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Úèel Buddhova Uèení 
Mirko Frýba (1991) 

Úèelem Dhammy je mírnit utrpení. 

Tato vìta vyjadøuje velmi struènì a pøesnì to nejpodstatnìj�í, o èem� by bylo mo�né psát celé 

uèené knihy. Mírnit utrpení. Dvì slova a jimi zprostøedkovaný význam, slovo a skuteènost � 

zamysleme se! Dvì slova staèí jistì pro toho, kdo ji� skuteènì je na cestì u�lechtilého 

usilování uèené Buddhou, kdo doká�e konkrétnì pro�ívat tìmito slovy oznaèený význam. 

Buddha bral velmi vá�nì slova, která peèlivì volil pøi instrukci emancipaèního jednání, je� 

vede k postupnému mírnìní utrpení, kde kultivaci schopnosti �ít ��astnì, ke zvy�ování 

�ivotního standardu v�ech bytostí. Jím zprostøedkovávaný význam, úèel, cíl, dobro, 

pro�itkové bohatství a blaho � to v�e oznaèuje jedno páli slovo �attha� � pøedpokládá urèité 

minimum intelektuálního porozumìní, jeho� rozsahu a omezení se zde chci krátce vìnovat. 

Podkladem Buddhových rozprav, které byly a dodnes jsou coby sutty (doslova: to sly�ené) 

nebo páli (doslova: text) slovo od slova zapamatovány a dennì recitovány jednotlivými 

skupinami mnichù, jsou pøesné pojmové matice (mátiká). Tyto matice jsou obsa�eny jednak 

ve v�ech sbírkách rozprav (ponejvíce ale ve sbírce Anguttara-Nikája), jednak systematicky 

seøazeny v souboru Abhidhamma-Pitaka, který pùvodnì patøil do sbírky Khuddaka-Nikája. 

Skupiny recitující jednotlivé sbírky se ji� za Buddhova �ivota èas od èasu navzájem 

kontrolovaly, zda si jejich ústní tradice pøesnì odpovídají. V této souvislosti byly a jsou 

obzvlá�tì dùle�ití mni�i zvaní mátiká-dhará (nositelé matic) èi abhidhammiká � Buddha 

nejvíce chválil Theru Sáriputtu, svého hlavního �áka a autora mnoha abhidhammických 

rozprav, Theru Anuruddhu, jen� byl známý pro své mistrovství v satipatthánì a nadpøirozené 

schopnosti rozvinuté meditací, Theru Kaèèánu, nejlep�ího komentátora Buddhových rozprav. 

Krátce po kremaci Buddhových ostatkù byli sezváni plnì probuzení (arahato) recitátoøi v�ech 

sbírek sutt k takzvanému prvnímu koncilu pod pøedsednictvím Thery Kassapy, který je 

v èínské a japonské tradici zenu pova�ován za prvního patriarchu. Nejdùle�itìj�ím èlenem 

koncilu byl Thera Ánanda, který mnohokrát sly�el Buddhovy rozpravy bìhem dlouhých let, 

kdy o Buddhu osobnì peèovat (a stal se proto oblíbenou postavou súter o �est set let pozdìji 

vznikající mahájánské tradice). Za recitaci Anguttara-Nikáji byl na tomto prvním koncilu 

zodpovìdný Thera Anuruddha. 
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Otázka pøesnosti textu Dhammy a jasné definice úèelu byla asi dvì stì padesát let pozdìji 

dùvodem svolání pro tøetí koncil � zatímco na druhém koncilu �lo snad jen o otázky øádové 

káznì (vinaja). Tøetí koncil konaný pod zá�titou altruistického vladaøe Asoky vylouèil ze 

sanghy (øádu) osoby, které tam vstoupily z dùvodù hmotného zisku, neznaly páli, èi dokonce 

hlásaly ideologii sanskrtského brahmanismu. Jak dodnes èteme v Asokovì ediktu vytesaném 

ve skále v Bhairátu, bylo tenkrát zdùraznìno desatero úèelu Buddhova Uèení vyètených 

v Dasa-Arijavásá-Suttì sbírky Anguttara-Nikája a koncilová rada star�ích se usnesla, �e 

nejkrat�í operacionální definicí Dhammy má být, �e je to analytické uèení (vibhad�d�aváda) 

vedoucí postupnì k emancipaci od utrpení. 

