujícím zmírnění 

nebo odstranění utrpení a také strachu ze smrti. Je tedy pochopitelné, ţe utrpení ze smrti 

nemusí být přímo odstraněno jen metodami, které se tímto tématem zabývají, ale i 

ostatní Buddhovou naukou. Proto také nelze chápat buddhismus jako přípravu na smrt. 

Na základě svých poznatků a provedené analýzy tradičních textů jsem došel k závěru, 

ţe ve své podstatě buddhismus představuje komplexní cestu, která má vést k osvobození 

z utrpení a nikoliv jen k dobré smrti nebo přípravě na ni.  

                                                 
335

 Coţ je v České republice vůbec nejčastější způsob naloţení se zesnulým tělem. Mimo jiné tímto 

způsobem byl pohřben i Buddha Šákjamuni. 
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  Domnívám se, ţe buddhistické praxe, jenţ byly představeny, a pochopení v 

jednotlivých skupinách jasně poukazuje na to, ţe buddhisté se nevyhýbají tématu smrti 

a nevytěsňují ji ze svého ţivota.  Smrt je v cílových skupinách běţné téma a přístup 

k němu je zcela individuální.
336

 

  Jako další zajímavost spojená s přenosem Buddhova učení na západ se stala 

pomoc umírajícím.  Tradiční učení totiţ předpokládá, ţe buddhistické praxe spojené se 

smrtí jsou určené především následovníkům Buddhy. Zde, v západním prostředí, prošly 

částečnou transformací a to především při pomoci umírajícím. Buddhističtí učitelé i 

praktikující začali brát v potaz multikulturní prostředí a buddhistické nauky o smrti se 

tak do jisté míry přizpůsobily. Jejich působnost se rozšířila i mezi nebuddhistickou 

veřejnost.   

  Ze získaných poznatků můţeme dále vycházet z předpokladu, ţe si buddisté 

uvědomují své omezené moţnosti v tom, jak pomoci umírajícímu. Protoţe podle 

buddhistického učení, ţe ani sám Buddha nemůţe pomoci člověku, který nemá 

dostatečně dobrý karmanový potenciál a vlastní zájem. Na toto pochopení navazuje i 

většina respondetů, protoţe, buddhisté nemají přímý zájem seznamovat své blízké s 

buddhistickými praxemi, které mají pomoci zvládnout proces umírání.
337

 

  Buddha v Máháparinirvánasútře vypovídá o tom, ţe je moţné dosáhnout 

dlouhověkosti a ţe takovýto člověk nemusí zemřít na vliv stárnutí.
338

 Zajímal jsem se 

tedy také o to, zda se praktikující buddhisté snaţí oddálit svou smrt nebo zda pouţívají 

některou z buddhistických metod. Poznatky z výzkumu, ale ukázaly, ţe pouze ve 

skupině Dzogčhen se provádějí konkrétní praxe pro oddalování smrti. Respondentům z 

jiných skupin není lhostejná délka jejich ţivota, proto mnoho z nich uvedlo, ţe pěstují 

zdravý způsob ţivota a smysluplně pečují o své tělo.   

  Obecný pohled na chování v přítomnosti umírajícího odpovídá zvyklostem spíše 

západní kultury. Nemůţe ale tvrdit, ţe by buddhisté opomíjeli své buddhistické 

východisko. Poznatky z výzkumu poukázaly na to, ţe podle buddhistů je důleţité 

                                                 
336

 V práci jsem se snaţil poukázat na to, ţe někteří jedinci se o smrt zajímají více a jiní měně. V tomto 

případě záleţí jen na osobním přístupu. Pouze skupina Dzogčen prováděla do nedávna pravidelnou praxi 

šitro, jenţ se týká smrti. 
337

 Pouze 3 z 24 dotázaných uvedlo, ţe nějakým způsobem seznámili své blízké s buddhistickými 

metodami, jak se vyrovnat se smrtí. 
338

 „Kdokoliv, Ánando, rozvinul čtyři sloţky psychické síly, kdokoliv je zmnoţil, pouţil coby prostředku, 

upevnil, kdokoliv je udrţuje a zvládá, ten by mohl, Ánando, přál-li by si to, zůstat naţivu celý cyklus 
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chovat se v přítomnosti umírajícího především mravně, morálně a důstojně. Tedy zcela 

humánně. Buddhisté tento přístup rozšířili o tradiční východisko nerušit a vyhýbat se 

negativnímu chování v přítomnosti umírajícího.  

