
BUDDHISMU
S 



PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ 

• název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté 

mluví o Buddha dharma (dharma – zákon, to, co věci 

drţí pohromadě) 

 

• společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí 

některých základních myšlenek, sansára – plynutí 

ţivota a ţivotů v linii karma – následky, praxe vedoucí k 

osvobození  



BUDDHŮV ŽIVOT 

• 560 př. n. l. předpokládané narození v rodině vladaře v sídle 
Lumbini, blízko města Kapilavastu (dnes Nepál), kde vyrůstal; 
Gautama z rodu Šakjů 

 

• předpovězena dvojí moţná ţivotní cesta velkého vladaře nebo 
toho, kdo pomůţe cítícím bytostem osvobodit se ze strasti, 
rodiče si přejí první cestu, chrání ho před poznáním utrpení, 
oţení se a zplodí potomka 

 

• pozná utrpení, probudí se v něm milosrdenství a vydá se hledat 
osvobození     

 



BUDDHŮV ŽIVOT - POKRAČOVÁNÍ 

• se skupinou šesti asketů medituje, dojde k hluboké koncentraci, ale 
nenalezne vysvobození a své společníky opouští  

 

• dochází k prozření při meditaci pod stromem v lokalitě zvané dnes Bódhgája 
(Háj probuzení), stává se Buddhou (Probuzeným) 

   

• pronáší první rozpravu ve Varánasí, roztáčí Kolo Dharmy, získává první 
následovníky, vzniká Sangha. 

 

• 480 př. n. l. (ve věku 80. let) umírá   



• před Gautamovým narozením 

smíšení dvou kultur, vznik védské 

literatury  

• V Gautamově době vznikají 

upanišady 

• podle Karla Jasperse „axiální 

epocha“ 

• moţné uplatnění kuhnovské 

koncepce paradigmat     

INDIE A BUDDHA  



VÝZNAMNÉ ETAPY RANÉHO BUDDHISMU 

• v raném buddhismu nebyl 
Buddha zobrazován – stopy 
nohou a kolo dharmy 

• Sangha se shromaţďovala na 
tzv. koncilech 

• první říše se silným vlivem 
buddhismu: maurjská říše za 
krále Ašóky (vládl 273 – 232)   

 



BUDDHISTICKÉ POSVÁTNÉ TEXTY I. 

• 1. stol. před n. l. první texty v jazyce pálí, zvané podle 

toho téţ pálijský kánon. Sebrány do sbírky zvané 

Tipitakam – Tři koše 

  

• Vinája pitaka – Koš mnišské kázně     

• Sutta pitaka – Koš rozprav 

• Abhidhamma pitaka – Koš další Dhammy (pozdější) 

 



BUDDHISTICKÉ TEXTY II 

• od 1. stol. n. l. texty v 

sanskrtu, různé sbírky, i 

jednotlivé sútry 

• překlady do čínštiny, 

tibetštiny, korejštiny, 

japonštiny, vietnamštiny 



MAPA ŠÍŘENÍ BUDDHISMU Z INDIE 



BUDDHISMUS V DNEŠNÍM SVĚTĚ 



BUDDHISTÉ V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH 

Země Počet buddhistů Procentuální zastoupení 

Čína 280 000 000 25 % 

Japonsko 100 000 000 75 % 

Vietnam   40 000 000 50 % 

Thajsko   60 000 000 90 % 

Myanmar   48 000 000 96 %  

Šri Lanka   16 000 000 71 % 

Korejská republika   15 000 000 35 % 

Kambodža    13 000 000 96 % 



BUDDHISMUS V DNEŠNÍM SVĚTĚ – KOMENTÁŘ 

• Čína a Japonsko – odhady kolísají, sdílená 

náboţenská příslušnost, nové údaje z ČLR; otázka 

započítání Tibetu 

• Údaje ze severní Koreje nespolehlivé, resp. chybí 

• Další buddhistické země: Mongolsko; Burjati, Tuvimci a 

Kalmyci v Rusku 

• Buddhismus na Západě (USA 1 200 000)  

 

 



ZÁKLADNÍ MYŠLENKY BUDDHISMU 

• ţivot je prostoupen utrpením 

• příčinou utrpení jsou nevědomost a touha 

• utrpení se překonává vyhasnutím touhy 

• k vyhasnutí touhy vede poznání pravého stavu věcí, ţe 

vše je prázdné, pomíjivé a proto způsobující utrpení 

• k poznání vede cesta zahrnující etiku a meditaci    



BUDDHISTICKÁ ETIKA 

• patero zásad (společné pro laiky i mnichy) : 

