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1 Více viz Slovník – heslo šestislabičná mantra. 
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ABSTRAKT 

 

Vzdušný pohřeb je tradičním pohřebním rituálem v Tibetu. Lidské tělo je rozsekáno a 

na k tomu určených prostranstvích – vzdušných pohřebištích – je nabídnuto živlům 

(zejména elementu vzduchu) a ptákům. Tato praxe je v Tibetu známa pod názvem jhator, 

což v překladu znamená almužna bohům. Vzhledem k tomu, že většina Tibeťanů vyznává 

buddhismus (a tedy věří v reinkarnaci), odráží tento akt nakládání se zemřelým štědrost a 

laskavost, ctnosti vedoucí k dokonalosti a následně i osvícení, stejně jako přesvědčení, že 

po smrti je tělo již nedůležitou schránkou a může posloužit alespoň jako potrava dalším 

žijícím bytostem. Tento rituál tak odráží nejenom religionistické a kosmologické prvky 

v tibetském pojetí světa, zároveň odráží možnosti daného prostředí, neboť jiné způsoby 

pohřbívání jsou v Tibetu značně limitovány (zmrzlá půda, nedostatek dřeva na kremaci atd.) 

Práce si klade za cíl pojednat o tomto rituálu v celé jeho šíři, to jest vyložit jeho 

historické, náboženské, antropologické i filosofické konotace, stejně jako přiblížit tibetský 

přístup ke smrti a pohřbívání v Tibetu. Základní úlohou práce je seznámit se s průběhem, 

významem a různými přesahy (astrologie, medicína, etika, ekologie, ikonografie, ..) 

fenoménu vzdušného pohřbu. 

*** 

 
Sky burial is a common funeral practice in Tibet. A human corpse is cut into small 

pieces and placed on a mountaintop (called durtro), exposing it to the elements and animals 

– especially to birds of prey. In Tibetan the practice is known as jhator (Tibetan bya gtor), 

which literally means „giving alms to the gods“. As the name implies, jhator is considered 

an act of generosity: the deceased and his/her surviving relatives are providing food to 

sustain living beings. Because the majority of Tibetans adhere to Buddhism, which teaches 

reincarnation, generosity and compassion for all beings are important virtues or paramita in 

Buddhism.  So the function of the sky burial is simply the disposal of the remains. In much 

of Tibet the ground is too hard and rocky to dig a grave, and with fuel and timber scarce, a 

sky burial is often more practical than cremation.  

This graduation theses enlarge about this ritual in all his connotation, i.e. historical, 

religious, culturology and philosophical meanings. It also enlighten about Tibetan approach 

to the death and funeral services in Tibet. The primal problem is the phenomena of sky 

burial and it´s course, sense and other overlaps (like astrology, medicine, ethics, 

enviromentalism, iconography and so on).  
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  Motto: 

 

Žádná smrt neexistuje.  

Podobně jako člověk na konci dne odkládá šaty,  

odkládá duše tělo, když tělo spí.  

Stejně tak jako se člověk zbavuje šatů příliš obnošených, 

zbavuje se i duše těla, když už je příliš opotřebované nebo zničené. 

Smrt je zrození. 

Umírání je pouze akt narození do jiné úrovně existence. 

Člověk, neboli jeho duch, je věčný. 

Tělo je jen dočasným oděvem, do kterého se duch oblékne, 

jsou to tedy šaty zvolené podle úkolu, který byl člověku na zemi určen. 

Na vnějším vzhledu nezáleží.  

Na duši uvnitř ano.2 

 

 

 

                                                

 

 
2 Jeho Svatost Dalajlama: Cesta ke svobodě: Základní učení tibetského buddhismu, Pragma Praha 1997 
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Tibeťané o pravdě nespekulovali, oni ji žili. 

Nemluvili o Bozích a nepokoušeli se přivést je dolů na zem,  

nýbrž se sami snažili pozvednout se k nebi.3 

 

 

Úvod: Smrt má křídla  

Když jsem podnikla svou první cestu po tibetské náhorní plošině, nevěděla jsem o 

vzdušných pohřbech a pohřbívání téměř nic. Fascinovala mne tibetská kultura, lidé 

obývající tento nejvyšší stát světa, obdivovala jsem se jejich způsobu života, tradicím a 

zvykům. Pak jsem ale byla při své pouti kolem posvátné hory Kailás svědkem vzdušného 

pohřbu. Jako cizinka a především jako nezúčastněná osoba jsem nesměla být pohřbu 

přítomna, a proto jsem pouze z dálky pozorovala – pro Evropany smutnou, pro buddhisty 

však přirozenou a snad i oslavnou hostinu, při níž se koloběh života napájel životadárným 

duchem člověka a věčnosti v něm a při níž se příroda sytila tím, co bylo její a co jí 

odnepaměti patřilo, co se však pozvedlo, ale nepanovalo. Zatímco totiž evropský (resp. 

řecký, karteziánský a mechanistický) přístup ke světu se vyvíjel od nesmrtelnosti duše 

k panskému přístupu k přírodě, ke kritickému a „objektivnímu“ vědění, jež zbavilo člověka 

přirozených pout k zemi, k jejím zákonům i darům, buddhismus se se svým filosofickým a 

náboženským pojetím světa a člověka v něm z přírodních (a přirozených) daností 

nevymanil. Důsledkem toho je i jeden ze způsobu pohřbívání v Tibetu – totiž vzdušný 

pohřeb.  

Vzdušné pohřby (které se v obdobné podobě provádí i v sousedním Mongolsku) 

představují unikátní historický, kulturní, antropologický a geografický fenomén. Spočívají 

v předhození ostatků nebožtíka supům a jiným dravcům. Tato praxe odráží jednak 

specifický vztah těchto národů ke smrti i k tělu člověka, zároveň je pozoruhodným 

projevem vnímání přírody a života samého. V této práci bych se proto ráda pokusila tento 

jedinečný fenomén přiblížit, popsat, nahlédnout a představit z několika hledisek. Práci proto 

koncipuji do pěti základních kapitol. 

 V první kapitole pojednám o metodologických východiscích předkládaného textu, o 

formální podobě práce, o podkladech, ze kterých jsem čerpala, i o práci s tibetským 

jazykem, a uvedu zároveň totální instituci pohřbu. 

                                                 
3David-Néelová, Alexandra: Mystikové a mágové Tibetu, Praha Elfa 1998, 240 stran, str. 18  
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Cílem druhé kapitoly je zamyslet se nad antropologickou a religionistickou 

perspektivou Tibeťanů, specifikem jejich území a náboženství, zároveň přiblížit původní 

tibetské mýty, historický vývoj, antropologický původ a obecnou charakteristiku jejich 

lidství, a poukázat také na historické i náboženské vazby se sousedním Mongolskem. 

Ve třetím okruhu bude mou snahou představit přístup Tibeťanů ke smrti. Smrt je 

univerzální kulturní fenomén a je s to odhalit mnohé z celkového kulturního souboru 

daného národa. Všechno živé je zákonitě ze své povahy smrtelné. Člověk si však je své 

smrtelnosti vědom (resp. reflektuje ji) a právě toto vědomí konečnosti jej vyděluje 

z živočišné říše. Zvíře se „bojí“ o svůj život, shání potravu, obstarává své potřeby a puzeno 

instinkty jedná, soupeří, bojuje, rozmnožuje se – to vše má společné s lidským pokolením; 

na rozdíl od něj ale netematizuje  bytostný charakter života (nejen svého, ale i vůbec), totiž 

konec, zánik. Pro člověka je „smrt, lépe řečeno vědomí smrtelnosti prvořadým generátorem 

kultury. Důležitá část lidského jednání, a právě část kulturně relevantní – umění, věda, 

filosofie, dobročinnost aj.– vzniká z puzení k nesmrtelnosti, z puzení překročit hranice svého 

já a čas vyhrazený životu.“4 A právě na vztahu k (ne)smrtelnosti vůbec lze dobře předvést a 

následně i pochopit tibetský vztah ke světu, k životu, k druhým lidem i k sobě samým. Smrt 

(respektive vědomí smrti, myšlenky na smrt aj.) prostupuje každým jejich konáním, neboť 

přesto (nebo právě proto), že buddhismus je ve své podstatě filosofií smrti, je velikou 

oslavou života a pro svůj neustálý zřetel k proměnlivosti a pomíjivosti zatěžuje každý 

okamžik věčností, důstojností, soucitem a smyslem. 

Čtvrtá, stěžejní kapitola se bude věnovat vzdušnému pohřbu. Zde mi půjde především o 

to, zachytit tento rituál v celé své šíři, zároveň ukázat, že tento způsob „posledního 

rozloučení“ vyplývá jednak z teritoriálních nutností, ale primárně z jejich vztahu k zemi 

samotné, k přírodě a ke koloběhu zrození. Současně se pokusím pojednat o dílších 

aspektech daného problému, to jest například o tibetské medicíně, astrologii, o souvislosti 

supů s elementem buddhistického panteonu, nabídnu očitá svědectví cestovatelů a badatelů 

(přičmž mnohé z informací jsou cenným zdrojem při popisu průběhu pohřbu, nicméně 

záměrně nejsou uvedeny v úvodní části kapitoly, aby nedošlo ke zdvojené citaci), popis a 

charakter vzdušných pohřebišť, pojednám o vzpomínkových rituálech po pohřbu i o   

zachycení vzdušného pohřbu v umění a literatuře. V závěru se pak pokusím přiblížit tento 

způsob pohřbívání v sousedním Mongolsku, najít shodné rysy a poukázat zároveň na jejich 

specifika a odlišný rituální kontext.  

                                                 
4 Assman, Jan: Smrt jako fenomén kulturní teorie, Vyšehrad 2003, 87 stran, str. 13 
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V poslední kapitolce stati se zamyslím nad etickými mantinely vzdušného pohřbu a 

především nad možnostmi a hranicemi jeho zkoumání a prezentování.  

 

      

Závěrem pak bude zamyšlení nad vztahem ke smrti vůbec a celková rekapitulace 

předkládaného tématu a kritická sumarizace postulovaného cíle, jímž je snaha poodhalit 

jedno z tak mála spatřených tajemství, jakými jsou pro Evropana a vůbec člověka se 

západním pohledem na svět vzdušné pohřby, respektive snaha popsat jejich význam pro lid 

této země a v kontextu dostupné literatury podat co možná nejúplnější popis, charakteristiku 

a význam vzdušných pohřbů.   

Tibet je země jedinečná – snad pro svůj geografický charakter, kdy nesmírnou planinu 

obemykají všudypřítomné vrcholky Himalájí, snad díky lidem, kteří obývají tuto mystickou

a ještě donedávna okolnímu světu uzamčenou a nepřístupnou „střechu světa“, a snad díky 

provázanosti obojího. Každopádně je ale zemí, kde smrt má křídla ..  

 

 



 

Rituál znamená posvátný zvyk či  právoplatný obřad  

a jde o pevně ustálenou forma jednání; 

je zakládajícím společenským aktem lidství  

a jeho formu lze považovat za univerzální. 

V rituálu se zračí samo společenství.5   

 

 

1. Formální parametry práce 

1.1. Metodologická východiska textu 

Pohřeb je specifická výsada člověka a tématika vzdušných pohřbů odráží tak jednu 

z nejzákladnějších bytostných vlastností člověka, totiž péči o blaho a tělo zemřelého. Právě 

proto, že „úkolem filosofické antropologie je přesně ukázat, jak ze struktury lidského bytí 

vyplývají všechny specifické výsady, výkony a díla člověka: jazyk, svědomí, nástroj, zbraň, 

ideje práva a bezpráví, stát, vedení, znázorňující funkce umění, mýtus, náboženství, 

dějinnost, společenskost“6 a právě tak i pohřeb, volím jako metodu filosoficko-

antropologický rozbor daného problému. V práci je však (nepřímo, především 

v dokumentaci vzdušných pohřebišť v Příloze I.) užita i metoda zúčastněného pozorování a 

terénního výzkumu, prováděná na třech významných a často vyhledávaných vzdušených 

pohřebištích v Tibetu - u kláštera Drigung, Ganden a při úpatí svaté hory Kailás.  

Stejně jako náboženství, je možné zkoumat náboženské svátky, obřady či rituály z 

různých perspektiv a úhlů pohledů, jak to sama univerzálnost rituálu vyžaduje. Vzdušný 

pohřeb mezi tyto náboženské svátky rozhodně patří a jako takový může, ba dokonce musí, 

být zkoumán v celé šíři svého kontextu. Zvláště pak, jde-li o obřad, ve kterém hrají 

významnou roli mnohé složky a aspekty lidského přístupu ke světu (od mytologie a 

ikonografie, přes organizátory a participanty pohřbu, až po symboliku či ekologii pohřbu). 

Studium každé z těchto složek vyžaduje – či může vyžadovat – jiný metodologický přístup 

a využívá přínosu různých, především humanitních věd, to vše kvůli komplexnějšímu 

religionistickému pohledu na fenomén vzdušného pohřbu.7 Celkově vzato půjde v mé práci 

o popis a analýzu toho, jak se ve vzdušnému pohřbu zračí tibetské společenství. (Proto je 

                                                 
5 Výňatky ze Sokolových publikací: Malá filosofie člověka (resp. Slovník filosofických pojmů), Člověk a 
náboženství, Filosofická antropologie 
6 Scheler, Max: Místo člověka v kosmu, Praha Academia 1968, 148 stran, str. 104 
7 V úvodních metodologických postupech jsem se nechala inspirovat postupem v magisterské práci Mgr. 
Kryštofa Trávníčka: Minulost a současnost čhamových buddhistických tanců; mag.práce FF RL, MU 
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nutné zahrnout do výkladu i mnohé, na první pohled možná nesouvisející fakta a 

souvislosti; nicméně, chceme-li pochopit, jak může tento jediný rituál odrážet mnohé ze 

základních prvků tibetského společenství, je nutné pojednat o tamější problematice –

alespoň v některých ohledech- komplexně a  obšírněji.) Z tohoto důvodu jsem snažila do 

práce vkomponovat i například exkurz o vzdušném pohřbu v Mongolsku, neboť srovnávací 

výzkum (komparatistika) nám může umožnit zjistit shody a rozdíly mezi fakty, daty, 

významy a ději, které jhator v různých geografických lokalitách nabývá a obsahuje. Na 

základě takového srovnání zjistíme, co je, či může být jedinečné a co je tak unikátním 

projevem hmotné i duchovní kultury námi zkoumané oblasti. Stejně tak je důležité 

nabídnout sociokulturní souvislosti, neboť jde o rituál, který je prováděn, sledován a 

prožíván v kruhu rodiny a příbuzných a za účasti duchovního vedení. Toto uskutečňování a 

provádění přenáší skutečnost a platnost rituálu - i jeho obsah - na všechny zúčastněné, 

přispívá k obnovení společnosti. Všichni zúčastnění tak vlastně při pohřbu prožívají svoji 

představu o světě, životě, smrti, dobru a zlu; a mnišská společenstva při něm (navzdory 

moderní době) dokazují svou platnost, opodstatněnost a především autoritu. Podobně i 

psychologický rámec a přístup může rozšířit naše obzory a znalosti o vzdušném pohřbu. 

Pomineme-li Freudovi a Jungovi teze týkající se různých aspektů osobnosti a jejího vztahu 

k náboženskému myšlení a náboženství vůbec, pak nám může psychologicky orientované 

bádání rozkrýt např. rozvolnění vnitřního napětí či strachu ze smrti, stejně tak i představy o 

ní (a zejména po ní) atp. V neposlední řadě může jít například i o přístup tzv. aplikované 

hermeneutiky k tématu, neboť jhator znamená almužnu bohům i ptákům, zároveň se budu 

snažit pohlédnout na buddhismus očima ekologické antropologie.  

   Pochopitelně existuje mnoho jiných dalších metodologických přístupů a badatelsko-

výzkumných tradic a postupů. Zde byly nastíněny pouze některé metodologické konstrukty, 

na jejichž základě lze zaměřovat výzkumno-badatelskou optiku studia. Předkládaný text 

není pochopitelně bezezbytku zosobněním všech těchto badatelsko-metodologických 

přístupů, avšak samotným explicitním zohledněním těchto perspektiv je práce ovlivněna, 

neboť uvědomování si provázanosti světa je základem správného nahlédnutí.8  

Na pozadí těchto východisek tedy shrňme výzkumné téma i problém. Tématem je 

primárně teoretické zakotvení tibetského přístupu ke smrti, pohřbívání v Tibetu, nástin 

tibetského pojetí světa prostřednictvím specifického rituálu, přičemž základní úlohou práce 

je seznámit se s průběhem, významem a různými přesahy fenoménu vzdušného pohřbu. 

                                                 
8 Platón: Gorgias, Praha  OIKOYMENH 2000, z řeckého originálu přeložil František Novotný, 129 stran, str. 
47 
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1.2. Zdroje práce      

Text magisterské diplomové práce byl zpracován na základě pramenů uvedených v 

seznamu použité literatury i na základě  terénního výzkumu, který proběhl v září-říjnu roku 

2007, a to v klášterech Sera, Ganden a Drigung. Empirický terénní výzkum byl doprovázen 

zúčastněným pozorováním a rozhovory s informátory. (Vše mapují fotografie, které jsou 

jednak doprovodnou součástí práce, následně pak i v příloze.) Mnohé informace, které 

proto použiji ve stěžejní čtvrté kapitole práce a kde není uveden zdroj nebo citační index, 

jsou výsledkem mého terénního sběru dat. Většina rozhovorů s nativními informátory z řad 

mnichů, vesničanů i obyvatel měst byla vedena z 80 % v anglickém jazyce (případně za 

pomoci průvodce v jazyce čínském), zbylých 20 % rozhovorů bylo vedeno v tibetštině. 

 

1.3. Literatura 

Co se týče literatury, nutno samozřejmě vyzdvihnout práce Josefa Kolmaše, z nichž 

vycházím především v druhé kapitole věnované přístupu Tibeťanů ke smrti. Jeho práce o 

Tibetu představují unikátní zdroj informací a byli mi cenným vodítkem při studiu dané 

problematiky. Dále je v práci čerpáno z mnohé české či do češtiny přeložené literatury 

věnující se Tibetu; konkrétní problematika vzdušného pohřbu je ovšem zpracovaná 

především na podkladě článků, esejů a statí z internetových portálů, časopisů apod., které se 

věnují jednak tibetské problematice a jednak smrti a pohřbívání.  

Předkládaný text vychází především z české a anglické sekundární literatury, kterou 

jsem se snažila precizně kompletovat a obsáhnout jako celek. Část tezí a myšlenek vychází 

také z primární pramenné literatury, kterou sepsali tibetští buddhisté v tibetském či také v 

anglickém jazyce. Pramenné tibetsky psané literatury práce využívá jen minimálně, přičemž 

těmto materiálům, které mám také k dispozici, se hodlám v budoucnu věnovat podrobněji. 

 

1.4. Práce s tibetštinou 

Téma tibetského buddhismu přináší nutnost pracovat s tibetským pravopisem. Tibetský 

pravopis je silně historický (zformován  vytvořením tibetského písma zhruba v 7. století n. 

l.  a legendárně připisován Thönmovi Sambhótovi), tj. existuje značný rozdíl mezi tím, jak 

se slova píší a jak se dnes skutečně vyslovují. Kvůli přesné identifikaci tibetských termínů 

je proto nutné uvádět přesný přepis všech grafémů (transliterace). V přepisu tibetštiny se v 

podstatě práce drží pravidel, která v českém úzu zavedl v 80. letech 20. století J. Kolmaš, a 
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to i přesto, že česká transkripce tibetštiny u nás zatím nebyla kodifikována.9 Pro 

přehlednost jsem se rozhodla včlenit transkribované i transliterované tvary u vybraných 

pojmů do závěru práce, kde jsou abecedně řazeny.10  V samotné práci se nicméně i tak 

objeví několik tibetských termínů, které se po uvážení zdálo být vhodné ocitovat přímo 

v textu.  

 

1.5. Doplňkový materiál 

Každá kapitola začíná krátkým uvedením, které má v několika větách (případně verších) 

seznámit a nadnést obsah příští kapitoly. Předkládaný text magisterské diplomové práce je 

uveden českým a anglickým resumé a zakončen přílohami, které obsahují bibliografii, 

exkurzy na různá témata a fotografie zejména vzdušných pohřebišť; dále slovníkem 

tibetských reálií a podstatných pojmů a termínů buddhistického učení užitých v této práci. 

Celý text je doprovázen fotografiemi, které mohou plastičtěji ilustrovat a vykreslit danou 

problematiku, přičemž většina fotografií je z mého vlastních archivu a byly pořízeny 

v klášterech Sera, Ganden, Samjä a Drepung.  