Na tomto Asokovì koncilu do tøí souborù (Vinaja-, Sutta- a Abhidhamma-Pitaka) redigovaný 

Páli-kánon byl krátce poté pøenesen na Srí Lanku. Tam pak v prvním století pøed na�ím 

letopoètem � kdy� byly øady recitujících mnichù decimovány hladomorem � byl celý zapsán 

na palmové listy. Tato tradice je ji� od Buddhových èasù známa jako theraváda (doslova: 

uèení star�ích), na Západì té� jako páli buddhismus. Theraváda, v ní� je dodnes pøedáváno 

pùvodní Uèení � jak to èinil Buddha � v pøímém osobním kontaktu uèitele se �ákem, klade 

dùraz na meditaci a praktické u�ití Dhammy v ka�dodenním �ivotì. 

Pro potøeby uèitelù jsou v Páli-kánonu obsa�eny pøesné návody jak odpovídat na otázky, jak 

komentovat a rozvádìt struèné výroky, jak rozvíjet to, co Buddha nazýval dovednost 

v prostøedcích, upája-kosalla. Pøitom Buddha znovu a znovu zdùrazòoval, jak je dùle�ité mít 

jasno o úèelu (sa-atthaka-sampad�aòòa), oblasti (goèara) a vhodnosti (sappája) prostøedkù. 

I analýza pro�ívaného má smysl, jak Buddha v Satipatthána-Suttì øíká, jen pokud slou�í 

mírnìní a pøekonání utrpení. 

Buddhovo Uèení podnìcovalo v�ak té� tvoøivost filosofù, logikù a literátù � zajímavá díla 

vznikala hlavnì na severu indického kontinentu, kde získával pøevahu sanskrtský 

buddhismus, v nìm� bylo asi ji� od prvního století na�eho letopoètu rozli�ováno mezi 

hínajánou, mahájánou a pozdìji té� vad�rajánou. Mahájána a hínajána (dnes prakticky 

studovaná u� jen v rámci tibetského lámaismu pod jménem sarvastiváda; v páli buddhismu se 

rozli�ení mezi hínajánou a mahájánou nikdy neujalo) vyvinuly komplexní systémy 

buddhistické logiky a filosofie. Vad�rajánské texty, vzniklé jako pokraèování hínajány a 

mahájány v Tibetu, se v poeticky symbolickém jazyce zabývají pøedev�ím mystikou, o které 

tvrdí, �e je podlo�ená abhidharmou jako�to nejvy��í naukou. U�ívání Buddhova uèení i pro 

tyto úèely má své oprávnìní, pokud není zapomínán úèel nejvy��í: mírnit utrpení. 
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Nejvy��ího rozsahu a populárního roz�íøení dosáhla jistì literární tradice zenu. Zen v�ak není 

jen literatura. Praktické meditaèní metody zenu, je� jsou velmi blízké meditacím d�hány a 

satipatthány, které metodicky instruoval Buddha, jsou obyèejnì kombinovány se slovními 

høíèkami a hádankami zvanými koan. Didaktickým zámìrem koanu je znehodnocování slov 

tìm, kdo� na nich lpìjí a mají tendenci k filozofickému hledání podstaty a smyslu na verbální 

úrovni � kdy� je koanem znièeno uva�ování, nezbývá �áku nic jiného ne� napodobovat 

uèitele na neverbální úrovni. Tento pøíklad by mohl snadno slou�it poukázání na nebezpeèí 

spojené s jednostranným zdùraznìním nìjakého dílèího úèelu. Ná� pøedchozí krátký pøehled 

rùzných úèelù, k nim� mù�e být pou�it buddhismus, není nutno rozvádìt dal�ími pøíklady 

eventuálních úchylek od støední cesty, kterou uèil Buddha. 

Buddha varoval pøed jakýmikoliv extrémy a neustále zdùrazòoval dùle�itost vztahu 

k pro�ívané skuteènosti (jathá-hbúta), jím� je vyøazováno neblahé pùsobení dogmat. Buddha 

bral pøi uèení v�dy v úvahu v jakém stádiu vývoje se nalézají jeho �áci, èím jsou zmateni, 

s kterými konkrétními problémy zápolí. Dhammu neuèil jako filosofickou doktrínu èi 

nábo�enské dogma; pùvodní Buddhovo Uèení je praktická metoda uplatòování �ivotní 

moudrosti. Úèelem Dhammy je postupnì mírnit utrpení a tím koneènì dosáhnout Nibbánu, 

co� je to nejjemnìj�í �tìstí pro�ívané zde-a-nyní (anuttara dittha-dhamma sukha-vihára). 