   1. neubliţovat cítícím bytostem 

    2. nebrat, co není dáno 

    3. nezneuţívat jazyka 

    4. nezneuţívat smyslů 

    5. neuţívat opojné prostředky   

• rozvíjení laskavého přátelství a soucítění     



BUDDHISTICKÁ ETIKA V PRAXI I. 
MOZAIKA ZE VSTUPNÍ HALY BUDDHISTICKÉ NEMOCNICE V TAIPEI  



BUDDHISTICKÁ ETIKA V PRAXI II.  
SULAK SIVARAKŠA – KRITIK ETABLOVANÉHO THAJSKÉHO BUDDHISMU V 

EXILU 



BUDDHISTICKÁ ETIKA V PRAXI III 
THICH NHAT HANH – VIETNAMSKÝ EXILOVÝ ZENOVÝ MISTR, TVŮRCE 

ANGAŢOVANÉHO BUDDHISMU 



BUDDHISTICKÁ MEDITACE 

• meditace – západní označení převzaté z křesťanství; v 

buddhismu nejčastěji bhavana – rozvíjení 

• meditace jako pravé soustředění, jeho stupně: formové 

a bezformové vnory 

• meditace všímavosti a vhledu  

• pomocné metody: jóga, tantra, imaginace, mantry  



MEDITACE V PRAXI 

• théravádová meditace 
metodicky obnovená v 
různých zemích a hnutích, 
např. thajští lesní mniši 

• zenová meditace: sezení, 
pozornost, v rinzai zenu 
řešení kóanů  



BUDDHISTICKÉ UMĚNÍ 

MEDITUJÍCÍ BUDDHA 



BUDDHISTICKÉ UMĚNÍ 
ŠVEDAGON PAGODA 

• stúpy a pagody – původně 
místa uloţení Buddhových 
ostatků 

• symbolické stavby 
znázorňující v architektuře 
buddhistické myšlenky  



BUDDHISTICKÉ UMĚNÍ  
BUDDHISTICKÝ KLÁŠTER V INDII V TIBETSKÉM STYLU 



BUDDHISTICKÉ UMĚNÍ 
ZENOVÝ KLÁŠTER V JAPONSKU 



BUDDHISTICKÉ UMĚNÍ 
ZENOVÁ „ZAHRADA“ Z PÍSKU A KAMENŮ 



BUDDHISTICKÉ UMĚNÍ 
BUDDHISTICKÝ CHRÁM V THAJSKU 



BUDDHISTICKÉ UMĚNÍ 
BUDDHISTICKÝ CHRÁM V INDII 



BUDDHISTICKÉ UMĚNÍ 
ČÍNSKÉ VYOBRAZENÍ BÓDHISATTVY KUAN JIN V ŢENSKÉ PODOBĚ  



ZE ŢIVOTA BUDDHISTICKÝCH MNICHŮ  
MNICH PODÁVÁ VÝKLAD BUDDHISTICKÝM NOVICŮM 



ZE ŢIVOTA BUDDHISTICKÝCH MNICHŮ 

• shromáţdění théravádových mnichů 

(obrázek) 

• thajské královské kláštery (střeţí 

památky, centra vzdělanosti) 

• lesní kláštery – praxe, chudoba 

• osudy kambodţských mnichů 

• obnova mnišství na Sri Lance 

• mnišské zásady navíc: celibát, 

omezení v jídle, ţebrání 



ZE ŢIVOTA BUDDHISTICKÝCH MNICHŮ  
VIETNAMSKÝ BUDDHISTICKÝ OBŘAD 



ZE ŢIVOTA BUDDHISTICKÝCH MNICHŮ 
BUDDHISTICKÝ MNICH PŘI OBŘADU V CHRÁMU V BANGKOKU  



ZE ŢIVOTA BUDDHISTICKÝCH MNICHŮ 
BUDDHISTIČTÍ LAICI V THAJSKU OBDAROVÁVAJÍ ŢEBRAJÍCÍ 

MNICHY 



PRAKTICKÁ ZBOŢNOST BUDDHISTICKÝCH 

LAIKŮ 
BUDDHISTICKÁ MODLITBA V THAJSKU 