 

1.6. Totální instituce pohřbu 

Stejně jako se skvělý francouzský antropolog Marcel Mauss díval na společnost optikou 

směny a v jejím ustavení a formách shledával a koncipoval charakter společnosti jako 

takové, ráda bych se v této práci pokusila o obdobnou analýzu, totiž o rozbor totální 

instituce pohřbu. Pohřební rituály, jak tvrdí Gennep ve své práci Přechodové rituály, se 

v různých kulturách (ze všech jím zkoumaných fenoménů) ponejvíce odlišují, neboť je na 

nich možné vysledovat i ty nejintimnější a nejkrajnější prvky v souboru kulturních 

fenoménů. I tato dvě východiska, totiž smrt (respektive pohřeb) jako totální sociální fakt a 

multikulturní přístupy ke smrti, hodlám v práci využít k podpoře své výchozí teze, totiž že 

tibetský vzdušný pohřeb představuje jednak unikátní sloučení kosmologických, 

religiózních, přírodních i individuálních prvků v kultuře Tibeťanů, stejně jako skutečnost, 

že navzdory západním, často negativním soudům o tomto úkazu zastupuje láskyplné a plně 

pozitivní cítění a úctu k zemřelému, jeho duši i tělu. 

                                                 
9 Více viz Taši Dagnewa: Základy gramatiky moderní hovorové tibetštiny, Karolinum 2005, 134 stran; ú 
10 Přičemž jsem vycházela především ze slovníku Melvyna Goldsteina: English-Tibetan Dictionary of 
Modern Tibetan, Library of Tibetan Works and Archives, Dharamsala 1999, 344 stran 
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Pohřbívání lze doložit již u neandrtálských lidí, přičemž sám pohřeb je pokládán za 

první nepochybné znamení lidské kultury.11 Zároveň je jakýmsi vykročením ze všednosti, 

při němž se společnost na jistou chvíli ocitá v liminární, tj. jakési prahové a pomezní situaci 

smutku, aby následně – po pohřebním rituálu12 – došlo k opětovnému „oživení“ běžného 

chodu společnosti.13 Především je ale pohřeb rituálem, ve kterém si dané společenství 

ukládá za nutné naložit správně s tím, co po člověku – vedle majetku, dětí a jakéhosi 

duševního obsahu či poselství, které zůstavil budoucím pokolením – zůstane, totiž mrtvé 

tělo, jež žádná společnost nepokládá za pouhý „odpad“ a o které se (nedojde-li k rozpadu 

společenských vazeb a vztahů, jaký můžeme pozorovat tak často v současném světě) řádně 

postará.14 Tibeťané, národ hluboce religiózní a ve své podstatě absolutně duchovně 

zemř

 

 

 

    

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                

založený, pokládá pohřební obřad za jednu z nejdůležitějších věcí, kterou je nutno pro 

elého vykonat, a zároveň tak pomoci jeho duši v ukončení znovuzrozování, resp. 

v dosažení nirvány. 

 
11 Sokol, Jan: Člověk a náboženství, Portál Praha 2004, 248 stran, str. 43  
12 Zmiňme zde především odlučovací rituály, jako je omývání, přenášení těla zesnulého ven z domu, usmrcení 
jeho žen atd. a přijímacími rituály je obvykle pohřební obřad ukončen, nejčastěji jsou to hostiny, vzpomínkové 
slavnosti, jejichž cílem je navázat mezi pozůstalými (a někdy i nebožtíkem) pouto, které bylo zničeno při 
odchodu jednoho člena. Viz Gennep, Arnold van: Přechodové rituály: Systematické studium rituálů; Praha 
Nakladatelství Lidové noviny 1997, 201 stran, str. 112 
13 Gennep, Arnold van: Přechodové rituály: Systematické studium rituálů; Praha Nakladatelství Lidové noviny 
1997, 201 stran, str. 114 
14 Sokol, Jan: Filosofická antropologie, Portál Praha 2002, 222 stran; str. 140 
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Všichni – chudí i bohatí – obětují bohům a vyprošují si jejich požehnání, 

plni oddanosti a bez vnitřních pochyb. 

Sotva existuje na světě národ, který tak spontánně vyznává své náboženství  

a snaží se žít podle jeho pravidel jako Tibeťané.15  

 
 
2. Základní antropologická a religionistická charakteristika Tibeťanů 

Tato kapitola, věnovaná především výchozí a příznačné tématice Tibetu a lidem, kteří 

zde žijí, si neklade za cíl podat úplný výčet antropologických či religionistických 

charakteristik, přehled historie Tibetu či dějin buddhismu apod. Cílem je pouze seznámit se 

s hlavními a výchozími pohledy na danou problematiku a uvést tak sledované téma 

vzdušného pohřbu do širšího rámce a zastřešit jej tak podstatnou obeznámeností s tímto 

národem, jejich původem, vzhledem, s 

formovaly a utvářely, s jejich původním

 

2.1. Mýty o stvoření 

Dle oblíbené legendy jsou Tibeť m 

Čänräzig, a skalní démonky Jakšiní, jež m

poustevničil v horách, zaslechl plač

spolu přivedli na svět šest bytostí, které ci 

v dalších generacích postupně ztráceli opi

ze svého otce, byli soucitní, inteligentní, citliví a zbytečně nemluvili; ti, kteří více po své 

pramatce, měli červené tváře, byli 

tvrdošíjní a hříšní. Kolébkou 

Tibeťanů podle této legendy byla 

oblast kolem dnešního Cethangu, 

který leží asi 150 km na 

jihovýchod od Lhasy. Když 

vystoupíme vysoko nad město na 

posvátnou horu Gangpori, můžeme 

dodnes vyhledat malou jeskyňku, v 

níž se ze spojení opičáka a obřice 

narodilo šest zakladatelů šesti legendárních tibetských klanů či kmenů. Moudrý opičák své 
                                                

jejich mýty o stvoření i s vlivy, které Tibet 

 náboženstvím a především s buddhismem.  

ané potomky moudrého opičáka, do něhož se vtělil sá

ěla podobu obřice.16 Opičák, jenž putoval a 

ící obryni, zželelo se mu jí a vzal si ji za ženu. Tito dva 

se podobaly opicím bez ocasu. Jejich potom

čí znaky a začali rozvíjet řeč. Ti, kteří zdědili více 

 
15 Harrer, Heinrich: Sedm let v Tibetu, nakladatelství Ivo Železný 2003, 294 stran; str. 66 
16 viz Cybikov, Gonbožab Cebekovič: Cesta k posvátným místům Tibetu, Argo 2001, str. 147 
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potomky naučil později i sít a sklízet obilí, aby měli všichni dostatek potravy a mohli se 

dále rozrůstat.17  

Jiná buddhistická tradice spojuje počátky tibetského národa s královským princem, 

který přišel do Tibetu podle legendy přes Himálaje z některého ze severoindických 

království.18 Protože mluvil řečí, jíž místní obyvatelé nerozuměli, a ukazoval nahoru k 

horám, z nichž sestoupil, odvodili si místní lidé, kteří byli v té době vyznavači starého 

náboženství bön, že k nim přišel z nebe. Bönisté pokládají nebe za posvátné, a proto prince, 

jemuž dali jméno Ňathi Cänpo („na ramennou nastolený“), přinesli do své vesnice a udělali 

z něj prvního legendárního krále Tibetu. Je považován za krále, který Tibeťany zcivilizoval. 

I tento příběh se měl odehrát v „kolébce tibetského národa“ mezi údolími Jarlung a 

Čhonggjä nedaleko Cethangu. Po Ňathi Cänpovi následuje v tibetských dějinách dalších 

šest legendárních králů, kteří se stejně jako Ňathi Cänpo po své smrti vrátili po žebříku do 

nebe. Teprve mnoho generací po legendárních panovnících Tibetu se objevují králové, 

doložitelní z historických pramenů.19 

Vyjdeme-li ze základního předpokladu, že mýtus je pravda v silném smyslu, že o pravdě 

jedná a pravdu (prapůvodní a počáteční) obsahuje, vztahujíce se tak k nejširší souvislosti 

lidského chování, že jde o „příběh“, o to co se událo anebo co se děje a co je bytostné, 

zpravujíce o něčem skutečném anebo o něčem, co se právě tímto vyslovením musí stát 

skutečným20, poslouží nám tyto dvě legendy o stvoření Tibeťanů k výtečnému uvedení do 

jejich pojímání  světa.  Mýtus první, odkazující k opičákovi a obřici, je dokladem toho, že 

Tibeťané sebe sama vidí jako součást živočišné říše. (Vzpomeňme na poprask, který 

v západním světě způsobila Darwinova teorie!) Nebojí se své „živočišnosti“ a zvířata vůbec 

se u nich těší velké úctě. Druhá legenda je pro změnu odrazem jejich vztahu „k nebi“ a 

k přírodě vůbec.21 

 

2.2. Kdo jsou Tibeťané a jejich dějiny 

O tom, odkud přesně se prapředkové Tibeťanů na Tibetské náhorní plošině vzali, 

nepanuje dosud mezi učenci jednoznačný názor. Archeologické nálezy a historické doklady 

jsou sporé, zkoumají se souvislosti lingvistické a etnografické, nejnověji např. i genetické. 
                                                 
17 http://historie-tibetu.webpark.cz/ 
18 Ondomišiová, Zuzana: Dějiny tibetského buddhismu In DINGIR, časopis o současné náboženské scéně, 
7.ročník, číslo 4, 2004; str. 118-119 
19 Tsepon W.D. Shakabpa: Dějiny Tibetu; Nakladatelství Lidové Noviny 2001, 428 stran, str. 52 
20 Walter F. Otto: Mýtus a slovo in Mýtus, epos, logos; předmluva Petr Rezek, přeložil Miroslav Petříček; Praha 
OIKOYMENH 1991, 119 stran 
21 Oba aspekty – vztah ke zvířatům a vztah k přírodě – budou podrobněji rozvinuty v závěru práce; nyní nám 
jde jen o uvedení do nejzákladnějších aspektů jejich vztahu k veškerenstvu.  
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Pravděpodobně přišli na planinu odkudsi z východu nebo severovýchodu již v době před 

začátkem nebo kolem začátku křesťanského letopočtu a stali se jejími prvními obyvateli.22  

Antropologové řadí Tibeťany z větší části k mongoloidní rase. V Tibetu nalézají dva 

odlišné základní lidské typy: první mongoloidní, což jsou lidé drobného vzrůstu, s kulatější 

lebkou a širokými lícními kostmi, rozšířený po celém centrálním Tibetu, druhý typ jsou lidé 

vyšší, mohutnější, s protáhlou lebkou a dlouhými údy, typický pro Kham a Amdo.23 

A jací Tibeťané jsou?  

Tibeťané jsou národem mírumilovným, pohostinným, velkorysým a vždy usměvavým, 

jsou přátelští, hovorní a skromní; opírají se totiž velmi silně o svou buddhistickou víru a 

„věří v zákon karmy, který hlásá, že odměny a tresty v tomto životě jsou výsledkem 

člověkových skutků v minulém životě. To je jeden z důvodů, proč jsou tak velice soucitní, 

čestní, srdeční a se svým údělem spokojení. (..) Rádi se baví a k ženám jsou zdvořilí a berou 

je jako sobě rovné. (..) I když před komunistickou okupací převládal v Tibetu feudální 

systém, poněkud podobný tomu, který je znám ze středověké Evropy, nebyli ani nejchudší 

rolníci a nevolníci jakkoli omezováni ve svém pohybu a náboženském vyznání. 

Z náboženských důvodů existovala dokonce jakási zvláštní forma společenské mobility. 

Například sám současný dalajláma pochází z rodiny sedláka.“24 

Obecně se dá říci, že spiritualita Tibeťanů je více založená na přirozené víře. Duchovní 

rozměr je v kultuře Tibeťanů všudypřítomný, ale systematickým duchovním cvičením se 

mimo kláštery mnoho lidí nevěnuje.  

Geografické podmínky a izolovanost od vnějšího světa měly za následek autochtonní 

vývoj v Tibetu. Území náhorní plošiny bylo osídleno již v paleolitu a neolitu, přičemž na 

přelomu 6. a 7.století došlo ke sjednocení pod kmenem Bö. Následovalo období vrcholného 

rozkvětu, za krále Songcäna Gampa byl vytvořen centralizovaný stát se silnou armádou, 

soudnictvím, vlastním písmem a náboženstvím; byly vysílány diplomatické a kulturní mise 

do Indie, Nepálu a Číny. Po období úpadku od 11.stol. vznikaly nové buddhistické školy a 

sekty, jejichž představitelé ve spojenectví s mongolskými chány získali politický vliv. Po 

mnoha dějinných zvratech získal Tibet na počátku 20.století samostatnost, v roce 1951 byl 

však okupován čínskou armádou a prohlášen za nedílnou součást Čínské lidové republiky. 

                                                 
22 Jednalo se spíše o roztroušené jazykově příbuzné skupiny, které se v důsledku historických dějů a v 
závislosti na přírodním i politickém prostředí dále vyvíjely. Na území osídleném Tibeťany se našlo několik 
pravěkých sídlišť, i tady je však určení přesných souvislostí téměř nemožné - nálezů je málo a jsou 
roztroušené ve velkém prostoru. K zajímavostem patří např. soustavy menhirů, stojící zejména v západním 
Tibetu. Viz http://www.zdravi4u.cz/view.php?cisloclanku=2008031501 
23 viz tamtéž 
24 Tsepon W.D. Shakabpa: Dějiny Tibetu; Nakladatelství Lidové Noviny 2001, 428 stran, str. 25-26 
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9.května 1965 byla vyhlášena Tibetská autonomní oblast.25 Následkem ekonomických a 

sociálních reforem maoismu došlo k likvidaci tradiční struktury tibetské národní kultury. 

Buddhistické kláštery byly prakticky zničeny a obroda národa je soustředěna do okolních 

oblastí za hranice Tibetu.26 

 

2.3. Původní náboženství bön 

Bön (někdy též bönismus) je původní předbuddhistická starověká duchovní tradice 

Tibetu a byl pravděpodobně jediným náboženstvím Tibeťanů od dob předhistorických až do 

7. století, kdy začal ustupovat buddhismu.  

Základem bönismu je tibetský šamanismus s animistickými prvky, ovlivněný čínským 

taoismem; vyznačuje se kultem démonů, magií a oběťmi. Bön je tak v podstatě starobylá 

duchovní tradice bohatá na rituály, dobrotivá i hněvivá božstva a posvátné předměty. Dělí 

svět na tři úrovně: zemi, nebe a podzemní svět.27  

Nejvyšším učením v bönu, stejně jako v tibetském buddhismu, je „dzogčhen“, což se 

překládá jako Velká dokonalost. Tato dokonalost stojí na přímém vhledu do skutečnosti, 

kam nevedou žádná slova ani myšlenkové koncepty. Pro správné přijetí této nauky je 

důležitá určitá průprava a připravenost mysli. (Původně byl „dzogčhen“ tajný a byl tradičně 

vyhrazen jen těm nejvážnějším hledačům pravdy.28) Právě pro tento aspekt je pro bön velmi 

podstatný vztah učitele a žáka - klade se důraz na ústní předávání moudrosti. S tímto 

pojmem je i spjato sanskrtské slovo dharma, jakási správná cesta životem, nebo přesněji 

„skrytý řád světa“ a život v souladu s tímto řádem. Nejčastěji se slovo dharma používá ve 

významu správného způsobu života nebo ctnostného chování a jednání. V duchovním 

smyslu je dharma cestou nejvyšší pravdy. 29  

Bönističtí mniši se odívají do černých hábitů (proto se jim někdy říká černí mniši); tento 

zvyk zřejmě převzali od čínských buddhistů, kteří oblékali ve starých dobách černý šat.30 

Jejich roucho se dá zároveň rozeznat podle modrého pruhu látky na hrudi. 

K bönu patří také například modlitební praporky lungta zdobící tibetská obydlí.  

                                                 
25 Kolektiv autorů: Encyklopedie Diderot, DIDEROT 2000; 8.díl, str. 80 
26 Srovnej Ondomišiová, Zuzana: Přežije duchovní dědictví Tibetu? In DINGIR, časopis o současné 
náboženské scéně, 7.ročník, číslo 4, 2004; str. 126-127 
27 http://www.buddhismus.cz/bonismus.html 
28 Nyní se dzogčhen na Západě „odtajnil“. Vedlo k tomu vědomé rozhodnutí tibetských mistrů, kteří se 
obávali, že by učení mohlo v Tibetu zaniknout. 
29 Rozhovor s TENZIN WANGYAL RINPOČHE, mistrem nejstarší tibetské duchovní tradice bön; viz 
http://www.reflex.cz/Clanek30134.html 
30 Odtud pochází starotibetský název pro Čínu Gjanag. 
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Bön je tak vedle čtyř buddhistických škol pátým pilířem tibetské duchovní tradice. Svůj 

původ odvozuje od Tonpy Šenraba Miwočheho, který žil podle tradice před mnoha tisíci 

lety na území dnešního Íránu. I přesto, že je dnes v Tibetu dominantním náboženstvím 

buddhismus, bön si stále udržuje určitý vliv. Byl částečně asimilován do lámaismu a dosud 

se udržuje mezi nomádským obyvatelstvem severního a východního Tibetu.31 

 

2.4. Tibetský buddhismus 

Buddhismus zanesli do Tibetu jako první indičtí misionáři v 7.století, ale jeho vliv 

vyprchal po dvou staletích politického a náboženského neklidu. V 11.století se objevil 

znovu a od té doby se ocitl v centru tibetské společnosti i kultury.32 

Tibetský buddhismus je někdy nepřesně označován termínem lámaismus a jedná se o 

specifickou formu mahájánového buddhismu v jeho tantrické podobě, zahrnujíce široký 

výběr škol a praktik. Na jedné straně se jeho vysoce ritualizovaný a esoterický charakter 

odvozuje od indické tantry, formy „mystického“ buddhismus, která obsahuje jak 

buddhistické, tak hinduistické ideje. Na druhé straně jeho systematická a složitá klášterní 

kultura byla ovlivněna tradicemi indického učení.33 

Rozvoj buddhismus v Tibetu velice ovlivnily dvě postavy, Padmasambhava a Atíša. 

První jmenovaný založil řád Ňingmapa, který je jednou ze čtyř základních škol tibetského 

buddhismu. Postupně si tibetský buddhismus vytvořil vlastní buddhistický kánon (Kandžur 

a Tandžur) a prošel řadou reforem. Nově vzniklé buddhistické sekty Sakjapa, Kagjüpa a 

Gelugpa se lišily různým výkladem Buddhova učení.34 Tyto školy jsou proslulé svým 

soupeřením o duchovní – a občas i politickou – nadřazenost, nicméně právě tato 

různorodost dala vzniknout vzkvétající buddhistické tradici.35 V 16. a 17.století se tibetský 

buddhismus vyvinul do složitého filosoficko-teologického systému s propracovanou 

organizační strukturou (kláštery jako centra vzdělanosti atp.) a s pronikavým vlivem na 

soukromý i veřejný život.36 

                                                 
31 Hoffmann, H.: Quellen zur Geschichte der tibetischen Bon-Religion, Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur: Mainz 1950, s. 125  (V současnosti jsou mimo Tibet největší bönistické komunity - sanghy - v 
Mexiku a Polsku). 
32 Ondomišiová, Zuzana: Dějiny tibetského buddhismu In DINGIR, časopis o současné náboženské scéně, 
7.ročník, číslo 4, 2004; str. 118-119 
33 Littleton, C.Scott: Moudrost Východu, Knižní klub Balila 1996, 176 stran; str. 90 
34 Ondomišiová, Zuzana: Dějiny tibetského buddhismu In DINGIR, časopis o současné náboženské scéně, 
7.ročník, číslo 4, 2004; str. 118-119 
35 Littleton, C.Scott: Moudrost Východu, Knižní klub Balila 1996, 176 stran, str. 91 
36 Kolektiv autorů: Encyklopedie Diderot, DIDEROT 2000; 1.díl, str. 494; srovnej Ondomišiová, Zuzana: 
Dějiny tibetského buddhismu In DINGIR, časopis o současné náboženské scéně, 7.ročník, číslo 4, 2004; str. 
118-119 
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V 17.století nastolili Mongolové pátého dalajlamu a vznikl tak specifický institut, který 

v sobě spojuje duchovní a světskou moc země. Až do poloviny 20.století sídlili dalajlámové 

ve Lhase, tibetském hlavním městě, kde vládli z paláce Potala, umístěného na místě bydliště 

legendárního Avalókitéšvary.  

V Tibetu se pod vlivem buddhismus rozvíjelo vlastní umění i písemnictví, značný 

význam si však podržel kult mnoha místních božstev a magické rituály. 