Buddhova støední cesta je tedy více ne� jakési oportunistické klièkování mezi extrémy èi 

pouhé okolnostmi urèené reagování na problémy. 

Ne� bude závìrem uvedena Buddhou formulovaná hierarchie úèelù, zpøítomnìme si, �e jeho 

nejkrat�í definice Dhammy (napø. v Mad�d�hima-Nikáji I, 140) je: 

Pubbe è�áham Ð  bhikkhave Ð  etarahi èa Ð 

dukkhaò è�eva Ð  paòòápemi Ð  dukkhassa èa nirodham ÐÐ 

Jako døíve, bratøi, tak i nyní 

uèím pochopit utrpení a jeho ustání. 

 

Ponìkud rozvedena je tato definice v matici Ètyø vzne�ených pravd, která je ostatnì jednou 

z formulací Buddhova Uèení sdílenou v�emi �kolami buddhismu: 

Pravda (�pravda� zde znamená: �poznání osobnì pro�itého�) utrpení 

Pravda vzniku utrpení 

Pravda (mo�nosti) ustání utrpení 

Pravda následování cesty postupného ustání utrpení 
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Úèely Dhammy vysvìtlené v prvních pìti suttách Kniha desater (Dasaka-Nipáta) Anguttara-

Nikáji formuloval Buddha v rámci cesty mírnìní utrpení takto: 

Etické jednání (síla) má za úèel nepøítomnost výèitek (avippatisára), 

co� má za úèel radost (pámudd�d�a), co� má za úèel meditaèní rozko� 

(píti), co� má za úèel klid po extázi (passaddhi), co� má za úèel �tìstí 

(sukha), co� má za úèel soustøedìní (samádhi), co� má za úèel moudré 

vidìní vìci tak jak jsou (jathá-bhúta-òána-dassana), co� má za úèel 

støízlivé odvrácení se (nibbidá-virága), co� má za úèel moudré vidìní 

svobody (vimutti-òána-dassana). 

Aby se ustání utrpení, oznaèené jako nejjemnìj�í �tìstí Nibbány, stalo osobnì pro�itou èi 

moudøe vidìnou pravdou, aby byl tedy pravý úèel Dhammy splnìn, je nutno metodicky 

kultivovat a vzájemnì vyva�ovat následujících osm souèásti tréninku, které dohromady tvoøí 

Vzne�enou osmidílnou stezku (arija-atthangika-magga): 

1. pravé porozumìní (sammá-ditthi), chápající skuteènost jak je;  

2. pravé rozhodnutí (sammá-sankappa) neèinit nic zlého;  

3. pravé mluvení (sammá-váèá), prosté l�í, �tvaní a urá�ek;  

4. pravé jednání (sammá-kammanta) dle etických principù (síla);  

5. pravá �ivotospráva (sammá-ád�íva), která nikoho nepo�kozuje;  

6. pravé úsilí (sammá-vájáma) pøekonávat zlé a pìstovat dobré;  

7. pravá v�ímavost (sammá-sati) dle metody satipatthána;  

8. pravé soustøedìní (sammá-samádhi), které osvobozuje mysl.  
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výcvikový psychoterapeut a vysoko�kolský uèitel psychologie a jazyka páli. V roce 1998 se na Srí 
Lance stal mnichem, svìtovì známým pod jménem Thera Áyukusala. Jeho knihy jsou dostupné 
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Buddhovi stoupenci, kteøí jsou sdru�eni v Evropské Sangze Áyukusala (ESA, anglicky Ayukusala 
Central European Sangha, ACES), pojímají Dhammu jako dovedné zvládání (kusala) �ivota (áyu). 
Buddhova u�lechtilá osmièlenná stezka zaji��uje kultivaci charakteru a jednání v ka�dodenních 
situacích (síla-sikkhá), meditaèní trénink (samádhi-sikkhá) a rozvoj moudrosti (paòòá-sikkhá). To je 
pou�itelné jak pro laický, tak pro mni�ský øád (sangha). ESA se nepodøizují �ádné z národních 
sekcí (nikáya) soudobého buddhismu. ESA se øídí pùvodní naukou Buddha-Dhamma, která je 
zaznamenaná v Páli kánonu a udr�ovaná v �ivé praxi nepøeru�enou tradicí Theravády 
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