  Sebevraţdu respondenti většinou pojímají jako neprospěšnou a škodlivou, která 

nese negativní karmanový potenciál a má přímý dopad na svého činitele. Většina 

respondentů si nedokáţe představit, ţe by ukončili svůj ţivot pro to, aby se znovuzrodili 

v lepších podmínkách.
339

 tak jak to činili především japonští a čínští buddhisté. Oproti 

tomu si ale dovedou představit, ţe by dobrovolně obětovali svůj ţivot pro záchranu 

jiného (takto se vyjádřilo 16 praktikujících z 23). 

 Pozice učitelů v tématu smrti je podle mého názoru ve všech skupinách stejný. 

Skupiny jasně navazují na učitelovo chápání smrti a řídí se jeho instrukcemi. 

Zásadní rozdíl bychom mohli vidět v chápání posmrtných stavů a smrti mezi 

théravádovou skupinou a vadţrajánovou skupinou, protoţe skupina Budha Mangala 

vykazuje tendence pochopit smrt skrze ţivot, kdeţto Dzogčhenová skupina se aktivně 

zajímá o posmrtné stavy. Skupina Sótó v tomto ohledu stojí někde mezi nimi. Protoţe 

Róši Kaisen přebírá posmrtné stavy z Bardo thödol, ale také chápe ţivot a smrt jako 

něco zcela nerozdělitelného. 

Z mého výzkumu jasně vyplývá, ţe vybrané skupiny navazují na tradiční chápání smrti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
nebo po zbytek cyklu.“ Buddhovy rozpravy, sv. 4, Velká rozprava o Buddhově úplné nibbáně 

(Maháparinibbána sutta), Praha: DharmaGaia, 1995, s. 57. 
339

 Pouze 1 dotázaný z 22 uvedl, ţe si takovýto způsob smrti dovede představit. 
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PŘÍLOHY 

 

 

 

A : 

 

1. Kolik je Vám let? 

2. K jakému buddhistickému směru/skupině náleţíte a jak dlouho? 

 

B : 

 

3. Co Vás napadne, kdyţ se řekne smrt? 

 

4. Jak se stavíte ke smrti (připravujete se na ni)?  

 

5. Stal se strach a obavy ze smrti důvodem, který způsobil to ţe, se na ni připravujete? 

 

6. Jak byste si přáli zemřít? 

 

7. Jak by podle Vás mělo být naloţeno s Vaším tělem? 

 

8. Co si myslíte o sebevraţdě? 

 

9. Dovedete si představit, ţe byste dobrovolně ukončily svůj ţivot kvůli zrození 

v lepším prostředí (popř. se jiţ nezrodily)?  

 

Dovedete si představit, ţe byste dobrovolně ukončily svůj kvůli ochraně jiného 

ţivota? 

 

10. Jaké praktiky děláte pro oddálení smrti (děláte je individuálně nebo se skupinou)? 

 

11. Seznámili jste své blízké s buddhistickými metodami, jak se vyrovnat se smrtí? 

Pokud ano tak jak? 

 

 

C : 

 

12. Jaké praxe týkající se smrti provádíte s Vaší skupinou a jak často?  

 

13. Jakou úlohu hrají mniši (popř. Váš učitel) v umírání a smrti laiků ve Vaší skupině? 

 

14. Jaké techniky pouţíváte nebo jaké techniky byste pouţili při pomoci umírajícím a 

jak se chovat podle buddhistického učení v přítomnosti umírajícího? 

 

15. Jak vnímáte současné vytěsňování fenoménu smrti v západní společnosti? 

 