Tibetský buddhismus se stal státním náboženstvím i v Mongolsku, kam se rozšířil ve 

dvou vlnách ve 13. a 16.století.37 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
37 Kolektiv autorů: Encyklopedie Diderot, DIDEROT 2000; 1.díl, str. 494 
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„Nyní, když mi nadchází bardo hodiny smrti,  

odvrhnu všechnu náruživost, touhu a chamtivost, 

nerozptylován vnořím se do jasu duchovních pokynů a rad 

a svůj nezrozený intelekt přenesu do vesmírného prostoru. 

Jakmile se oddělím od těla složeného z masa a krve, 

poznám, že to bylo jen cosi pomíjivého, pouhý přelud.“38 

 

3. Přístup Tibeťanů ke smrti  

Přístup Tibeťanů ke smrti je jednoznačně a především určen jejich náboženstvím. V naší 

společnosti je smrt považována za tabu. Většina lidí o ní nemluví, ačkoli smrt – tato 

nejvěrnější průvodkyně člověka – tvoří s životem dokonalou dialektickou jednotu.39 

Tibeťané jsou si této jednoty plně vědomi, neboť chápou existenci jako (uzavřený) kruh, na 

rozdíl od západního světa, kde je život chápán jako cesta. Zároveň však mají přípravu na 

smrt pečlivě rozpracovanou a v jejich kultuře, formované původním bönistickým 

náboženstvím a od 8.století zejména přijetím buddhismu, je umírající člověk veden k tomu, 

aby se zklidnil, uspořádal si své věci a myšlenky, aby se připravil na odchod do „jiného“ 

bytí a smířil se se smrtí, jež je šancí, jak proniknout do podstaty věcí.40   

 

3.1. Pojetí duše a těla v tibetském (mahájánovém) buddhismu41  

Zastavme se nyní podrobněji u tibetské představy duše, resp. átmánu, neboť pojetí smrti 

s tím úzce souvisí.  

Jedním ze základních učení v buddhismu je koncepce ne-já (tj. učení o neexistenci „já“) 

- neexistuje tedy nějaká konkrétní duše, konkrétní átman. To, co se znovuzrozuje, je jakási 

karmicky ovlivněná soustava pěti jednotlivých, nemateriálních složek osobnosti, z nichž se 

člověk skládá – jsou jimi tělesnost, cítění, vnímání, charakter a myšlení. Každá z nich je 

nestálá, podrobená změnám a o žádné z nich člověk nemůže říci: toto je mé já. Učení o ne-

já vede zejména v etice k odvrácení egoismu, sebestřednosti a umožňuje rozvíjet pokorný a 

                                                 
38 Tibetská kniha mrtvých. Bardo thödol (Vysvobození v bardu skrze naslouchání). Překl. a komentář J. 
Kolmaš, Praha: Odeon 1991, 186 stran; str. 169 
39 Kolmaš, Josef:  Smrt a pohřbívání u Tibeťanů, Nadace UNIVERSITAS MASARYKIANA, Brno 2003, 183 
stran; str. 13 
40 http://www.protibet.org/view.php?cisloclanku=2007040011 
41 Nutno dodat, že kvalitní charakteristika dané problematiky by vydala na samostatnou práci; nám nicméně 
postačí krátké uvedení do problému, aby byla následně srozumitelnější jejich koncepce smrti a reinkarnace. 
K problematice více viz Holba, Jiří: Buddhova nauka o ne-Já (an-átman) in: Pojetí duše v náboženských 
tradicích světa. 1. vyd. 2007, Svět archaických kultur, č. 2. Praha: DharmaGaia 
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láskyplný soucit k lidem i přírodě. Život tedy nezačíná narozením ani početím, ale je 

neustálým koloběhem, stejně jako příroda sama.42 

Átman je tak část bytí, která přežívá smrt a je znovuzrozena nebo dosahuje dokonalého 

osvobození od všech světských pout a spojuje se pak s brahmanem. Átman dává funkčnost 

tělesným orgánům živé bytosti a je spojením s univerzálním dechem života.43 

 

3.2. Kolo života 

Buddhisté věří v nekonečný koloběh převtělování. Tento koloběh stále nových a nových 

životů (samsára) je považován za strastiplný, přičemž únik z něho je možný 

prostřednictvím poznání pravé skutečnosti, kdy je tak dosaženo stavu „vysvobození“ (a v 

některých variantách i „věčného štěstí“), který buddhisté označují jako nirvána. 

Názorně je buddhistický 

pohled na samsáru předveden v 

tzv. „kole života“ (bhavačakra), 

které je často zobrazováno v 

tibetském buddhismu. V centru 

kola jsou namalovány jeho hnací 

síly (kořeny neprospěšného 

jednání, mluvení a myšlení): 

žádostivost, zášť a klam, jako 

prase, had a kohout. V prostřední 

řadě je šest možných oblastí 

zrození: bozi a polobozi, lidé, 

zvířata, hladoví duchové a 

obyvatelé pekelných světů.44 

Míra strasti je nejmenší v 

nebeských světech a největší v 

                                                 
42 Holba, Jiří: Buddhova nauka o ne-Já (an-átman) in: Pojetí duše v náboženských tradicích světa. 1. vyd. 
2007, Svět archaických kultur, č. 2. Praha: DharmaGaia 
43 Tato skutečnost se nám bude velmi hodit v kapitole Vzduch jako mysl. 
44 Šest buddhistických sfér jsou místa, do kterých se nejen lidé podle buddhismu mohou reinkarnovat. Každá 
sféra je jiná a žijí v ní jiné bytosti: Naraka (Svět pekla) je sféra neustáleho utrpení;  Preta (Svět hladových 
duchů) – dochází k znovuzrození v podobě tzv. ‚hladového ducha‘, který je stále hladový, ale nikdy neukojí 
svůj hlad. Dalšími světy jsou pak svět zvířat, svět lidí , Asura (Svět polobohů)  a Deva (Svět bohů) - Tento 
svět tvoří bytosti o tolik moudřejší než lidé, že se tento svět nazývá také "Sféra bohů". In Tibetská kniha 
mrtvých. Bardo thödol (Vysvobození v bardu skrze naslouchání). Překl. a komentář J. Kolmaš, Praha: Odeon 
1991, 186 stran; komentáře 
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peklech. Ve vnějším okruhu je 12 členů řetězu podmíněného vznikání, který začíná 

nevědomostí. Celé kolo života pak objímá bůh pekel Jama, který symbolizuje neustále 

přítomnou smrt.45 

Současný život je buddhisty považován jen za prchavý okamžik v nekonečném, stále 

znovu se opakujícím cyklu zrození, stárnutí, utrpení a smrti. V jaké formě se bytost znovu 

narodí, závisí na její minulé karmě. Pokud v předešlých životech bytost konala prospěšné 

činy, narodí se jako člověk nebo v nebeských sférách jako „božská“ bytost (déva). Tyto 

„božské“ bytosti zakoušejí ve svém životě méně utrpení než lidé, ale i ony jsou podrobeny 

stárnutí a smrti. Ve svých „šťastných světech“ mají navíc méně možností než lidé konat 

dobré skutky, a proto se jejich pozitivní karma časem vyčerpá a v dalším životě se zrodí 

opět v nižších světech. Pokud převáží negativní karma, dojde ke zrození ve zvířecí podobě, 

ve formě hladových duchů nebo v pekelných světech. Ani zde ovšem bytosti nezůstávají 

věčně, ale po vyčerpání své negativní karmy se zrodí opět ve vyšší formě. Toto věčné 

putování „nahoru a dolů“ probíhá znovu a znovu, dokud není přerušen řetěz příčin, který 

způsobuje nová zrození. 

Podle buddhismu je nejlepší zrození v lidské podobě, protože je ze všech sfér 

nejvhodnější pro praxi Buddhova učení. I když realizace nirvány je možná i v jiných 

sférách existence, zejména v nebeských světech. Zde je ale vlivem převažujícícho štěstí a 

téměř dokonalého pohodlí duchovní cesta mnohem obtížnější. Přesto není pravdou, jak se 

někdy na Západě mylně myslí, že buddhisté neusilují o zrození v nebeských světech. V 

mnoha rozpravách samotný Buddha vyučoval laiky tak, aby se po smrti zrodili jako nebeské 

bytosti (dévové).46 Avšak na rozdíl od některých náboženství buddhismus nechápe zrození 

v nebi jako konečný cíl, jelikož i nebeské bytosti jsou smrtelné a stále podléhají koloběhu 

znovuzrozování. V rámci buddhismu se tedy zrození v nebeských sférách spíše chápe jako 

jakési zpříjemnění cesty samsárou, hlavním úkolem je realizace konečného vysvobození ze 

samsáry a ukončení neustálého znovuzrozování. Protože tento úkol je nejsnáze splnitelný v 

lidském zrození a navíc dle buddhistické kosmologie tvoří lidé jen nepatrný zlomek všech 

bytostí, je v buddhismu lidský život považován ze velkou vzácnost. Buddha poukázal na 

vzácnost lidského zrození pomocí metafory: přirovnal celý třitisíckrát složený všehosvět k 

velkému oceánu, na němž plave dřevěný kruh. Na dně tohoto oceánu žije slepá želva. 

Jednou za 100 let tato želva vyplouvá na povrch, aby se nadechla a poté se vrací na dno. 

                                                 
45 Lexikon východní moudrosti. Překlad Jan Filipský, Helena Heroldová, Josef Kolmaš, Vladimír Liščák, 
Stanislava Vavrušková; 1. vyd. Olomouc : Votobia, 1996; s. 40.  
46 Littleton, C.Scott: Moudrost Východu, Knižní klub Balila 1996, 176 stran, str. 75 
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Naše šance narodit se v cenném lidském těle je menší než pravděpodobnost, že se želva 

trefí hlavou do tohoto dřevěného kruhu.47  

 

3.3. Tibetská kniha mrtvých48 

Přesný návod, jak se během umírání zachovat, co vše přijde a s čím je nutno se 

vyrovnat, ukazuje Tibetská kniha mrtvých (neboli „Vysvobození skrze naslouchání na 

úrovni následující po smrti“), klasické dílo tibetského náboženského písemnictví a jeden 

z nejvýznamnějších textů tibetského buddhismu. Kniha je spisem zakládajícím se na 

animismu Dálného východu a byla sestavena za časů Padmasambhavy v 8. století s 

buddhistickými prvky, které se vážou k animistickému základu tibetského náboženství Bön. 

Poté bylo dílo ztraceno a znovu ho objevil Rigzin Karma Ling-pa, který byl považován za 

emanaci Padmasambhavy. To, že je všeobecně používána v celém Tibetu jakožto součástí 

pohřebního rituálu a že ji uznávají všechny sekty v jejích rozmanitých verzích, svědčí o 

skutečnosti, že byla dílem mnoha generací.49 

Bývá předčítána umírajícím a zemřelým, aby jim pomáhala jako průvodce při přechodu 

z života do mezistavu barda, otevírajícího cestu k vykoupení či do nových vtělení. Stává se 

tak zároveň významným návodem pro konání živých. Je jakýmsi axiomem o věčně a 

univerzálně platném karmovém zákoně, který je uznávaným dogmatem všech tibetských 

buddhistů.  

V hodině smrti nadchází pro Tibeťana (a potažmo pro všechny buddhisty) čas 

k projevení pravé lidské účasti, tedy k prokázání důvěry ve svého učitele, jenž je často 

označován termínem guru, v koloběh vznikání a zanikání a v neposlední řadě v sebe sama i 

v pravdu bytí, která se v mezistavu mezi současným životem a novým zrozením (není-li 

dosaženo nirvány) zjevuje. Jak jest napsáno v úvodu, po „fyzické“ smrti každé osoby, kdy 

se tělo z masa a krve stává přeludem, vydává se átman (východní obdoba námi pojímaného 

principu duše) na cestu 40ti denního barda, po němž následuje další život, který se utváří 

podle činů v předchozích životech a podle dosaženého stupně duševního vývoje či úpadku 

v průběhu znovuzrozování. 50 

                                                 
47 Jeho Svatost Dalajlama: Cesta ke svobodě: Základní učení tibetského buddhismu, Pragma Praha 1997, 173 
stran, str. 43 
48 K této kapitole – většina informací pochází přímo z Tibetské knihy mrtvých anebo z článku Fernanda 
Schwarze k jeho překladu Tibetské knihy mrtvých; více viz Nová Akropolis – články a publikace: 
www.akropolis.cz.  
49 Čiháková, Romana: Bardo Thödol ve světle západních interpretací (rukopis), Praha 2002, 104 stran, 
diplomová práce UK FHS – Katedra obecné antropologie 
50 Kolmaš, Josef:  Smrt a pohřbívání u Tibeťanů, Nadace UNIVERSITAS MASARYKIANA, Brno 2003, 183 
stran; str. 13 
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Kniha Bardo Thödol pojednává racionálně o cyklu existence ve světě fenoménů, jenž 

nastává mezi smrtí a zrozením podle zákona reinkarnace, pokládaného za nejzákladnější 

přirozený zákon lidského života. S ohromující přesností jsou v tomto díle popsány stavy, 

jimiž prochází vědomý princip člověka po jeho smrti, když překračuje tři stavy zvané 

„přechodné či stavy nejistoty“ Barda51. Bardo zevrubně pojednává o nauce o zrození, smrti 

a znovuzrození, o rozličných stavech bytí v Universu a rovněž o cestě osvobození z těchto 

přechodných stavů. Bardo Thödol udává, že existují dvě cesty: cesta Osvobozených, kteří 

dosáhli stavu Probuzení vědomí a stali se Jedním s Centrem, jejich Boddhičittou, a cesta 

bytostí, které bloudí v kruhu znovuzrození v jednom z šesti světů (neboli lok) a které 

procházejí mezi životy přechodnými stavy. Díky velikému soucitu Buddhova srdce neboli 

Prvotního Jasného Světla se může každá bytost osvobodit z kruhu znovuzrození, ovšem 

jedině tehdy, když si uvědomí, že celé Universum je výtvorem mysli.52 

Pokud se člověk během svého života správnou koncentrací připravuje nepodlehnout 

svým touhám ani svým obavám, může se ztotožnit s tímto světlem, jež se mu představuje v 

rozličných formách během cyklu trvajícího 49 dní. To, co bude vnitřně uskutečněno jako 

stav vědomí, vymezuje ve skutečnosti pokračování jeho evoluce a rychlost, s níž se 

osvobodí z přechodného stavu, stejně jako volbu toho, čím bude ve své příští existenci. „To, 

že tak trpíš, je kvůli tvé vlastní karmě, nelze to přičítat nikomu jinému než tvé vlastní 

karmě,“ praví Bardo Thödol v okamžiku Soudu.53 To potvrzuje vizi buddhismu, podle níž 

si my sami musíme vydobýt své vlastní vysvobození. Odtud důležitost iniciace a přípravy 

během životů, abychom dokázali čelit všem popudům vycházejícím z nevědomí. Tato 

zkušenost osvobození se může také naplnit v okamžiku smrti, který se tak stává poslední 

iniciací cyklu manifestace. A právě proto může čtení a pochopení Bardo Thödol pomoci 

mrtvému znovu rozpoznat zkušenosti, jimiž prochází, a co nejrychleji se osvobodit z 

přechodného stavu. 

K tomuto znovuzrození v neviditelném světě připravují člověka rituály a pohřební 

obřady. Proto je nutné usměrnit duši k Západu, k ráji Amitabhy, aby mohla vstoupit do 

                                                 
51 Těmito přechodnými stavy jsou (1) Chi-Khai Bardo: přechodný stav neboli stav nejistoty v okamžiku smrti; 
(2) Cho-Nyid Bardo: přechodný stav neboli stav nejistoty Skutečnosti; (3) Sid-pai Bardo (Sidpa): přechodný 
stav neboli stav nejistoty návratu do proudu samsárické existence, kdy „Vědoucí v nás“ – neboli vědomý 
princip – hledá znovuzrození. Tibetská kniha mrtvých. Bardo thödol (Vysvobození v bardu skrze naslouchání). 
Překl. a komentář J. Kolmaš, Praha: Odeon 1991, 186 stran; str. 32-8 
52 Schrempf, M.: Taming the Earth, Controlling the Cosmos: Transformation of Space in Tibetan Buddhist, in: 
T. Huber (ed.), Sacred Spaces and Powerful Places in Tibetan Culture. A Collection of Essays, Dharamsala: 
Library of Tibetan Works and Archives 1999, s. 198-224 
53 Tibetská kniha mrtvých. Bardo thödol (Vysvobození v bardu skrze naslouchání). Překl. a komentář J. 
Kolmaš, Praha: Odeon 1991, 186 stran; str. 77 
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„onoho světa“.54 Je nutno poskytnout jí účinnou pomoc, spočívající ve velikém soucitu s 

jejím osvobozením. Ode dne smrti až do znovuzrození Universum skrze duchovní síly 

povolává vědomí k tomu, aby se vymanilo ze světa Iluze. Pokud v jednom okamžiku 

vědomí řekne: „Jsem připraveno“, cyklus znovuzrození se okamžitě zastavuje. To je smysl 

učení Siddhárthy Gautamy Buddhy, když pravil, že „Nirvána je zde a nyní“.55 Nirvána je 

skutečností existující současně a zároveň paradoxně se Samsárou; je to naše vědomí, které 

považuje za skutečnost buď jednu, nebo druhou úroveň manifestace. 

Bardo Thödol je jednou velkou mandalou Universa, která se doporučuje poznávat a číst 

od narození, aby se dosáhlo vizualizace všech jejích principů, jež vytvářejí organizaci nebo 

„kosmizaci“ našeho vlastního vědomí.56 Všechna Pokojná i Hněvivá Božstva, všechno to, s 

čím se setkáme, sídlí v nás samých, v našem srdci, v našem hrdle či v našem mozku, a 

vycházejíc odtud, promítá se, jako by to byla vnější realita. Od okamžiku, kdy si začneme 

uvědomovat neskutečnost toho, co se zdá být skutečností, může nastat Velká Prázdnota: 

záře a prázdnota, umožňující návrat k prvotní Pravdě, ze které jsme vzešli. 

Když první Bardo končí, pociťuje „vědoucí v nás“ svou smrt a dosahuje druhého Barda, 

nazvaného Chonyid Bardo neboli „přechodný stav Skutečnosti“. Dále se odtud vchází do 

třetího Barda, Sidpai Barda neboli „přechodného stavu hledání znovuzrození“, který končí 

v okamžiku, kdy se vědomý princip probouzí a přechází ze stavu rozptýlení nebo stavu 

transu do jiného ke konci třetího Barda. 

Ve druhém Bardu vidí, jak se jeho vlastní myšlenky stávají symbolickými formami. 

„Mentální formy, které jsme vědomě vizualizovali, které jsme nechali zakořenit, vyrůst, 

rozkvést a dát plody, vcházejí do slavnostního a působivého panoramatu jakožto obsah 

vědomí osobnosti.“57 

Až do třetího Barda, Sidpai Barda, zemřelý více méně podléhá iluzi, že navzdory své 

smrti má ještě tělo z masa a krve. Když nakonec pochopí, že už nemá tělo, začíná pociťovat 

nepřekonatelnou touhu znovu ho vlastnit. Od tohoto okamžiku začíná hledat formu 

znovuzrození. Výběr se uskutečňuje v závislosti na jeho vlastních myšlenkách, protože 

myšlenky jsou zdrojem veškerých činů, dobrých i zlých. Pokud se během 49–ti 

symbolických dnů (časová perioda určená karmou) neosvobodí z přechodného stavu tím, že 

se ztotožní se stavem Buddhy, zůstává zemřelý vystaven všem karmickým iluzím Barda, 

                                                 
54 Kolmaš, Josef: Tibet: Dějiny a duchovní kultura, Praha: Argo 2004, s. 200 
55 Džátaky: Příběhy z minulých životů Budhy; DharmaGaia 2007, 406 stran, str. 118 
56 Více viz Jung, C.G.: Mandaly. Obrazy z nevědomí, Nakl. Tomáše Janečka 2004, 154 stran, str.12 
57 Tibetská kniha mrtvých. Bardo thödol (Vysvobození v bardu skrze naslouchání). Překl. a komentář J. 
Kolmaš, Praha: Odeon 1991, 186 stran; str. 169 
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šťastným i děsivým, podle případu, o který se jedná. (Znovuzrození v pekle je možné, leč 

velice řídké; stává se to jenom těm, kteří způsobili výjimečnou škodu; obyčejní lidé se 

očišťují od svých běžných morálních poklesků zrozením ve světě lidí, což jim umožní 

pokračovat v jejich vývoji.) 

Bardo nejistoty v okamžiku smrti trvá přibližně 40 minut, 20 minut před a 20 minut po 

smrti. Je prožíváno různě podle individuality: ti, kteří dosáhli vysokého duchovního stupně, 

jsou osvobozeni, jakmile spatří Prvotní Jasné Světlo, které je oním stavem Dharma–dhaty. 

Pro ostatní je zapotřebí, aby jim kněží svými modlitbami pomohli při jejich pouti. „Když 

dýchání téměř ustalo (...), je třeba pronést tato slova: „Ó, vznešený synu (jméno), nyní 

nadešel čas hledání Cesty. Tvé dýchání ustává. Tvůj guru tě postavil tváří v tvář Jasnému 

Světlu. A nyní ho rozpoznáš v jeho Skutečnosti, ve stavu Barda, kdy všechny věci jsou jako 

čisté, bezoblačné nebe a kdy inteligence, nezahalená a neposkvrněná, je jako průsvitná 

prázdnota, bez obvodu a středu. Uvědom si nyní sebe sama a setrvej v tomto stavu.“ Toto se 

opakuje několikrát, aby to zůstalo vryto do ducha umírajícího. Je zapotřebí vyvarovat se 

spánku, protože přechod „Vědoucího v nás“ se musí uskutečnit ve vědomém stavu. Tehdy, 

když nastává konfrontace s Jasným Světlem, se říká: „Ó, vznešený synu (jméno), 

naslouchej. Nyní jsi podroben záření Jasného Světla Čisté Skutečnosti. Rozpoznej ho. (...) 

Tvá vlastní inteligence je nespoutaná, oslňující, universální a šťastná, je to samotné vědomí: 

Buddha universálního Dobra. (..) „Tak jako paprsky Slunce rozptylují temnoty, tak 

rozptyluje Jasné Světlo moc karmy.“58 Pokud je Jasné Prvotní Světlo rozpoznáno, lze 

dosáhnout osvobození. Avšak, pocítí-li se strach, objeví se Druhotné Jasné Světlo. 

V této době zemřelý vidí, že mu odkládají stranou jeho jídlo, že jeho tělo zbavují šatů. 

Slyší pláč a nářek, ale jeho už neslyší nikdo. Mnich pronáší: „Ó, vznešený synu, nyní 

nadešlo to, co se nazývá smrt. Opouštíš tento svět, ale nejsi jediný. Smrt přichází pro 

všechny; nezůstávej připoután k tomuto životu z lítosti nebo slabosti.“ Od tohoto okamžiku 

zakouší skutečnost v různých formách vizí, ale musí rozpoznat, že všechna zjevení jsou 

odrazem jeho vlastního vědomí. „Nepoznáš-li nyní, navzdory svým meditacím nebo 

zbožnosti, které jsi uskutečňoval v lidském Světě, své vlastní mentální formy (...), záblesky 

si tě podmaní, zvuky tě naplní strachem a paprsky tě vyděsí.“ 59 Poněvadž zemřelý musí 

kvůli své karmě procházet 49 dní existence Barda, vysvětlují se mu soudy i nástrahy, jimž 

bude muset čelit a které bude muset překonat během sedmi dnů zjevování se Pokojných 
                                                 
58 Tibetská kniha mrtvých. Bardo thödol (Vysvobození v bardu skrze naslouchání). Překl. a komentář J. 
Kolmaš, Praha: Odeon 1991, 186 stran; str. 80 
59 Tibetská kniha mrtvých. Bardo thödol (Vysvobození v bardu skrze naslouchání). Překl. a komentář J. 
Kolmaš, Praha: Odeon 1991, 186 stran; str. 82 
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Božstev a následně pak sedmi dnů, kdy se budou zjevovat Božstva Hněvivá. 60 Stav 

mrtvého může být přirovnán ke stavu toho, kdo sní, a tyto sny jsou vytvářeny mentalitou 

snícího. Vysvobození je možné pouze pod podmínkou, že se nepodlehne strachu ani hrůze. 

Bardo Thödol, zakládající se na lidských fyziologických a psychologických 

zkušenostech, potvrzuje, že na úrovni Barda všechno vychází z mentálního obsahu člověka, 

který to vnímá. Všechny vize bohů, démonů, nebes či pekel jsou obrazy mentálních forem 

vytvářejících osobnost. Ze dne na den se vize Barda mění v souladu s přívaly mentálních 

forem toho, kdo je vnímá, dokud se řídící karmická síla sama nevyčerpá. Bardo Thödol 

zároveň jasně vysvětluje, že pouhé intelektuální vědění nestačí a že je nutné vyzkoušet a 

uskutečnit ve svém životě správnou koncentraci jako přípravu na zkoušky onoho světa. 

Každé Božstvo vystupující ze stanoveného fyzického centra představuje probuzení 

karmické aktivity odpovídající touhy či vášně. Podobně jako v iniciačním mystériu se na 

scéně ducha zemřelého, který je jediným divákem, každý den Barda zjevují herci a 

režisérem toho všeho je karma. Nejvyšší element, nejbližší božskému ve vědomém principu 

zemřelého, září nejdříve v celé své slávě Prvotním Jasným Světlem a později, s tím, jak 

jeho sláva slábne, jsou vize čím dál tím méně radostné. Pokojná Božstva z centra srdce, pak 

i z centra hrdla splynou v Hněvivá Božstva centra mozku. Na samotném konci jsou 

zaznamenány na poli mentální vize čistě lidské nebo hrubé sklony, personifikované 

nejstrašnějšími Hněvivými Božstvy, vytvářejíce přízračné halucinace a pocity hrůzy. Když 

je mrtvý zpozoruje, prchá před nimi – i když jsou to jeho vlastní myšlenky –, stávaje se tak 

hračkou Mayi a otrokem Nevědomosti. Jinak řečeno, analogicky k tělu na pozemské úrovni, 

které roste až do své dospělosti, pak začíná chátrat a po smrti se rozkládá, i mentální tělo 

Barda prochází od nebeských dnů dětství až po méně dokonalé dny dospělosti, poté uvadá a 

umírá v přechodném stavu, kdy „Vědoucí v nás“ tento stav opouští a takto se znovu rodí. 

Při hledání znovuzrození dochází k přechodnému stavu Sidpa Bardo. Zrození v 

přechodném stavu vytvořilo „zdánlivé tělo bez masa podobné předchozímu a tomu, které 

bude vytvořeno“. Je obdařeno smyslovými schopnostmi, schopností volného pohybu a je 

mentálně velice bystré. Toto tělo, které se může přemísťovat vůlí, procházet bez překážek 

skrze království, je důkazem toho, že se mrtvý nachází v Sidpa Bardu. Uvidí ještě své 

přátele, svoje příbuzné a bude na ně mluvit, ale nedostane odpovědi. Tehdy pocítí velké 
                                                 
60 Pokojná Božstva se zjevují postupně a šestý den vytvářejí mandalu se 42 Božstvy. 8. až 14. dne přichází 
Bardo Hněvivých Božstev (jsou to ve skutečnosti stejná Božstva, která se zjevovala předtím, ale nyní 
nabývající podoby divoké a hrozivé). Intelekt se stává ještě více plachým. Říká se, že dokonce ti, kteří jsou 
učení, pokud nejsou během svého života připraveni vzdorovat zkouškám obav a hrůzy, budou ochromeni 
strachem a padnou tudíž do nižších světů. In Tibetská kniha mrtvých. Bardo thödol (Vysvobození v bardu 
skrze naslouchání). Překl. a komentář J. Kolmaš, Praha: Odeon 1991, 186 stran; str. 169 
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utrpení. Právě nyní je zapotřebí vyhnout se všem formám pout. Tělo touhy, tvořené pouze 

intelektem, bez přestání a nedobrovolně bloudí tímto přechodným Světem. „Za každých 

okolností se objeví šedé světlo soumraku, noci, dne. V tomto druhu přechodného stavu 

zůstaneš jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest nebo sedm týdnů až do čtyřicátého devátého dne. (...) 

Ó, vznešený synu, od této chvíle tě hrozný vítr karmy, děsivý a těžko snesitelný, bude 

strhávat svými mocnými poryvy. Neboj se ho. Je to tvá vlastní iluze. Před tebou se postupně 

rozevře hustá a hrozná temnota, z níž budou zaznívat děsivé výkřiky(..). Neboj se jich.“ 

Ztracen ve všech těchto pocitech se „Vědoucí v nás“ na několik prchavých a nesouvislých 

okamžiků ocitne ve stavu bázně. Pocítí smutek a bídu, stejně jako ledový chlad, a táže se: 

„Co se mnou bude? Takové je obvyklé chování mentálního těla v Sidpa Bardu. Jak radost, 

tak útrapy v tomto okamžiku závisejí na karmě. Uvidíš svůj dům, své služebnictvo, rodinu i 

své tělo a pomyslíš si: ‘Nyní jsem mrtev, co mám dělat?’ a stísněn velkým utrpením si 

pomyslíš: ‘Co bych za to dal, kdybych mohl mít tělo.’ A s touto myšlenkou budeš bloudit 

sem a tam, hledaje tělo.“61 A tehdy nadchází chvíle předstoupit před Pány Smrti. Nadešla 

chvíle soudu a Dobrý Duch počítá pomocí bílých kaménků skutky dobré a Zlý Duch počítá 

pomocí černých kaménků skutky špatné.62 Tělo touhy se pokusí obhájit slovy: „Nespáchalo 

jsem žádný zlý čin.“ Avšak Pán Smrti se poradí se Zrcadlem Karmy, ve kterém se všechny 

skutky zemřelého jasně odrážejí. Žádná lež se tam neschová. Pak začne jedna z fúrií Pána 

Smrti mučit tělo zemřelého: uřízne mu hlavu, vyrve srdce, sní maso a bude hryzat jeho 

kosti. Mentální tělo však nemůže zemřít, i když je roztrháno na kusy. Takto praví Bardo 

Thödol: „Toto opakované trýznění působí silné bolesti a muka. Ani v tomto okamžiku, 

když se počítají kaménky, se nenech zastrašit ani vyděsit; neobelhávej Pána Smrti ani se ho 

neboj. Tvé tělo, které je mentálním tělem, nemůže zemřít, i když je stínáno a čtvrceno. Ve 

skutečnosti má povahu Prázdnoty. Nemáš proč se bát. Páni Smrti jsou tvými vlastními 

přeludy.“63 Tato mučení symbolizují úzkosti vědomí; soud zde popsaný symbolizuje 

Dobrého Ducha stavícího se proti zlému, soudcem je samotné vědomí ve svém přísném 

aspektu nestrannosti a lásky k spravedlnosti. Zrcadlo symbolizuje paměť. Ryze lidský prvek 

vědomí smrti se přibližuje a ubohými omluvami hledá, ospravedlňuje se, jak zmírnit trest. 

Jediným východiskem pro „Vědoucího v nás“ je pochopit a porozumět těmto slovům Bardo 
                                                 
61 Viz Tibetská kniha mrtvých. Bardo thödol (Vysvobození v bardu skrze naslouchání). Překl. a komentář J. 
Kolmaš, Praha: Odeon 1991, 186 stran 
62 U kláštera Tsaparang v západním Tibetu mne také jeden z mnichů upozornil na místo, odkud si lze 
vytáhnout kamínky, prý podle jejich barvy pozná mou současnou karmu. Vybídl mne tedy, abych si 
z nepatrné škvírky u skalního útesu, jež byl součástí kory kolem kláštera, dva vylovila. Naštěstí jsem si 
vytáhla dva bílé a mnich byl tomu rád, že má duše je dobrá …  
63 Viz Tibetská kniha mrtvých. Bardo thödol (Vysvobození v bardu skrze naslouchání). Překl. a komentář J. 
Kolmaš, Praha: Odeon 1991, 186 stran 
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Thödol: „Tvé tělo touhy je tělem sklonů a prázdnoty. Prázdnota nemůže prázdnotě ublížit; 

to, co je bez vlastností, nemůže ublížit tomu, co je bez vlastností. Krom těchto osobních 

přeludů neexistuje ve skutečnosti nic, nic mimo nás, žádné věci ani bytosti, které by byly 

Pánem Smrti, Bohem nebo Duchem Smrti s hlavou Býka. Jednej takovým způsobem, abys 

to poznal.“  

Buddhismus ostatně učí, že v okamžiku soudu se Bůh Smrti táže: „Viděl jsi mé posly, 

když jsi byl živ?“ Jeho poslové jsou dítě, které ještě neumí chodit; sešlý stařec; trpící 

nemocný; zloděj, který je mučen svými tresty a rozkládající se mrtvola. Vidět tyto posly v 

průběhu života vede ke konání vznešených činů pro osvobození všech bytostí, chápaje, že 

Samsára je bolest a nevědomost. Nevidět znamená jednání v egoismu a odloučenosti, a 

právě to určuje tresty, tzn. karmu, která stihne každého podle jeho zásluh a nikdy ne 

náhodně. 

Po skončení Soudu se mrtvý setkává tváří v tvář se šesti Světly, která vycházejí ze šesti 

Lok neboli úrovní manifestace Kruhu Samsárické Existence.64 

Je nutno ještě upřesnit otázku znovuzrození. Přestože esoterické hinduistické a buddhistické 

doktríny zdánlivě uznávají možnost zrození lidské bytosti v jiných úrovních manifestace 

(zvířecí nebo božské), esoterické učení vysvětluje, že člověk se může narodit pouze v říši 

lidské a že narážky na zrody v jiných říších se vztahují na symbolické obrazy určitých 

psychologických charakteristik u lidí.“65 

V konečném stádiu Sidpa Barda dochází k výběru formy pro znovuzrození. Po 

dlouhých zkouškách a četných nástrahách se dávají poslední rady, aby byl výběr formy 

proveden s určitou citlivostí a aby duchovní růst vědomí mohl pokračovat. Společným 

bodem mezi zrozením v Bardu a znovuzrozením ve světě viditelném je: „Buď vědomý, 

neznepokojuj se. Chraň vzpomínku na svůj Původ a usměrni své myšlenky, svá slova a své 

skutky na Prvotního Buddhu.“ 

                                                 
64 Lama Kazi Dawa Samdupa to vysvětluje takto: „49 dnů Barda symbolizuje období evoluce nebo 

úpadku. Inteligence schopné pochopit Pravdu neupadají do nejnižších podmínek existence. Doktrína o 
přestupu z lidské bytosti do bytosti pod-lidské se vztahuje pouze na nejnižší a nejhrubší složky principu 
lidského vědomí, neboť samotný „Vědoucí v nás“ se ani neinkarnuje ani nereinkarnuje, je pouze 
pozorovatelem. V Bardo Thödol je zemřelý líčen, jak postupně upadá do stále nižších a nižších stavů vědomí. 
Každému sestupu předchází rozplynutí se v nevědomí a je možné, že jeho mentalita je tvořena na nejnižších 
úrovních Barda nějakým mentálním prvkem nebo je složena z prvků původně tvořících část jeho vědomí na 
pozemské úrovni a oddělených během rozplynutí od duchovně osvícených prvků tohoto vědomí. Pokud chceš 
vědět, jaká jsou tato Světla, jsou to: matná záře bílého světla ze světa Dévů, ohnivý lesk zeleného ze světa 
Asurů, matná záře žlutého ze světa Lidí, nádherný lesk modrého ze světa Zvířat, třpytivý lesk červeného ze 
světa Prétů a lesk bez záře kouřově šedého ze světa Pekla. V této chvíli silou karmy přijímá tvé tělo barvu 
světla světa, v němž se máš zrodit.“ 
65 Tibetská kniha mrtvých. Bardo thödol (Vysvobození v bardu skrze naslouchání). Překl. a komentář J. 
Kolmaš, Praha: Odeon 1991, 186 stran; str. 99 
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Přechod mezi životem zjevným a životem v tom neviditelném vyvolává obrovské 

uvolnění energie, mnohem větší než obyčejná exploze či záření. Tento přebytek energie 

vyvolává mocné zrychlení, které umožní zemřelému překročit všechny úrovně manifestace 

a dosáhnout samotného světa Počátků, který je mimo veškerou diferenciaci Universa 

popisovaného jako ono „Prvotní Jasné Světlo“. 

Tento přebytek energie vzniklý díky smrti umožňuje člověku, sotva na okamžik, stát se 

analogickým obrazem Stvořitele. Když se zemřelý nachází tváří v tvář Prvotnímu Jasnému 

Světlu, jedině bdělé a jasné uvědomění mu umožňuje ujmout se tohoto stvořitelského činu a 

pohroužit se do Jednoty, aby se již neupadlo do manifestace. Přijmout vědomě smrt jakožto 

oběť a sebestvoření umožní přejít na „druhou stranu“ počátků a dosáhnout tak vysvobození 

z šesti Lok nebo světů; právě v tom spočívá stav Buddhy. Ve většině případů je však 

zkušenost smrti prožívána ve stavu polovědomí; právě proto tento kontakt s počátky vyděsí 

zemřelého, který tak začíná svůj pád skrze různé úrovně manifestace. Takto svou zkušeností 

opětně vytváří všechny etapy stvoření světa, zobrazené v mandale. Vidí, jak z jeho vlastní 

energie a jeho vlastního mentálu vyvstávají všechny archetypální modely, které zformovaly 

Universum. 

Bardo Thödol zobrazuje posloupnosti, které vytvářejí strukturu vesmíru a dávají formu 

kosmické Mandale. Takto se člověk, díky vzájemnému působení energií a mentálních 
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forem, které nese v sobě samém, stává spolutvůrcem Universa. Mikrokosmos člověka je 

inkarnací universálního makrokosmu. Bardo Thödol, které skrze putování zemřelého 

popisuje všechny etapy stvoření, může být chápáno jako kosmogonické vyprávění, a nejen 

jako kniha, která popisuje Onen Svět. Ve skutečnosti popisuje cyklus inkarnací a 

naplňování stvoření a cesty znovuzačlenění do Jednoty, v níž se smrt jeví jako „kosmo-

syntéza“. Přijetí této reality globálním a vědomým způsobem umožní samotnému člověku 

stát se mandalou Universa.66 

 

3.4. Způsoby pohřbívání v Tibetu 

V Indii hinduisté své mrtvé spalují; Pársové je nechají rozkládat na slunci a sežrat 

supům; na Západě je mrtvý pochován do země – kromě námořníků, kteří je házejí do 

moře.67 Tibeťané užívají všech čtyř způsobů, aby odevzdali lidské tělo jednomu ze čtyř 

prvků, z nichž pozůstává: ohni, zemi, větru a vodě. Všechny respektují omezené možnosti, 

které země poskytuje. Pohřbívání do země naráží nezřídka na problém kamenité, zmrzlé 

půdy, pohřbívání do vody je spojeno s pověrčivou nechutí Tibeťanů lovit a požívat ryby a 

kremace se ponejvíce potýká s nedostatkem dřeva na pálení.68 Nejčastěji je tak Tibeťan 

předhozen supům, což je však v jeho očích výrazem úcty a pokory. 

Zmiňme tedy, že primární důvodem, proč se v Tibetu pohřbívá do nebe, je skutečnost, 

že dané přírodní podmínky silně determinují mnohé z rituálů a vůbec tibetské vnímání světa 

a postavení člověka v něm. Jak ukázal Marvin Harris, je důležité se dívat na mnohé kulturní 

vzorce a fenomény také optikou kulturního materialismu. Harris ve svém pokusu o 

uplatnění kulturně-ekologického přístupu ke kulturní antropologii hlásá prioritu bazální 

infrastruktury (způsob výroby a reprodukce materiálního života společnosti) nad 

nadstavbou superstrukturou (věda, umění, rituály). Je proto nutné, navzdory všemu dalšímu, 

co bude o obřadu vzdušného pohřbu řečeno (to jest jeho metafyzické, kosmologické a 

náboženské konotace), mít stále na paměti, že kultura je adaptační systém, jehož strukturu, 

funkci a vývoj lze vysvětlit ke vztahu k okolnímu prostředí. (K tomuto ohledu se více 

přiblížím v kapitole Mezi nebem a zemí a také v zamyšlení se nad ekologickým přístupem 

                                                 
66 Jung, C.G.: Mandaly. Obrazy z nevědomí, Nakl. Tomáše Janečka 2004, 154 stran, str.22 
67 Bubák, Oldřich: Království Lo Mustang – Zapomenuté tibetské království, Universum 2005, 192 stran, str. 
118 
68 Kolmaš, Josef:  Smrt a pohřbívání u Tibeťanů, Nadace UNIVERSITAS MASARYKIANA, Brno 2003, 183 
stran; str. 24 
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Tibeťanů ke světu.)69  V Tibetu je navíc okolní prostředí natolik specifické, že je nutné brát 

na něj nemalý zřetel. 

 

3.4.1. Vystavění stupy (tib. čhörten) 

Stúpa byla původně koncipována jako mohyla označující pohřební místo, které 

obsahovalo ostatky Buddhovy i ostatky buddhistických světců. Později se stala jakýmsi 

relikviářem a ještě později symbolem buddhistické kosmologie. Původ stúpy je nutné hledat 

v předbuddhistické Indii v době, kdy se nad schránkami, do kterých se ukládal popel 

mrtvých, vršily hromady kamení nebo cihel. Podle některých badatelů mohly být 

předchůdci stúpy také oltáře na pohřební hranici. Obě možnosti lze najít i v dalších 

sanskrtských názvech pro stúpu - čaitja (pohřební hranice) nebo dhátugarbha (od dhátu - 

tělesné ostatky); po smrti Buddhy Šákjamuniho (tibetsky Šákja Thubpa) byly jeho ostatky 

spáleny a rozděleny na osm dílů, nad kterými bylo postaveno osm původních 

 35

buddhistických stúp. 

Původní pohřební funkce stúpy tak, jak se používala v Indii, se v Tibetu dochovala 

                                                 
69 K tomuto tématu více viz HARRIS, Marvin: The Cultural Ecology of Indias Sacred Cattle. In Current 
Anthropology, 7, 1966, s. 51-59 



dodnes, i když pouze ve velmi malé míře. Pro Tibeťany se její význam zejména posunul,, 

do symbolické oblasti. Tibetské slovo čhörten doslova znamená schránka na obětiny (čhö - 

obětina, ten - podpora, nádoba, předmět). Pro Tibeťany je čhörten hlavně symbolem 

buddhovy mysli, a tím i vhodným místem k meditaci, rozjímaní o jednotlivých aspektech 

mysli a na lidové úrovni vnímaní buddhismu je objektem, do kterého se ukládají obětiny, 

nebo objektem, který je vhodné obcházet (ve směru hodinových ručiček).70 

Tibeťané rozlišují několik základních a mnoho vedlejších typů čhörtenů podle různých 

typů učení a buddhistických škol. Pro Tibeťany je čhörten hlavně symbolem „probuzené 

mysli“, tj. mysli, která je charakterizovaná dvěma základními duchovními „kvalitami“ - 

moudrostí a soucítěním. Čhörten obecně symbolizuje veškeré vlastnosti probuzené mysli, v 

užším smyslu je symbolem moudrosti a ztělesněním tzv. dharmakáji (těla dharmy). 

Tibeťané také často spojují čhörten s fyzickou podobou Buddhy Šákjamuniho.  

Jedním z nejznámějších a nejpopulárnějších významů čhörtenu je však symbolika pěti 

prvků, ze kterých se podle Tibeťanů skládá svět. Každý z prvků je reprezentovaný jiným 

geometrickým tvarem, ze kterých se čhörten skládá. Spodní čtverec (kostka) představuje 

zemi, nad ní je kruh (koule) představující vodu, následuje lichoběžník (kužel) symbolizující 

oheň, dále následuje vítr (slunečník, měsíc a slunce) a úplně nahoře je špička představující 

éter (prostor). 71 

Vystavění stupy je tak vyčleněno zejména pro ctnostné a chvályhodné jedince, kteří za 

svůj život vykonali pamětihodné skutky nebo byli všeobecným přínosem pro daný řád, 

klášter, oblast apod. Pohřební obřad si dochoval mnohé z původních zvyklostí (svlečení, 

omývání, oblečení do sutany aj.), přičemž zemřelí v těchto mohylách sedí většinou v pozici 

lotosové, tj. buddhovské.72 

 

3.4.2. Kremace 

Kremace v Tibetu představuje menšinový, nicméně tradiční způsob nakládání s mrtvým. 

Dřevo a sláma jsou zažehnuty horoucím jačím máslem a tělo spáleno. Popel je uložen do 

dřevěné krabičky nebo hliněné nádobky a poté zakopán do země v domě (případně v jeho 

těsné blízkosti) anebo na vrcholku hory, přičemž je ono místo označeno několika na sobě 

položenými kameny (což má mimojiné analogickou spojitost s tvarem stupy). Může také 

dojít k obřadnému rozptylu, a to většinou na větrném místě (průsmyky), nebo do vody. 
                                                 
70 Sklenka, Lubomír. Čhörten, tibetská schránka na obětiny in Tibetské listy, čís. 26, 2004, s. 17 
71 Více viz Bartošová Michaela, Čhörten univerzálního vozidla, oborová bakalářská práce Katedry 
religionistiky, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 2002. 
72 http://www.buddhismus.cz/stupa.html 
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Posvátné ostatky (žijících Budhů nebo lamů)  jsou uschovány do zlatých nebo stříbrných 

věžiček stúp nebo k tomu vystavěných náhrobků, výklenků apod., do nichž je spolu s urnou 

umístěn například hudební nástroj, vzácná kniha nebo jiné poklady. Náhrobky, zvané 

smuteční věže, jsou pak předmětem uctívání a bohoslužeb.73 

 

3.4.3. Pohřeb do vody 

Pohřeb do řeky je v Tibetu určen těm nejchudším. Mrtvé tělo se (pokud má rodina jen 

trochu prostředků) za doprovodu lamy donese k řece, kde je tělo rozčtvrceno a vhozeno do 

vody. V některých oblastech je zvykem tělo ovinout bílou látkou nebo vlněnou přikrývkou 

a spolu s kamenem, který tělo zatíží, hodit do řeky jako oběť „Říčním bohům“.74 

 

3.4.4. Pohřeb do země 

Pohřeb do země je také domáckým tibetským zvykem a je vyhrazen těm, kteří trpěli 

před smrtí vážnou (většinou nakažlivou) nemocí (lepra, neštovice aj.), anebo těm, kteří 

zemřeli násilnou smrtí. Pohřeb do země je možno interpretovat dvěma způsoby: jednak jako 

vykořenění nemocí a následně moru, jednak jako smrt penalizující úkon a poskytnutí těla 

peklu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 www.travelinfo./tibet 
74 www.travelinfo./tibet 
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Smrt je triumf života.  

 
Skrze smrt žijeme, neboť dnes jsme jen proto, že jsme zemřeli pro včerejšek.  

Skrze smrt doufáme, neboť v zítřek můžeme věřit jen s důvěrou v dnešní smrt. 

 Skrze smrt žijeme, když sníme, neboť snít je popírat život. 

 Skrze smrt umíráme, když žijeme, neboť žít je popírat věčnost! 

 
 Smrt nás vede, smrt nás hledá, smrt nás provází.  

Vše co máme, je Smrt, vše co chceme, je Smrt, 

 smrt je vše, co toužíme chtít.“75 

 

4.Vzdušný pohřeb 

 
V této stěžejní kapitole se pokusím, jak již bylo řečeno v úvodu, podat co možná 

nejkomplexnější pohled na problematiku vzdušného pohřbu v Tibetu. Nutno zde však 

zopakovat, že zdrojů – ať již tištěných, nebo internetových – bylo a je stále pomálu, takže 

na mnohých místech by si daný zkoumaný problém zasloužil jistě větší a rozmanitější 

informace, údaje atp. (Budiž to výzvou pro další zkoumaní.)  Nicméně i tak se pokusím 

nahlédnout tento rituál v celé jeho šíři, to jest pojednám o historických okolnostech, které 

jej zřejmě formovaly, o jeho průběhu a významu pro dané společenství; dalším větším 

okruhem bude pak trojice nebe, vzduch a mysl, ve které pojednáme o pátém elementu větru; 

další kapitolku věnuji supovi a jeho symbolice, potažmo tedy zvířecím prvkům v tibetské 

kultuře, dále ikonografii tibetského pohřbu, vzdušným pohřebištím a nakonec očitým 

svědectvím, které nám plasticky uzavřou veškerý výklad o tomto ceremoniálu. V závěru se 

ještě pokusím o krátké zamyšlení nad západním přístupem a reflexi postoje západního 

člověka (a jeho negativní kritiky) nad tím, co Tibeťanům přijde nejenom přirozené (a tudíž 

původní), ale zároveň oslavné a správné..  

 

4.1. Rituál vzdušného pohřbu 

Rituál patří mezi antropologickou konstantu. Rappaport vymezuje sváteční obřady a 

rituály jako výkony více méně neměnných posloupností formálních aktů a výroků, které si 

jejich účastníci neustanovili zcela sami; jde o jakousi tichou společenskou smlouvu.76 Díky 

své opakovatelnosti slouží rituál k upevnění společenské organizace a norem. 

                                                 
75 Pessoa, Fernando: Kniha neklidu; Praha Hynek 1999, 274 stran, str. 55 
76 Viz Rappaport, R.A.: Ritual and religion in the making of humanity, Cambridge 1999, 213 stran 
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Psychologickou funkcí náboženského rituálu je podpora a posílení náboženského cítění: 

protože je rituál společenský, účastníci se navzájem ujišťují, že patří k sobě a mohou se na 

sebe spolehnout. Rituál je často doprovázen hudbou, tancem, zpěvem, užíváním symbolů, 

vonnými kuřidly apod.77 

Obřad (jakéhokoli, v našem případě) vzdušného pohřbu má svá předem daná pravidla; 

jeho průběh, výrazové a podpůrné prostředky, doba konání, oděv, role zúčastněných – to 

vše je pevně stanoveno a jako výsledek historického, společenského a náboženského vývoje 

dané komunity má jistě nezastupitelnou funkci jak pro potvrzení identity společenství, tak 

pro psychologické uvolnění napětí, rozloučení se s tělem (i duší) zemřelého, nese s sebou 

opětovné ustavení řádu a v neposlední řadě je výrazem specifických proměnných v celku 

toho, jak se člověk a společnost, ke které přísluší, vypořádává se světem, smrtí, koloběhem 

přírody a se sebou samým. 

 

4.1.1. Původ ritu 

Původ tohoto rituálu možno hledat v myšlenkovém světě Árjů. Tak se nazývaly první 

íránské kmeny, které osídlily dnešní Írán ve druhém tisíciletí př. n. l. a kterýchžto 

náboženský svět byl určován především přírodními praktikami uctívání živlů. Vedle ohně, 

který za základní živel ustanovil sám prorok Zarathustra, ovlivnila tato úcta k živlům i další 

podstatný pilíř zoroastrizmu, totiž pohřební rituály. Nebožtíci nesměli znesvětit žádný z 

posvátných živlů. Jejich těla nemohla být proto ani spálena, ani pohřbena. Spočinula volně 

na vyvýšeninách vstříc přirozenému rozkladu. Později vyrostly daleko od osídlených míst 

kruhové pohřební stavby označované jako dachmé, věže mlčení. Příbuzní vynesli v procesí 

zemřelého zabaleného do bílého plátna na vrchol pahorku. Strážci mrtvých ponechali tělo 

zbavené oděvu tváří k nebi, dokud si s ním neporadili dravci, zatímco duše zemřelého 

směřovala podle legend vzhůru po slunečních paprscích. Zbytky po hostině supů, šakalů a 

dalších šelem rozrušovali kněží přírodní kyselinou, a co zbylo, svrhli do otvoru uprostřed 

dachmé.78  

                                                 
77 zdroj Wikipedie – heslo rituá.l 
78 Významná sídla mívala pohřební věže dvě. Vyšší pro zemřelé duchovní, nižší a širší pro obyčejný lid. 
Starobylá pohřebiště sloužila svému účelu ještě nedávno. Teprve před pětatřiceti lety za časů bývalého šáha 
byl tento způsob pohřbívání z hygienických důvodů zakázán. Nyní íránští vyznavači ohně končí svou pouť na 
úpatí prastarých věží ve vybetonovaných hrobech. Viz Sladký, Jiří: Ohňové chrámy a věže ticha, in 
http://www.stoplus.cz/archiv/veze.html 
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Některé z těchto kmenů však záhy opustily Írán a migrovaly přes Afgánistán do Indie 

nebo Tibetu, přičemž došlo k promísení mnohých (převážně evropských a také řeckých79) 

kulturních prvků a vzorců. Nutno zde podotknout, že tibetské náboženství je primárně 

eklektické: slučuje ikonografii indického hínajánového buddhismu s učením čínského 

mahájánového buddhismu, rovněž je ovlivnil domácí tibetský šamanistický bönismus a také 

perské a středoasijské náboženství80 - právě proto lze vystopovat původ tohoto rituálu (na 

první pohled) v toliko vzdálené kultuře a zároveň považovat tuto hypotézu za oprávněnou, 

neboť, jak píše Lee Feigon, je-li nějakou oblast v Asii možno považovat za výsledek 

mnohých přerozličných vlivů a následně snad i podivuhodných fenoménů a jevů, které 

jakmile jednou vstoupily do kulturní výbavy národa, usadily se v ní a nabyly specifických 

podob, je to právě Tibetská náhorní plošina, která jak pro svůj geografický (velehory ze 

všech stran působí jako konzervační systém81 ), tak také pro svůj důsledně tradiční ráz 

uchovává velký a především rozmanitý soubor asijského dědictví. 

 

4.1.2. Almužna bohům 

Jak již bylo napsáno výše, vzdušný 

pohřeb označuje v tibetštině jednoslovný 

pojem jhator, což znamená almužna 

bohům nebo také ptákům. Tento způsob 

nakládání s ostatky mrtvého je tak 

jednoznačným dokladem ušlechtilosti82, 

neboť mrtvý a pozůstalí nabízí (své) tělo 

nebožtíka ostatním žijícím bytostem, a to 

v podobě potravy supům, kteří jsou 

součástí koloběhu přírody a přírodního 

potravního řetězce. A právě ušlechtilá 

osmidílná stezka vede ke svobodě od 

veškeré strasti koloběhu znovu-

zrozování, ba co víc – ušlechtilost a 

soucítění se všemi žijícími bytostmi je důležitou ctností nebo přesněji dokonalostí              
                                                

 

 
79 Ralph Abraham: Orfismus, starověké kořeny buddhismu in Eseje o buddhismu a ekologii, DHARMA 
GAIA 1994, 188 stran, str. 41. (O této souvislosti pojednám níže v exkurzu ekologického přístupu k dané 
problematice). 
80 Feigon, Lee: Odtajněný Tibet, VOLVOX GLOBATOR Praha 2006, 227 stran, str. 23 
81 Feigon, Lee: Odtajněný Tibet, VOLVOX GLOBATOR Praha 2006, 227 stran, str. 32 
82 Ušlechtilost (angl. generosity, tib. lag pa shog po) je základní ctností v budhově učení. 
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(v sanskrtu označuje dokonalost pojem páramitá, v tibetštině pha rol tu phyin pa). V 

buddhismu páramitá označuje ctnosti, které jsou rozvíjeny bódhisattvou během 

nespočetných životů a které vedou k realizaci buddhovství. V théravádové tradici je 

uváděno deset Ctností, v mahájánovém (tibetském) buddhismu, ve kterém mají páramity 

mnohem důležitější roli, je v Lotosové sútře vyjmenováno Ctností šest, přičemž hned první 

dána (sanskrt.) znamená štědrost, dávání sama sebe.83 V buddhismu je dána prostředkem, 

jak potlačit vrozenou lidskou chamtivost a egoismus. Jako u všech prospěšných (i 

neprospěšných) činů ovšem i zde rozhoduje vznešený a nesobecký úmysl, nikoli jen pouhý 

skutek sám. V tradičních buddhistických zemích se vztahuje zejména na darování jídla a 

rouch mnichům, tvoří také jednu ze tří částí často používané formulky „dána, síla, 

bhávaná“, která ve 

zkratce vyjadřuje 

praktický aspekt 

buddhismu 

(dobročinnost, 

mravnost a pěstování 

mysli), a spolu s nimi 

patří mezi deset 

Záslužných činů.84 

Darování těla ptákům, 

nebo viděno jinak – 

poskytnutí potravy 

jiným cítím bytostem, 

je tak dáváním sebe 

sama; záslužným 

činem, kterým může 

každý na konci své 

(současné) pozemské 

cesty pomoci 

k osvícení sobě i 

ostatním.  

 

                                                 
83 Viz pojem parámitá na wikipedia.org; více také Slovník v závěru práce. 
84 Více viz wikipedie.org 
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4.1.3. Průběh vzdušného pohřbu  

Když se začnou projevovat příznaky smrti, zakrývá se obličej bílým plátnem. Nikdo se 

nesmí těla dotknout, aby nebyl proces smrti (jenž končí až po naprostém oddělení 

bardického těla od těla fyzického) přerušen. To obvykle trvá tři a půl nebo čtyři dny, dobu, 

během níž je mrtvý nevědomý. Zatímco láma pomáhá vzestupu vědomí k jeho posmrtnému 

osudu prostřednictvím ceremonie, která duchu umožňuje opustit tělo temenem hlavy 

(Brahmovým otvorem), je láma astrolog vyzván, aby sestavil horoskop smrti a určil, kdo se 

smí dotknout těla, jak s ním naložit, kdy a jak bude tělo pohřbeno, jaké budou vhodné 

obřady za zemřelého atp. Poté je tělo uloženo do polohy vsedě (zpravidla lotosového květu) 

nebo embryonální pozice, která symbolizuje zrození mimo pozemský svět.85 Je umístěno do 

rohu pohřební komory.86 

Když je tělo připraveno k pohřbu, vytváří se podobizna zemřelého, která se klade na 

místo, kde bylo tělo, a v následujících 49-ti dnech Barda jsou obětovávány pokrmy. Během 

pohřebních obřadů lámové ve dne v noci zpívají, aby pomohli duchu dosáhnout Západního 

ráje Amitabhy. Po dobu 49-ti dnů je čteno Bardo Thödol, aby doprovázelo zemřelého na 

jeho cestě a v jeho vizích. 

Podobizna těla zemřelého je vytvořena z kusu dřeva, oděného do jeho šatů. Na místo 

obličeje figuríny se klade tištěný papír, v jehož centru se nachází postava představující smrt. 

Postava má svázané nohy, zaujímá polohu prosebníka a je obklopena symboly pěti 

předmětů vyhrazených smyslům: (1) zrcadlo, symbol těla, odrážejícího všechny jevy a 

pocity, symbol zraku; (2) lastura a lyra, symboly sluchu; (3) váza naplněná květy, symbol 

čichu; (4) posvěcený koláč v obětním kalichu, symbol esence potravy a chuti; (5) šaty z 

hedvábí a baldachýn, symboly zkrášlování, dekoračního umění a hmatu.87 

Před podobiznou mrtvého pokračují oběti pokrmů připravených pro ducha zemřelého. 

Právě k němu se láma obrací při předčítání Bardo Thödol. Lámové se snaží znovuobnovit 

vědomí po synkopálním stavu, který následuje bezprostředně po smrti, a pomoci zemřelému 

zvyknout si na neznámou podobu jiného světa. Cestu je skutečně nutné vykonat při plném 

vědomí, a nikoli ve stavu spánku. 

Po pohřebních obřadech je papírová figurína ceremoniálně zapálena plamenem olejové 

lampy a nastává poslední rozloučení s duchem mrtvého. Popel je sesbírán a s hlínou 

                                                 
85 Někde se uvádí, že se jedná o polohu s hlavou proti kolenům, jinde je pozice po smrti udávána jako kozelec. 
Srovnej M. Hermanns, Mythen und Mysterien der Tibeter, Köln 1956, s. 81 
86 Může se jednat taktéž o kamenitý stupínek napravo ode dveří. Viz http://www.tibettravel.info – sekce 
Funeral services 
87 Waddell, L.: Tibetan Buddhism, New York: Dover Publications 1972, 380 stran, s. 90 

 42



smíchán v substanci, ze které se pak dělají miniaturní stupy, z nichž jedna se uchovává na 

rodinném oltáři a ostatní na skrytých místech. Tyto rituály se podobají předbuddhistickým a 

částečně pocházejí z archaického náboženství bön. Lze v nich najít analogie s určitými 

prvky pohřebních rituálů egyptských.88 

Vytváření podoby zemřelého je ve skutečnosti symbolické znovusestavení osobnosti 

zemřelého, s cílem pomoci duši opět nalézt její původní svět. Samotné fyzické tělo vskutku 

nepředstavuje dostatečnou oporu k tomu, aby došlo ke správnému uvolnění duchovních 

energií. Právě proto se samotné tělo stává kosmickým tím, že projde jedním z elementů 

Universa, ohněm, vzduchem, vodou nebo zemí.89 A dále, podobizna, symbolizující 

nebeskou a nadčasovou skutečnost zemřelého, napomáhá k přeměně mrtvého. 

Tři a půl či čtyři dny po okamžiku smrti, kdy „vědoucí v nás“ neboli vědomý princip 

zůstává ve stavu spánku či transu, aniž by věděl, že je oddělen od těla, se nazývá 

„přechodný stav okamžiku smrti“. Lama je tělu stále přítomen, snažíce se provést duši 

bardem. „Bardový intelekt postrádá nyní svůj tělesný základ, a proto je lehký a pohyblivý a 

jakákoli myšlenka dobrá či špatná, která se v něm zrodí, je velice mocná.“90 Je proto 

důležité rozpoznat, že jde pouze o klamné iluze, a kdo to nedokáže, propásne šanci na lepší 

život. Mnich (často představený kláštera, v případě zemřelého mnicha jeho učitel – guru) 

recituje proto modlitby po celou dobu umírání a následně smrti, v některých případech i 

několik dní po ní, neboť mnozí tibetští mistři jsou schopni dosáhnout takového vnitřního 

klidu (tibetsky zvaný delog91) během smrti, že se nachází v nehybném, avšak stále 

živoucím stavu několik dní, aby mohli právě o průběhu a podobách barda vyprávět.92 

Zpravidla blízký přítel pak odnese na vlastních zádech tělo na durtro, to jest místo 

nebeského pohřbu. Tam ragjabpa rozdělí tělo na několik částí, dále rozbije a rozseká kosti 

na jemnou drť, která se promísí s campou, což je mouka umletá z praženého ječmene, 

popřípadě ještě s čajem, mlékem či cukrem, aby byla pro ptáky stravitelnější. Tělo poté 

v zobácích a svých vlastních tělech vynesou do nebes a vysoko do oblaků.  

V průběhu obřadu je zapálen posvátný oheň z (většinou santalového) dřeva, součástí 

jsou pochopitelně i vonné tyčinky a především kadidla. Mniši recitují modlitby, zpívají 

                                                 
88 Waddell, L.: Tibetan Buddhism, New York: Dover Publications 1972, 380 stran, str. 99 
89 Schrempf, M.: Taming the Earth, Controlling the Cosmos: Transformation of Space in Tibetan Buddhist, in: 
T. Huber (ed.), Sacred Spaces and Powerful Places in Tibetan Culture. A Collection of Essays, Dharamsala: 
Library of Tibetan Works and Archives 1999, s. 198-224 
90 Tibetská kniha mrtvých. Bardo thödol (Vysvobození v bardu skrze naslouchání). Překl. a komentář J. 
Kolmaš, Praha: Odeon 1991, 186 stran; str. 114 
91 O této skutečnosti bude pojednáno v závěru práce. Více viz také Slovník. 
92 Tibetská kniha mrtvých. Bardo thödol (Vysvobození v bardu skrze naslouchání). Překl. a komentář J. 
Kolmaš, Praha: Odeon 1991, 186 stran; str. 116 
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mantry; výjimkou je ragjabpa, který je zde ve funkci především profesionálního 

vykonavatele a jeho účast na pohřbu tak není náboženská, nýbrž ryze praktická. 

Je-li tělo zcela snědeno, pokládá se to za dobré znamení, a také jako znak toho, že 

zemřelý žil dobrý život a jeho tělo nebylo zatíženo hříchy a poklesky, takže jeho duše 

hladce prošla nástrahami barda, přes hladové duchy i peklo. Nestane-li se tak, je zbytek těla 

spálen za doprovodu takových manter, které mají vykoupit hříchy mrtvého.  

Tibeťané věří, že supi a jiný dravci, kteří si dolétnou pro svou almužnu, jsou „svatí 

ptáci“93, neboť se nedotknou žádného jiného živého tvora v okolí. 

Nejčastější doba konání vzdušného pohřbu je za úsvitu, nebo časně z rána.  

Zastavme se nyní podrobněji u některých zmíněných aspektů. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 V originálu „the holy birds“ – také posvátný, nebeský, svatý.   
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4.1.3.1. Určení příznaků smrti a tibetská medicína94 

Tradiční tibetská medicína (případně tibetská bylinářská medicína) je jedním z 

nejstarších systémů medicíny na světě a má svůj původ v místní lidové tradici (známé jako 

bön), jejíž počátky leží ve 3. tisíciletí př.n.l. (Prvky tradiční čínské medicíny a indické 

medicíny ajurvédy byly doplněny až později.) Ajurvéda měla na tibetskou medicínu 

největší vliv, přičemž ajurvédské principy, zejména princip tří doša (základních sil), se staly 

základem pro zkoumání a léčbu onemocnění těla.   

Za základ tibetské lékařské praxe (jejíž nezbytnou součástí je i praxe buddhistická) jsou 

považovány čtyři lékařské tantry.95 První je Kořenová tantra, která podává nástin celého 

lékařského učení. Obsahuje stručně fyziologii, rozdělení nemocí, příčiny nemocí a léčebné 

postupy. Druhá je Vysvětlující tantra. Pojednává o početí, těhotenství, prenatálním vývoji 

lidského těla. Dále obsahuje anatomii, fyziologii, zmiňuje příznaky určitých nemocí a 

příznaky smrti, funkce tří energetických principů těla – slizu, větru, žluči. Podrobně se 

zmiňuje o výživě, chování a lécích. Třetí je Tantra ústní tradice, což je rozsáhlý text, který 

podrobně vysvětluje druhy, příčiny a podstatu nemocí a jejich léčbu. Obsahuje také 

pediatrii, gynekologii, léčbu otrav a úrazů. Čtvrtá je Uzavírající tantra, jež vysvětluje 

diagnostické metody a postupy ošetřování, výrobu léků a speciálních drahocenných pilulek.  

Buddhistický pohled navíc říká, že ve vesmíru existuje nepřetržitý stav proudění, že 

všechny jevy jsou charakterizované nestálostí a že jejich jediný stálý znak je pomíjivost. 

Jedná se o onu nestálost projeveného světa, která je příčinou utrpení každé bytosti, ať už se 

nachází v té či oné sféře vesmíru. Podle Buddhova učení je příčinou veškerých problémů 

základní nevědomost, která zatemňuje mysl, a tak brání pochopení skutečné povahy všech 

jevů. Z tohoto základního nepochopení vznikají tři rušivé emoce, kterým se tradičně říká tři 

jedy: chtění (touha), nevědomost (ignorance) a hněv (averze). Podle čtyř tanter může pak 

být hlavní příčina každého onemocnění nalezena v těchto třech rušivých emocích, jež 

způsobují nerovnováhu ve třech hlavních principech tělesných energií: lung, tripa a beken, 

to jest vítr, žluč a sliz/hlen. Společně s nimi působí pět přídatných okolností – výživa, 

klimatické podmínky, karma, vliv postavení planet a místní energie - které přispívají ke 

zvýšení nebo snížení těchto energií.  

Pro náš výklad je podstatná Vysvětlující tantra, která pojednává o smrti a třech 

základních silách (v analogii k indickým principům doša), jimiž jsou lung, tripa a beken 

                                                 
94 Tento text byl převzat z portálu Tibetského lékařského a astrologického institutu Mäncekhang J.S. 
Dalajlamy v Dharamsale; © 2007 Men-Tsee-Khang, přeložila Jana Zavadilová, upravil Martin Srdce 
95 Vše doplňující a rozvíjející k tomuto tématu viz Příloha IV. 
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(vítr, žluč a sliz/hlen). Prvnímu principu odpovídá pojetí pohybu, dechu, větru či chladu; 

druhému principu odpovídá koncept metabolismu, trávení (čili žluči) a ohně; třetí síle se 

pak rozumí jako omezování, mazání a vlhkost. Nerovnováha těchto sil se projevuje určitými 

příznaky a zjišťuje se vyšetřením pulsu, 

jazyka a moči. (Viz obrázek). 

Z výkladu tedy vyplývá, že 

buddhistické pojetí, ačkoli přísně rozlišuje 

duši a tělo, pracuje se vzájemným 

působením těchto dvou základních 

principů a praktikuje jakýsi vhled do těla 

s neustálým zřetelem ke stavu mysli (a ke 

stavu vesmíru vůbec96). 

S tibetskou medicínou úzce souvisí i určení příznaků smrti a jejich následné rozlišení. 

V Tibetské knize mrtvých nalezneme jejich přesné pozorování a výklad.97 Tibeťané je 

rozdělují na vnější příznaky, vnitřní, tajemné, vzdálené, blízké, bezprostřední neboli 

pohlcování čtyř prvků a na ty ostatní. Právě pohlcování čtyř prvků je zásadní pro naši práci, 

neboť je v nich dobře ukázána ona provázanost jednak znalosti lidského těla (tedy vhled do 

jeho funkcí a povahy), jednak odráží kosmogonické pojetí tibetského veškerenstva a 

doplňují zároveň výklad o pojetí mysli jako vzduchu, tedy pátém stavebním prvku vesmíru. 

Element vzduchu má nejblíže k pátému prvku, totiž vědomí či duchu, jenž tvoří člověkovo 

„duševno“. Podle buddhistického pojetí to, co se nazývá „individuum“, osobnost, a co na 

sebe bere podobu hmotného těla, sestává z již zmíněných čtyř tělesných a jednoho 

netělesného prvku, přičemž umírání je chápáno jako pohlcování jednoho elementu druhým, 

vždy nejblíže v řadě stojícím, tj. země vodou, voda ohněm, oheň vzduchem a nakonec 

pohltí vzduch vědomí.98 Tím, že se mrtvé tělo navrátí do vzduchu a létajícím tvorům, se tak 

faktický skon přiblíží nejvíce podobenství o skonu podstaty člověka a ten jest blíže nirváně, 

tedy vykoupení z koloběhu zrození a smrti. Tři hlavní příznaky smrti tedy jsou: (1) fyzický 

pocit tlaku, pocit země mizející ve vodě; (2) fyzický pocit chladu, jakoby tělo bylo ponořeno 

                                                 
96 K roli tibetské astrologii i astrologa samého v průběhu pohřbívání bude pojednáno níže. 
97 K této problematice odkazuji ke skvělé práci Josefa Kolmaše:   Smrt a pohřbívání u Tibeťanů, Nadace 
UNIVERSITAS MASARYKIANA, Brno 2003, 183 stran; str. 17-27 
98 Kolmaš, Josef:  Smrt a pohřbívání u Tibeťanů, Nadace UNIVERSITAS MASARYKIANA, Brno 2003, 183 
stran; str.14 
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do vody, který se postupně mění v horečnaté teplo, pocit vody mizející v ohni; (3) pocit 

exploze atomů těla, jako oheň stržený vzduchem.99 

Dovolím si zde tedy ocitovat vybrané pasáže z Tibetské knihy mrtvých v překladu Josefa 

Kolmaše, a to ze sekce Bezprostřední příznaky smrti: pohlcování čtyř prvků, které nám 

plastičtěji dotvoří provázanost tibetského vnímání toho ..(najít citát z bondyho o 

provázanosti .. člověka a světa): 

Poučení o „velmi blízkých příznacích smrti“ a sice o pěti prvcích a jejich postupném 

pohlcování. 

Nejdříve (..) nastávají potíže s trávením a vyměšováním, tělesná teplota klesá, ustupuje 

do nitra a nedostává se do hlavy. Nemocný začíná pociťovat, že mu hlava klesá dolů. Potom 

nastává situace pohlcování pěti prvků. 

Znamením pohlcování „vnitřní země“ nacházející se v mase a kostech, „vnější zemí“ je, 

že tělo s jeho hmotností i kůže přecházejí do země jako do svého základu. Vnitřním 

znamením toho je, že nemocný pociťuje jako by se mezi ně propadával a v nich mizel.  

Když se vláda země ztrácí v prvku vody, tělo pozbývá svou moc, jeho síla mizí a vědomí 

se zamlžuje. Znamením pohlcování „vnitřní vody“, nacházející se v krvi a hnisu, „vnější 

vodou“ je, že z úst a z nosu vytékají sliny a hleny a hrdlo a jazyk vysychají.  

Vláda vody se ztrácí v prvku ohně, a teplota těla tudíž klesá. Vědomí se tu rozjasňuje, tu 

se stává nejasným. Když je „vnitřní oheň“, projevující se teplem, pohlcován „vnějším 

ohněm“, člověku se obracejí oči v sloup a nerozeznává lidské tváře.  

Vláda ohně se ztrácí v prvku vzduchu, a teploty se tudíž spojují. Znamením pohlcování 

„vnitřního vzduchu“, projevujícího se dýcháním, „vnějším vzduchem“ je, že dech se stává 

chrčivým a končetiny se začínají třást. Vnitřním příznakem je, že vědomí se začíná vířit a 

tak dále. Cosi se jako přelud mihotá a probleskuje. Všechny vši a hnidy se vrhají na útěk.  

Krev získaná z rodidel matky stoupá vzhůru. Ukazuje se rudá záře, nazývaná „červená 

dráha“. V tom okamžiku, kdy se záře šíří a zaniká, zabraňuje se zrodu čtyřiceti iluzí, 

pramenících z vilnosti.  

Čisté semeno získané z otce stéká dolů. Ukazuje se bílá záře, nazývaná „bílá dráha“. V 

tom okamžiku, kdy se záře šíří a zaniká, zabraňuje se zrodu třiatřiceti iluzí, pramenících z 

nenávisti.  

                                                 
99 Kolmaš, Josef:  Smrt a pohřbívání u Tibeťanů, Nadace UNIVERSITAS MASARYKIANA, Brno 2003, str. 
33 
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Vydechování se čím dál víc prodlužuje, všechna krev z těla se hromadí v tepně života a 

do srdce vtéká jedna kapka. Ukazuje se černá cesta prchlivé zloby, nazývaná „černá 

dráha“, podobná pádu do temnoty propasti. V tom okamžiku, kdy to, co bylo získáno, se 

ztrácí v tom, co je teprve blízké získání, začíná se zabraňovat zrodu sedmi iluzí, 

pramenících z nevědomosti. Člověk má otevřená ústa, oči se mu obracejí v sloup a celkově 

začíná blednout. Vnější jevy mu připadají jako zapadající slunce, jeho schopnost 

rozpomínat se a vnímat naráží na překážky, všechno se mu sbíhá a spojuje v temnotě. Tehdy 

se mu dech zkrátí přibližně na délku lokte a vnitřní jevy se jakoby zahalí temnotou.  

Poté mu vtečou do srdce dvě kapky krve, jeho hlava se nakloní kupředu a dech se mu 

zkrátí přibližně na délku šípu. Potom mu vtečou do srdce tři kapky krve, začne škytat a dech 

se mu zkrátí přibližně na délku sáhu. Na „černé dráze“ nastoupí bezvědomí a vnější 

dýchání ustane. Když se mu v srdci setká bílý a červený záblesk osvícenosti mysli, vrátí se 

mu poznání víry v budoucí štěstí a tím, že se jeho plné vědomí ztrácí v jasném světle, 

zakouší radost ze spoluzrození. Intelekt se vnořuje do nitra srdce jako prapodstata, s níž se 

spojí jako matka se svým děckem. Vnitřní dech ustane a „vítr“ se usadí v centrálním 

nervovém kanálu. Všem živým bytostem se v této chvíli zjevuje jasné světlo prazákladu. 

Některým jóginům praktikujícím meditaci se v jasném světle oné dráhy ukazuje matka 

setkávající se se svým děckem. Takoví okamžitě a snadno a rychle dosahují blaženství a 

ocitají se ve stavu dharmakáji, ve kterém není ani smrti ani zrození, a přinášejí nezměrné 

dobro živým bytostem jako sambhógakájové a nirmánakájové. Uskutečňujíce zázračně na 

sobě trikáju, dosahují buddhovství.  

A tak aby se porozumělo smyslu získání lidského těla, je velmi důležité osvojit si hluboké 

poučení. Všechny živé bytosti, které o něm nepřemýšlejí, jeho smysl nepochopí, i kdyby jim 

svitlo jasné světlo. Je nekonečné množství těch, kteří – pokud jde o odvržení či přijetí 

zrození –, ač se jim ukázalo nepopsatelné jasné světlo, jsou přesto při zrození zahaleni 

hustou nevědomostí, takže musí bez konce bloudit sansárou. Proto je tak důležité již nyní 

získat bezpečnou oporu.100  

Znaky, že zemřelý dosáhl čistého zrození ať už v podobě trikáji, nebo jako dákiní, třeba 

pečlivě sledovat podle pokynů v tantrách, týkajících se spalování mrtvol, a ve 

„Vysvobození skrze přiložení amuletu“. Protože nevíme, kdy člověk zemře, je zapotřebí 

tyto příznaky smrti neustále sledovat. Jakmile se ukáží známky toho, že člověk je skutečně 

mrtev, je nutno řádně vykonat všechny potřebné úkony a všichni blízcí toho člověka – jeho 

                                                 
100Tibetská kniha mrtvých. Bardo thödol (Vysvobození v bardu skrze naslouchání). Překl. a komentář J. 
Kolmaš, Praha: Odeon 1991, 186 stran; s. 147–167.  
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guru, příbuzní a přátelé – musí zřetelně odříkávat poučení a zvláště se musí snažit pomoci 

mu v přípravě na přenesení vědomí. Třeba též naslouchat poučkám obsaženým ve 

„Vysvobození v bardu skrze naslouchání“ a přemýšlet o nich.  

Jestliže v době, kdy se ukázala trojice příznaků smrti – vnějších, vnitřních a tajemných –

nebyl vykonán obřad obelstívání smrti, pak i když byl člověk zvítězil nad vlastním tělem a 

při mizení zástupů pokojných a hněvivých božstev se odvrátil od svých hříchů, i těch 

největších a nejtěžších, pokud porušil své sliby, dostane se do pekla – tvrdí autority. Přesto 

však je naléhavě zapotřebí uskutečňovat obřad obelstívání smrti. Když se podaří odvrátit 

jeden každý z vnějších a vnitřních příznaků smrti, říká se tomu „zabíjení dévů“.  

Jestliže se člověku nepodaří nejtěžším hříchům uniknout a jestliže se ani přes 

obelstívání všech příznaků smrti nepodaří smrt odvrátit, pak třeba použít poučky o 

přenesení vědomí. Stane-li se tak v patřičnou dobu, má přenesení vědomí tu přednost, že i 

člověk, který se dopustil smrtelného hříchu, se dostane do nebe, dosáhne blaženství a 

vysvobození. Tak učí tantry.101  

 

4.1.3.2. Význam astrologie 

Tibetský astrolog hraje důležitou a aktivní roli v tibetské společnosti především v době 

narození, smrti, sňatku a dlouhodobé nemoci. Když se narodí dítě, tibetští rodiče se často 

radí s astrologem, aby zjistili, jaká bude budoucnost dítěte. Astrolog sestaví horoskop, který 

zahrnuje předpověď vzdělání dítěte, jeho pravděpodobného zaměstnání a jestli má být dítě 

povzbuzováno ke studiu v klášteře. Jestliže předpovědi v horoskopu zrození jsou 

nepříznivé, je předepsán protilék, často ve formě motlitby. V ostatních situacích mohou být 

rodiče požádáni, aby obdarovali chudé a potřebné. Jestliže je život dítěte ohrožen, může být 

učiněno preventivní opatření tím, že se uchová život zvířete, které mělo být poraženo. 

V situacích, kdy je nějaká nemoc považována za karmickou, např. kvůli působení duchů 

nebo negativní karmy, může být astrologem nebo lamou připraven protilék. Astrolog 

stanoví, kteří duchové pacienta postihli, určí druh nemoci, kterou způsobili, a motlitbu, 

která je potřeba k uklidnění negativních sil. Astrolog také může pomoci pacientovi s 

rozhodnutím, který lékař nebo lékařská metoda je pro danou chorobu nejvhodnější. 

Astrolog rovněž hraje důležitou úlohu v době umírání. V tomto okamžiku je astrolog často 

povolán, aby rozhodl, zda ještě v těle umírající osoby zbývá nějaký život. Aby se zabránilo 

působení zlých duchů, rozhoduje astrolog, kdo se smí a kdo se nesmí dotýkat těla, který den 
                                                 
101 Kolmaš, Josef:  Smrt a pohřbívání u Tibeťanů, Nadace UNIVERSITAS MASARYKIANA, Brno 2003, 
str. 23 
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má být tělo odneseno a které motlitby má pozůstalá rodina odříkávat.  

Astrolog může být povolán i při jiných příležitostech, jako například při stěhování, před 

důležitou cestou nebo před zásadním životním rozhodnutím. Takto tibetští astrologové i 

nadále hrají důležitou roli v tibetské společnosti stejně jako po uplynulá tisíciletí.102  

 

4.1.3.3. Bílá barva v tibetské symbolice 

 Bílá barva, téměř všudypřítomný element v tibetské kultuře, symbolizuje dobrodiní, 

laskavost, ušlechtilost, čistotu, štěstí, je projevem shovívavosti a sama osobě může být 

předmětem daru – zmiňme khatag, tradiční tibetská obřadní stuha, předávaná nebo 

vyměňovaná na znamení úcty nebo jako projev díků. Nesmrtelnost je v buddhismu 

„bílá“.103 Bílá je zároveň barvou většiny náboženských staveb v buddhismu, to jest pagod, 

stúp apod.104  

Zdrojem úcty k bílé barvě jsou zřejmě přírodní podmínky.105 S bílou barvou se pojí 

desítky pranostik, metafor; stany Tibeťanů jsou převážně bílé, bílé vzory také dekorují 

dveře a brány během oslav tibetského Nového roku, visí nad domy také při narození dětí či 

v průběhu svateb. Do bílé barvy je zahaleno nejdůležitější „dobré“ božstvo v Tibetu, totiž 

Bílá Tárá (v sanskrtu Sitatárá, přičemž site značí bílou barvu). Tato nejpopulárnější, 

nejpřístupnější a nejpřitažlivější postava tibetského pantheonu buddhů a bódhisattvů v sobě 

sjednocuje všechny lidské i božské vlastnosti madοnny, její mateřská láska objímá vše živé. 

Tárá je kdykoliv připravena pomoci všem cítícím bytostem v koloběhu samsáry.106 

Když někdo zemře, některý z příbuzných načrtne před jeho dome z bílé mouky cestu, 

jakýsi pomyslný směr pouti,  po které se má mrtvý ubírat do ráje. Zároveň, jak bylo 

napsáno, je tělo zemřelého přikryto bílou plachtou. Tento obyčej má dopřát zemřelému 

v jeho prvních okamžicích barda klid a především mu má dopomoci k vyvinutí pravé lidské 

účasti při nástrahách, které ho nyní po několik (desítek) dnů čekají. Současně jsou znakem 

                                                 
102 Více viz portál Tibetského lékařského a astrologického institutu Mäncekhang J.S. Dalajlamy v 
Dharamsale; © 2007 Men-Tsee-Khang, přeložila Jana Zavadilová, upravil Martin Srdce. Více o tibetské 
astrologii viz Slovník. 
103 White and Red in Tibet, editor LiuDonghui, portál english.cri.cn  
104 Zmiňne např. všem známou Potalu – zhmotněnou představu ráje, v němž dominují bílá a červená (tj.druhá 
nejpodstatnější barva v tibetské symbolice). 
105 Jak se udává v článku White color Veneration: Tibeťan je obklopen bílou barvou po převážnou část roku, 
neboť dlouhé zimy zahalí celou zemi do jakéhosi sněhového oceánu, zároveň většina vrcholků himalájských 
hor je stále zasněžená. Navíc ovce, česnek, jačí máslo, dokonce i čaj je v Tibetu bílý; vše je důležité pro 
přežití, a to vše může být zdrojem posvátné úcty k této barvě. Více viz 
http://www.tibetreisen.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=1873 
106 Beyer, Stephen (1973). The Cult of Tara: Magic and Ritual in Tibet. University of California Press. 
Srovnej http://www.religionfacts.com/buddhism/deities/tara.htm 
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dobrodiní přeživších (mnichů coby představených v roli náboženské autority, případně jeho 

blízkých), kteří ho v nejdůležitějších okamžicích jeho života, respektive smrti neopou

4.1.3.4. Význam mnicha při pohřbu 

Mniši hrají ve společnosti toliko ovlivněné buddhismem značnou 

úlohu. Jsou každodenní součástí tibetského všedního života a zastřešují 

kontakt s náboženskou obcí, která je v Tibetu provázána s většinou 

rituálů, obřadů a ceremonií. Co se týče pohřební úlohy mnicha (resp. 

mnichů, neboť na všech mnou zhlédnutých pohřbech jich bylo více, nejmén

ští.107 

 

ě pak čtyři) je 

značná: jak už bylo řečeno je s umírajícím v jeho posledních okamžicích života108, předčítá 

a odříkává mantry z Tibetské knihy mrtvých (viz obrázek), žehná příbuzným a pozůstalým 

atp. 

V den pohřbu je v čele průvodu, který má mrtvolu odnést na místo, kde bude proveden 

vzdušný pohřeb, je-li mnichů více, jsou v čele i na konci průvodu. Na místě vzdušného 

pohřebiště mu pak náleží hlavní funkce ve vedení obřadu a jeho autorita zastřešuje a 

umožňuje pohřeb vůbec.  

Zároveň dodejme, že vliv čtyř buddhistických škol na tento fenomén je velice malý, 

neboť jak již bylo řečeno v úvodu, vzdušný pohřeb není praktikou ryze a výlučně 

buddhistickou, a tudíž se jeho podoba a forma víceméně shoduje u všech  hlavních linií 

tibetského buddhismu. 109  

 

4.1.3.5. Supové a jejich konotace v tibetském světě 

Tibeťané věří, že supové jsou Dákini ( tib. khandro), tedy tantrické božstvo, jež je 

ženským vtělením a ztělesněním buddhovské osvícené energie. V tibetském jazyce 

znamená slovo khandroma „ta, která překračuje nebe”110 nebo také „ta, jež se pohybuje 

prostorem”. Někdy se tento termín poeticky překládá jako „nebeská tanečnice“, případně 

„nebeská chodkyně“.111 

Toto tantrické božstvo hraje v tibetském buddhismu významnou roli. Věří se, že bez ní 

nelze usilovat o plné osvícení, stejně tak je velebena pro svou roli ochránkyně, neboť její 

                                                 
107 Werner, K.: Náboženské tradice Asie. Od Indie po Japonsko, Brno: Masarykova univerzita 2002, s. 414. 
108 To se samozřejmě jedná pouze o případy, kdy je umírající v klášteře nebo jeho blízkosti; není-li tomu tak, 
je mnich brzy zavolán, aby se k umírajícímu, případně zemřelému dostavil.  
109 Více viz http://www.presscluboftibet.org/china-tibet-14/sky-burial.htm 
110 V originále 'she who traverses the sky' (takže překračuje, prozkoumává, klene se ..) viz Beyer, Stephen 
(1973). The Cult of Tara: Magic and Ritual in Tibet. University of California Press 
111 Beyer, Stephen (1973). The Cult of Tara: Magic and Ritual in Tibet. University of California Press 
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moudrost a síla zaručují vyslyšení modliteb a proseb. Toto božstvo figuruje zejména 

v původní bonistické tradici, kde jsou její představitelky považovány za múzy s duchovní 

inspirací, zastřešující duchovní praktiky a jejich pozitivní naplnění; stejně tak však 

symbolizují vrtkavou a nestálou energii vesmíru.112 S tím souvisí i jejich další konotace, 

totiž odkaz na čistou potenciální sílu prostupující Prázdno (sans. shunyata), která stojí za 

jakoukoli manifestací.113 

Významné je také další pojetí těchto nebeských tanečnic, protože symbolizují pro 

tibetský lid anděly. Dákini tak odnesou duši zemřelého do nebe, jemuž je dle tibetského 

výkladu rozuměno jako větrnému místu, kde duše čekají na reinkarnaci, na své příští 

znovuzrození. Odtud je dar lidského těla supům považován za hodný úctu a obdivu, protože 

vedle zmíněného rozměru (jak o něm bylo pojednáno v kapitole Almužna bohům) také 

zachraňuje životy malým zvířatům, která by byla potravou supů, kdyby jim nebylo 

nabídnuto toto tělo.114 Budha Šákjamuní sám tuto ctnost demonstroval, když zachránil 

holubici nabídnuv jestřábovi své vlastní tělo.115 

Supové tak nejsou objektem strachu či 

opovržení, naopak je na ně pohlíženo jako na 

božstvo, které dopomáhá člověku uzavřít jeho 

(současnou) pozemskou pouť.  

Závěrem dodejme, že i sám Attila byl 

předhozen supům, své mrtvé házeli těmto 

saprofágům také Aztékové a jejich význam je 

doložen i v řecké orfické nauce.116  

 
(Na obrázku sup z jeskynní malby  

z doby prehistorické, Tibet)117 

                                                 
112 http://en.wikipedia.org/wiki/Dakini 
113 S touto problematikou je spíše spojeno indické a vadžrajánské myšlení, více viz 
http://en.wikipedia.org/wiki/Shunyata. Dále nutno dodat, že plné specifikum tohoto božstva je složité a 
přesahuje  rámec této práce a nutno dodat, že i znalosti autorky.  
114 http://www.travelchinaguide.com/cityguides/tibet/sky-buria.html 

115 viz tamtéž, srovnej Littleton, C.Scott: Moudrost Východu, Knižní klub Balila 1996, 176 stran; str. 51 
116 Srovnej Ralph Abraham: Orfismus, starověké kořeny buddhismu in Eseje o buddhismu a ekologii, 
DHARMA GAIA 1994, 188 stran, str. 44 
116 Více viz Roberts, C.A: Funeral practices and animal sacrifices at the Uigur period: archaeological and 
ethno-historical study in Burial archaeology: the holistic approach, in C.A. Roberts et al. (ed.), Burial 
archaeology, current research, methods and developments: Oxford: British Archaeological Reports. 1989. 211 
stran, str. 29-50 
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4.2. Mezi nebem a zemí 

Jak praví v úvodu své práce Posvátná tajemství Navahů a Tibeťanů Peter Gold, vnímají 

Tibeťané samy sebe jako důsledky spirituální energie a podstaty území, na němž 

přebývají.118 Tibetské pohledy na skutečnost a jejich materiální a duchovní díla vychází 

z pevné svázanosti se zemí, kterou obývají. Podle Goldovy teorie si tuto zemi vybrali proto, 

že jde o hluboce inspirativní místo – tibetská plošina nabízí nevyčerpatelné množství 

duchovních podnětů a prvků … modrou oblohu, mocné počasí, jasné duhy, čerstvé povětří, 

zasněžené vrcholky hor, rychlé řeky, rozmanité druhy zvířat a rostlin, jezera, pralesy, 

prameny ..119 Zemi tak považují za posvátnou, za zdroj duchovní inspirace, přičemž si 

především hlídají její Jednotu – země, respektive vyváženost čtyř hlavních esencí – 

elementů vody, vzduchu, ohně (Slunce) a země (snažíce se spojením těchto čtyř elementů 

získat element pátý, totiž nejvyšší cíl všeho duchovního snažení) – je jeden celek, veliký 

vesmír konání, energie a posvátných míst, v němž žije nepřeberné množství bytostí, od těch 

obyčejných po ty božské, v přirozeném pořádku podle principů univerza.120 

Toto pojetí (jehož úplná charakteristika a zkoumání by vydalo na samostatnou práci) se 

odráží i v pohřebním ritu. Jak již bylo řečeno, praktikují Tibeťané čtyři základní způsoby 

nakládání s mrtvolou, které odpovídají tradičním představám o čtyřech prvcích coby 

živelných složkách veškerých jevů vnějšího a vnitřního světa. Jedná se o pohřbívání do 

země, do vody, spálením ohněm a pohřbení do větru či vzduchu, což odpovídá prvku lung, 

tedy větru.121 Pojetí rituálu vzdušného pohřbu je hluboce spojeno s  tibetským vztahem 

k přírodě, kdy pátý, dovršující prvek větru a vzduchu je spojen s představou principu, který 

člověka ustavuje. 

 

4.2.1. Vzduch jako mysl 

Kořeny této analogie možno spatřovat již v indickém upanišadovém období, kdy nad 

úsilím o „konstruování“ nových bohů a božstev převládly úvahy založené na empirickém 

                                                 
118 Gold, Peter: Posvátná tajemství Navahů a Tibeťanů – Kruh moudrosti; PRAGMA 2000, str. 35 
119 tamtéž, str. 36 
120 tamtéž, str. 39 
121 Odtud název typických barevných modlitebních praporků, jež se v tibetštině nazývají lungty. Lungta 
znamená větrný koník a je symbolem blaha a naděje. Lungty se třepotají ve větru a zdobí téměř každý tibetský 
dům, velké množství jich najdeme na posvátných místech, v chrámech, ale třeba i jen v průsmycích, na 
mostech, podél cest apod.  
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pozorování různých fyziologických pochodů. Tehdy byla mimojiné spatřena jistá paralela 

mezi dechem a větrem, viděním nebo životní silou a sluncem apod.122 

Pro Tibeťany je tedy nebe a potažmo vzduch/vítr jedním ze stavebních prvků vesmíru a 

z vnějšího pohledu se o větru uvažuje jako o síle, jež dává vlát modlitebním vlaječkám – 

lungtám. (lung vzduch ta kůň). Tato podoba větru představuje jeho sílu jako sílu koně, jako 

jeho běh, jenž je podobou naší samsarické mysli.123 Tato podoba větru však především 

spojuje mysl jedince s jeho osudem, štěstím a vede mysl po stezce příznivého osudu, 

zároveň je metaforicky řečeno koněm, kterého nelze nikdy skutečně ochočit a zkrotit.124  

Podle Trungpy Rinpočeho je vítr silou „základního dobra“, ba co víc – viděno očima 

Tibeťanů stojí na počátku každé myšlenky, slova a činu právě vítr. Tento vítr se stará o 

jednotu těla a duše: o vnější, fyzické síly a vnitřní, jemné síly mysli, přičemž mysl je to, co 

si uvědomuje, a vítr je aktivní energie, jež je základem tohoto uvědomování.125 Vítr je pak 

představován a personifikován často jako božstvo a jsou mu zasvěceny hory, průsmyky, 

jsou mu poskytovány dary, je předmětem animistické víry i mnoha rozmanitých rituálů, 

neboť vítr je považován za médium myšlenek v obou tibetských náboženských tradicích, 

v prastarém Bönu i v buddhismu.126 Tibeťané tak chápou živé a cítící bytosti jako výtvory 

vše prostupujícího chvění sil vesmíru, jeho větrů. Podstatou životní síly jedince je totiž 

energie nazývaná sok, jež představuje život a proudí s dechem. Je jako vítr, jejím centrem je 

srdce, odkud se rozlévá do celého těla. Její ztráta je totožná s tím, co nazýváme smrtí.127 

Vítr je tak závan nicoty, uvádějící v pohyb rituál smrti128, zároveň je vítr (nejenom pro 

východní moudrost) obdobou elementárního principu oživujícího vesmír, je jakýmsi 

duchem bytí – je všude a nikde .. 129 Stejně tak, podíváme-li se na meditační praktiky, 

všechny odkazují na práci s dechem, neboť pohyb proudu myšlení (a tudíž pohyb světa, 

kola života, vzniku a zániku) je více méně závislý na dechu.130 Jak se ostatně píše 

v příručce tibetských mysterií: „Musíme si uvědomit, že pokud jde o dech a jiná dechová 

                                                 
122 Bondy, Egon: Buddha, DharmaGaia 2006, 256 stran, str. 26. (Ve stejném období, kdy dochází 
k tematizovaní těchto skutečností, se ustavují v indickém myšlení také pojmy brahma a átmanu, vlastního já, 
tedy duše a dechu... ).  
123 Gold, Peter: Posvátná tajemství Navahů a Tibeťanů – Kruh moudrosti; PRAGMA 2000, str. 91 
124 tamtéž, str. 92 
125 tamtéž, 100 
126 Srovnej The anthropology of landscape : perspectives on place and space / edited by Eric Hirsch and 
Michael O’Hanlon, Oxford:Clarendon Press 1995, 268 stran, kapitola Nonmaterial aspects of Tibetan culture, 
str. 80-92. Odtud také inspirace názvu kapitoly mezi nebem a zemí ..  
127 K této problematice viz Gold, Peter; str. 92 – 100 
128 Bonnefoyův verš viz Bonnefoy, Yves: O pohybu a nehybnosti Jámy, Psaný kámen; Torst 2004, 184 str. 
str.40 
129 viz Hegel, G.W.F.: Fenomenologie ducha, překl. Jan Patočka, OIKOYMENH Praha 2008, 352stran, str. 28 
130 Vždyť sama čeština ukazuje tuto blízkost: duch/dech, vzduch/duch ..   

 54



cvičení, je nutné zvládnout v harmonii s ním síly Ducha, tj. síly míru a pokoje, dlící ve 

vesmíru. Meditace tak není pouze o dosažení klidu, nýbrž o harmonii s nekonečným bytím. 

Je proto nutné naslouchat jediné duši.“131 

Vezmeme-li v potaz výše zmíněné, je až překvapující, jak tibetské pojetí světa do sebe 

zapadá. Vycházejíce z omezených možností vlastní země, koná se nejčastěji tibetský pohřeb 

za účasti mocného prvku, vzduchu, který má pro Tibeťany významovou i funkční souvislost 

s lidskou myslí. Je to tedy vzduch, jakýsi pohřební (všudypřítomný) mág, kdo dovolí supům 

přilétnout, snést se k mrtvému tělu a následně je to také vzduch, který roznáší jeho kousky 

do krajiny .. Zároveň je to vzduch, který zpečetí příznaky smrti, který oživuje tělo a dává 

člověku možnost dosáhnout nirvány, a je to také vzduch, který dopomůže každému z nás ke 

znovuzrození. S touto skutečností souvisí i aktivní kontemplace Tibeťanů s touho poznat 

(ve smyslu gnosis) hyperdimenzionální kolektivitu země a vesmíru, vědomí a nevědomí, 

minulosti a budoucnosti a kulminovat to vše do projekce lidského uvědomění.  

 

4.2.2. Přírodní filosofie a kontemplace celistvosti 

Tibeťané mají přirozený smysl pro rovnováhu mezi tělesnem a duchovnem, mezi 

ideálem a skutečností, konečnem a nekonečnem, materiálnem a mýtem, přírodou a 

člověkem.132 Svou propracovanou a vytříbenou přírodní filosofií tak směřují k jakési 

duchovní homeostáze, při které je mysl v ideálním vztahu k nitru, jakož i okolnímu 

prostředí a celému vesmíru. 133 Snaží se touto formou duchovní cesty prolnout s jednotou, 

kterou pro ně zobrazuje kruh (mandala, kruh moudrosti, kolo života, koloběh zrození a 

smrti ..), jež má být zobrazením mikrokosmu v průniku s makrokosmem a zároveň má 

zobrazovat jednotu jedince a vesmíru. Tato spirituální vazba stojí na čtyřech pilířích, ježto 

jsou (1) spojení s podstatou věcí, (2) rovnováha a sjednocení země a nebe, (3) život 

v souladu se světem a (4) posvátné obřady vedoucí k probuzení mysli.134 Tyto čtyři aspekty 

se snaží dovést k harmonické shodě, umožňují jim být svědky výpravy do prapodstaty 

bytí.135  

Pro náš výzkumný problém jsou tyto čtyři pilíře zásadní v pochopení, jaký smysl má 

pro Tibeťany vzdušný pohřeb. Vedle mnohých jiných rituálů (jakými jsou například 
                                                 
131 Tajné nauky Tibetu, nakladatelství Svatá Mahatma, Brno 1990, 120 stran, str. 60 
132 Srovnej http://www.giftofireland.com/Tibet.html 
133 Gold, Peter: Posvátná tajemství Navahů a Tibeťanů – Kruh moudrosti; PRAGMA 2000, str. 20 
134 Srovnej tamtéž, str. 23 
135 Snahu o tento souladu lze nalézt i v nejběžnějším tibetském pozdravu Tashi Deley, kdy deley se vztahuje 
k relativní realitě jedince – udržení si zdraví, přání dlouhého života, štěstí , a tashi je princip splynutí 
s kosmem, s vnější realitou.  Stejně tak je tomu i univerzální, původně sanskrtské mantry Om Mani Padme 
Hum. K tomu více viz Slovník.  
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uctívání hor, každoroční oslava nového roku losar, svátek SagaDawa a jiné ..) se i zde 

praktikují všechny čtyři základní mikrokosmické pochody, díky kterým jsou Tibeťané 

v dialogu s transcendentnem: při pohřbu touto formou jsou v kontaktu s podstatou věcí, 

neboť dokládají, že mysl opouští tělo, že je nutno vyjevit soucit a pomáhat (v utrpení) 

druhým, zároveň přispívají k rovnováze mezi zemí a nebem, nadto chtějí dostát souladu 

s platným zákonem kola života i karmy a k tomu účelu provádějí tento očistný obřad 

vedoucí k projasnění srdce i mysli. 

Zároveň se snaží po maximálním usouvztažnění vlastního „Jáství“ s nevyslovitelnou, 

organizující, přírodní a moudrou silou, (ježto můžeme označovat slovem Bůh, Matka Země, 

superego, kolektivní vědomí ..) jakousi Vyšší myslí.136 Praktikují tak aktivní kontemplaci 

s celkem jsoucího, s cílem býti svědky nesmírného časového rozpětí existence vesmíru a 

vidět především způsob jeho fungování, tj. dění, a zároveň zhlédnout jeho ustavující vztah 

k lidské mysli. Nadto se snaží, pomocí své po staletí formované a udržované přírodní 

filosofie, vnímat čas a prostor jako sice reálné apriori kategorie, nicméně rozhodně jim 

nepřikládají takový význam jako my – tedy lidé, jimž Homér odkryl psyché a přiřkl 

logos.137 Tibeťané velmi často hovoří o nevyslovitelném, a to jak v kontextu věcí lidských, 

tak přírodních.138 V tibetském kulturním pantheonu jsme tak svědky mystický, magických a 

především kolektivních rozprav s Nadmyslí. O takovémto kontaktu hovořil i jeden z mnichů 

při vzdušném pohřbu u kláštera Drigung.139 

(Ráda bych zde však upozornila na skutečnost, že jsme v současné době svědky 

značného rozvolňování této spirituální vazby, což bude mít jistě nedozírný následek jak pro 

tibetskou populaci, tak pro celý svět.140 Podle staré legendy se totiž svět točí díky třem 

osám: jedna je v Delfách a symbolizuje logos, rozumový náhled a reflexní uchopení bytí, 

víru v lidského boha, tedy cestu, kterou se vydala evropská civilizace. Druhou hledejme 

v nativní americké kultuře, v Cuzcu, v šamanistické víře v mocné přírodní síly, v duši 

rostlin a živočichů, v harmonii člověka a přírody. A třetí nalezneme v Tibetu. Je jí Kailás, 
                                                 
136 V této souvislosti odkazuji na skvělý rozhovor Terence McKenna s Jay Levinem o tibetském šamanismu, 
psychadelickém mystickém zážitku, kdy se v horách setkal s šamany předbudhistické tradice a byl účasten 
kontaktu se svrchovanou či vyšší myslí (Overmind). Viz McKenna, Terence: Návrat archaismu, DharmaGaia 
1998, 348 stran, str. 25. Dále odkazuji na Junga, Huxleyho, Learyho a jeho vlastní Knihu mrtvých atd.   
137 Srovnej Klieger, Christian: The Quest for Understanding the Modern Tibeťan Self. In Klieger, C. (ed.): 
Tibet, Self and the Tibetan Diaspora: Voices of diference, Leiden Brill 2002 
138 Srovnej The anthropology of landscape : perspectives on place and space / edited by Eric Hirsch and 
Michael O’Hanlon, Oxford:Clarendon Press 1995, 268 stran, kapitola Nonmaterial aspects of Tibetan culture, 
str. 80-92.  
139 Více o této mé zkušenosti – viz Příloha I.: Dokumentace vzdušných pohřebišť 
140 Srovnej Pirie, Fernando: Machismo and individuality aminy the nomads of Tibet, dále Martinec, Tomáš: 
Proměny Tibetu (www.dobraadresa.cz) a především a také 7.číslo časopisu DINGIR věnované problematice 
tibetského buddhismu a Tibetu vůbec v 3.tisíciletí.  
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osa východního pohledu na koloběhy zrození a utrpení založená na etice jedince a na 

souladu náboženství, každodennosti a víry v posvátnost země, s důrazem na 

všudypřítomnou smrt jakožto jedinou jistotu v životě. Legenda praví, že jeden zánik svět 

ještě ustojí, ale vychýlí-li se osy dvě, nastane konec. Je smutné a snad přímo tragické, že 

těžko určit, která osa ještě nebyla vychýlena …) 

 

4.3. Vzdušná pohřebiště 

Vzdušný pohřeb se koná vždy na k tomu určených prostranstvích, převážně na úpatí hor 

v blízkosti kláštera. V současném Tibetu jsou tři nejdůležitější a nejvyhledávanější vzdušná 

pohřebiště (tib. durthö) u kláštera Drigung, Sera a v blízkosti hory Kailás, v místě zvaném 

Tarboche.141 V dřívějších dobách (tj. především před čínskou invazí do Tibetu roku 1959), 

kdy byl Tibet doslova poset kláštery (z původních 6000 jich zbylo pouhých 13 …), bylo 

však vzdušné pohřebiště jakýmsi nepsaným pravidlem každého kláštera.142  

Hned v úvodu nutno zmínit, že zpravidla posvěcuje místo sám rituál a nikoli 

naopak.143 V Tibetu je však situace do značné míry specifická (zmínili jsme se o tom již 

v předešlé kapitole Mezi nebem a zemí pojednávající o vztahu Tibeťana k zemi ..), neboť 

předmětem rituálů jsou samy hory.144 Jakýsi kult hor, pramenící v hlubokých dějinách 

(nejstarší královský tibetský rod byl spjat s horským božstvem) a vycházející především 

z tradičního bönu, je neodmyslitelnou součástí tibetské kultury; respektive propojení 

tibetského lidu s geografickými atributy jejich země, střechy světa, plní nejrůznější funkce 

sociální (ve smyslu identity jedince s celkem světa, rodným krajem atd.), psychologické 

(očistné obřady, kolektivní sdílení představ), ekologické (země jako božstvo) a samozřejmě 

náboženské (poutnické okruhy zvané khora, rituály, posvátné hory näri atp.)145  

V některých tibetských pramenech je svět popisován symetricky a harmonicky se 

svým středem v Tibetu. Například již zmíněná hora Kialás, sněžný klenot Tibetu, kterou by 

měl každý Tibeťan alespoň jednou v životě obejít, bývá srovnávána s velkým přírodním 

chrámem, katedrálou, stúpou, je také považována za velkou přírodní mandalu. Vyznavači 

prastarého tibetského nábožentsví bön patří pravděpodobně k nejstarším uctívačům hory. K 

                                                 
141 Všechna tato tři místa jsem navštívila a bude o nich pojednáno dále, s obrazovou přílohou. Zároveň většina 
informací k tomuto tématu je výsledkem mého etnografického výzkumu v Tibetu, tj. očitou zažitou 
zkušeností, případně se jedná o sdělení informantů. 
142 Tsepon W.D. Shakabpa: Dějiny Tibetu; Nakladatelství Lidové noviny 2001, 428 stran, str. 26 
143 Sokol, Jan: Člověk a náboženství, Portál Praha 2004, str. 53 
144 Více viz Berounský, Daniel: Uctívání hor v Amdoských vesnicích Ganga, časopis Hieron, 5.číslo, str. 24-
41 
145 Blondeau, A.-M.: Tibetan Mountain Deities, Their Cults and Representations, Wien 1998, s. 38 a dále 
Berounský, Daniel: Uctívání hor v Amdoských vesnicích Ganga, časopis Hieron, 5.číslo, str. 24-41 
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hoře se konaly poutě ještě předtím, než v 7. století indický mág a učitel Padmasambhava 

přinesl do Tibetu buddhismus. Bönisté chápou a zobrazují Kailás jako devítistupňovou 

svastikovou horu, jakýsi mystický střed světa.146 Právě na jejím úpatí je význačné vzdušné 

pohřebiště, jehož význam a podstata pramení z důležitosti hory samé.  

Lokace vzdušných pohřebišť je různá – zpravidla jsou součástí právě poutnických 

okruhů, ježto vedou většinou kolem určitých významných míst (hor, klášterů, mohyl či stup 

atp.); mohou se však vyskytovat přímo v blízkosti kláštera, jako je tomu například u 

jednoho z nejvýznamnějších lhaských klášterů Sera. Tam se vzdušné pohřebiště nachází na 

dohled od hlavního chrámu, a je tak součástí klášterního komplexu. 

Centrálním bodem vzdušného pohřebiště je obyčejně velký kámen, na kterém je 

umístěna mrtvola, anebo k tomu vyhrazené, několik metrů čtverečních veliké prostranství, 

na které smějí pouze ragjabpa spolu s mnichy a představenými kláštera.  

Okolí pohřebiště je ověnčeno modlitebními praporky, součástí jsou pochopitelně 

čhörteny, kameny s vytesanými modlitbami, nechybí ale ani chomáče vlasů, části oděvů, 

figurky z campy či supí pera .. a především nechybí (tedy alespoň žádnému, které jsem 

měla možnost navštívit) magický a mocný génius loci. Z úpatí hor člověk shlíží do 

hlubokých údolí a průsmyků, je pohlcen nebeskými výšinami i mocným větrem, a právě 

zde na něj doléhá ona nicotnost lidského života. Účastnit se pohřbu mohou pouze příbuzní 

mrtvého, cizincům a „turistům“ s fotoaparáty je vstup zapovězen, a to i nekoná-li se žádný 

obřad – tak posvátnou úctou halí se vzdušná pohřebiště. Přesto je tato prosba nevyslyšena, 

což nám nicméně poskytuje možnost udělat si obrázek o tom, jak takový pohřeb vypadá a 

jak probíhá. 

 

4.4. Očitá svědectví 

Očitá svědectví vzdušných pohřbů jsou důležitým zdrojem informací – jak pro svůj 

popisný charakter, tak především pro možnou kritiku (a etnograficko-filosofickou analýzu) 

postojů těch, kteří nám předkládají svou zprávu. Těchto svědectví jsem našla v literatuře 

pomálu, nicméně věřím, že i tak dokreslí obraz námi zkoumaného fenoménu.147 Jsou řazena 

historicky a jejich částečný sumarizovaný rozbor nabízím v závěru kapitoly. 

 

 
                                                 
146 Posvátná hora Kailás in Tibetské listy č. 6 - zima 1999 
147 O svědectvích přerozličných způsobů pohřbívání v Tibetu více viz Svědectví návštěvníku Tibetu o 
nakládání s mrtvými in Kolmaš, Josef:  Smrt a pohřbívání u Tibeťanů, Nadace UNIVERSITAS 
MASARYKIANA, Brno 2003, 183 stran; str. 27 - 41 
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4.4.1. Odorico de Pordenone o „nebeském pohřbu“  

Odorico de Pordenone, u nás známější jako bratr Oldřich, Čech z Furlánska (1286–

1331), byl italský františkán, po otci, vojáku Přemysla Otakara II., však českého původu. V 

letech 1316–1330 vykonal jako papežský legát cestu do Číny, kde pobyl celkem tři roky 

(1322–1324). Zpět cestoval čínským vnitrozemím a dost možná i přes východní okraje 

Tibetu, o kterém má ve své knize Descriptio orientalium partium – Popis východních krajů 

světa (kapitolku „Království Tybet, kde jest papež modloslužebníků“) a v ní následující 

popis tzv. „nebeského pohřbu“: 

 

„A dalším zvykem země Tybet jest toto: dejme tomu, že někomu zemře otec a ten syn 
řekne: chci uctíti svého otce. I svolá kněze, mnichy a pištce z celého okolí, právě tak 
sousedy a příbuzné. S velkou slávou odnesou mrtvého za město a položí ho na velký oltář, 
který připravili. Na oltáři kněží odřežou mrtvému hlavu a dají ji synovi. Syn a všichni 
ostatní se dají do zpěvu a dlouho se modlí za zesnulého. Pak kněží rozřežou na kusy celé 
tělo, a když se tak stalo, vracejí se s celou společností do města a po cestě se modlí. Poté 
přilétají od hor orli a supi a každý uchvátí a odnese kus těla. A všichni lidé pak hlasitě 
volají řkouce: Slyšte, jaký člověk to byl, vždyť jest sám svatý; neboť přicházejí andělé boží 
a odnášejí ho do ráje. Když se toto takovým způsobem odehraje, považuje to syn za velikou 
čest pro sebe, vida, že jeho otec jest takto důstojně odnášen samými anděly, to jest oněmi 
ptáky. Poté vezme hlavu svého otce a bez meškání ji uvaří a sní. Z lebky si zhotoví pohár, z 
něhož on i celá rodina zbožně zpívají na památku zesnulého otce. Tímto počínáním, jak se 
domnívají, prokazují svému otci velikou úctu. A mnohé jiné věci nezvyklé a nepěkné ve 
zvyku mají.148 

 

 

4.4.2. První Evropané ve Lhase a jejich svědectví 

Johannes Baptista Grueber (1623–1680) byl rakouský jezuita, který se po krátkém 

působení na pekingské observatoři vydal se svým belgickým spolubratrem Albertem 

d’Orville (1621–1662) na zpáteční cestu do Evropy přes Tibet. Jako první Evropané 

navštívili Lhasu (1661), jejíž popis spolu s vyobrazením místních lidí a jejich krojů máme 

zachován v díle Athanasia Kirchera China Illustrata (1667). Tam je na jednom místě 

zaznamenán též „odpudivý zvyk“ nakládání s mrtvými formou jejich pohození ptactvu a 

divé zvěři.  

 

„Mají v těch královstvích ještě jiný zvyk, odpudivý svou krutostí, a sice že své 
nemocné, blízké již smrti, kdy už není naděje na jejich uzdravení, vynášejí z domu do 
venkovních příkopů plných mrtvol. Tam, vystaveni nepřízni počasí, hynou bez jakéhokoli 
milosrdenství a duchovní útěchy. Po smrti je pak nechají k sežrání ať už dravému ptactvu, 
                                                 
148 Oldřich, bratr, Čech z Furlánska (1962): Popis východních krajů světa. Z latiny přeložili František Gel a 
Rostislav Kocourek. Praha: Lidová demokracie, 1962, s. 47. 
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nebo vlkům, psům či jiným podobným zvířatům. Tvrdí, že když obdrží hrob v útrobách 
živých zvířat, je to pro ně jedinečný památník jejich slavné smrti.“149 

 

 

4.4.3. Ippolito Desideri a jeho Cesta do Tibetu 

Ippolito Desideri (1684–1733) byl italský jezuita a misionář v Tibetu, kde působil v 

letech  

1716–1721. Poznal zemi, lid, jeho zvyky a pověry jako málokdo před ním i po něm. Po 

návratu do Itálie zasvětil zbytek života literární činnosti a pořádání svého čtyřsvazkového 

tibetského cestopisu. V tomto díle neobyčejně přesně a poutavě vylíčil vše, co v Tibetu 

viděl a zažil a co se o tamním životě a náboženství včetně pohřebních zvyků dověděl. Toto 

pozoruhodné dílo prvního evropského tibetologa vyšlo v češtině pod názvem Cesta do 

Tibetu. Pohřebním zvykům je věnována samostatná kapitola 8 v Knize II. Nazvaná O 

pohřebních zvycích v Tibetu: 

 

„Na závěr této knihy podám zprávu o typicky tibetském, avšak skutečně barbarském 
mravu, jak Tibeťané nakládají se svými mrtvými. Nepohřbívají je, jak činíme my křesťané 
a také mohamedáni a jak přikazuje příroda. Dokonce se jim pohřbívání hnusí, neboť si s 
hrůzou představují, že člověk se přemění v červy a smrdutou shnilotinu. Když někdo zemře, 
poradí se  
jeho příbuzní s čhökjongem o tom, co je třeba s mrtvolou učinit. Ten se nejprve vyptá na 
jejich hmotné možnosti a pak nařídí podle toho, kolik jsou schopni zaplatit, jak s mrtvým 
naložit. Mocní a bohatí nechávají mrtvolu spálit, což je nejrozšířenější zvyk mezi asijskými 
pohany. Pohřeb tohoto druhu je v Tibetu velmi drahý, neboť se odbývá slavnostně, s 
pompou  
a za účasti velkého množství kněží, jimž je třeba po skončení obřadu dát bohaté almužny.  

Ostatní, z nižších vrstev, kteří nemají tolik prostředků, nechají na příkaz čhökjonga 
odnést mrtvolu na některou z hor (zvláště na takovou, kterou uctívají) a tam ji nechají 
rozsekat na víc kusů a položit, aby ji sežrali orlové a jiní draví ptáci. Takto se nakládá 
obvykle i s mrtvolami kněží. (..) 

Je třeba vědět, že z důvodů obecně zde rozšířeného bludu o stěhování duší se ve všech 
klasických, základních a jiných knihách velebí jako nejvyšší ctnost soucit se všemi živými 
tvory bez rozdílu. Uvádí se v nich celá spousta důvodů k soucitu a ještě víc se chválí jeho 
plody. Vypočítávají se zde stupně, po nichž je možné se dobrat nejvyšší dokonalosti, té tak 
vychvalované a s takovým zaujetím doporučované ctnosti. 

Prvním stupněm je vypěstování niterného soucitu se všemi živými tvory, vyplývajícího 
z uvědomění, kolika a jakým útrapám jsou vystaveni. Druhým stupněm je vřelá touha vidět 
je zbavené těchto útrap a spočinuté v klidu a míru. Třetím stupněm je skutečná snaha vyvést 
je z těchto útrap ke klidu a míru. Čtvrtý stupeň předpokládá, že se člověk o to přičiní 

                                                 
149 Kircher, Athanasius (1667): China Illustrata. Amstelodami (Amsterdam): Apud Iohannem Ianszonium a 
Waesberge et Viduam Elizei Weyerstraet Anno MDCLXVII, s. 75–76. Ukázku přeložil Josef Kolmaš.  
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vlastními silami, bohatstvím a vším majetkem. Pátého stupně dosáhne, kdo pro to obětuje v 
případě potřeby sebe a za potravu jim poskytne vlastní maso, krev, údy. Posledního a 
nejvyššího stupně dosáhne ten, kdo z vlastní volby, nikoli donucen nevyhnutelnou nutností, 
ale tím, že se dobrovolně vrátí a snáší bezpočet  
útrap, aby osvobodil ostatní živé tvory a přivedl je do stavu blaženosti tím, že vezme na 
sebe jejich úděl a zbaví je vin, které jsou jedinou příčinou tolikerých trestů. Tento stupeň 
prý není dosažitelný všem, ale jen těm, kdo jsou ve stavu bódhisattvy (čhangčhub--sempa), 
to jest vysoké dokonalosti o sobě, jsou zcela bez viny a trestu a dobrali se nejvyššího úsilí o 
blaho druhých a duchovního užitku za cenu vlastního nekonečného utrpení a potu.  

Protože tedy pátý a šestý stupeň jsou velmi obtížné a heroické a obyčejný člověk jich 
nemůže dosáhnout, mají střední cestu v tom, že nejsou-li s to obětovat vlastní živé tělo a 
maso pro úlevu ostatních živých tvorů, dávají k jejich záchraně alespoň své mrtvé tělo. Tak 
se aspoň co nejvíce přibližují poslednímu, nejvznešenějšímu a nejobtížněji dosažitelnému 
stupni soucitu, jímž je svobodný a nikoli nutný vstup do nekonečného koloběhu stěhování 
duší z touhy spasit druhé. A zde je pravý a jediný důvod barbarského zvyku nepohřbívat 
mrtvé, ale nechat je sežrat zvířatům.  

Ten, kdo je informován o Tibetu, by mohl namítnout, že to není skutečný důvod, ale 
pouze moje vlastní spekulace odvozená z principů tibetského náboženství. Ve zmíněném 
zvyku lze totiž objevit zjevné protimluvy a rozpory s tím, co tvrdím, protože například s 
těly lamů se neprovádí totéž. Nenechávají se totiž na pospas zvířatům, ale s velkou úctou a 
vážností se ukládají do vznešených hrobek, kde se uchovávají. Jak potom může obstát 
tvrzení (namítne někdo), že zvyk nechat tělo po smrti sežrat orlům a psům je motivován 
snahou vykonat milosrdenství?  

Je-li toto pravda, jak je pak možné, že se lamové, kteří mnohem víc než ostatní 
vyznávají ctnosti, hlavně tuto, a dokonce jsou považováni za ty, kdo dosáhli šestého, 
nejvyššího stupně soucitu, zříkají stupně o tolik nižšího a tak snadného, i toho, aby svým 
příkladem k němu povzbudili ostatní?  

Na to odpovím, že Tibeťané mají zdůvodnění. Za prvé mohou tvrdit (a také to ve svých 
knihách uvádějí), že lamové tím, že nechtějí, aby jejich těla rozsápala zvěř, ale naopak 
žádají, aby byla zavřena do uren a čhörtenů neboli kaplí, kde jsou uctívána, tak vykonávají 
vyšší a dokonalejší akt soucitu k živým tvorům než jiní, neboť jejich soucit je plodnější a 
univerzálnější. Kdo nechají své tělo rozsápat zvěři, zachrání je před malým zlem, hladem, 
od něhož by bylo možné jí odpomoci i jinak, jak se konečně i děje. A pak, kolik živočichů 
je účastno na tak malém užitku? Několik ptáků nebo ryb či psů. Avšak lamové, kteří se 
oddávají vyšší ctnosti a jsou ochránci ostatních, prospívají v míře obecnější a významnější. 
Před kolika nebezpečími nás tedy chrání (tvrdí oni)? Před kolika neštěstími zachrání naše 
těla, pole a stáda? Nejen několika málo lidem prospívá jejich dobrý duch, ani se neprojevuje 
jen krátkou dobu. Oni pod svou ochranu berou všechny, a útočiště jejich hrobů jsou věčná. 
A tohoto velkého dobra bychom byli zbaveni, kdyby jejich těla, jako těla ostatních, zhltly 
ryby nebo roztrhali orlosupové.  

Za druhé mohou odpovědět jiným svým náboženským naučením, k němuž se upínají 
nejvíce. Jak jsem se už zmínil a jak jinde ještě lépe vysvětlím, Tibeťané věří, že lamové 
první třídy se mohou bezpočtukrát znovu narodit a že nikoli z trestu za své viny, ale z 
vlastní volby a ze soucitu k tvorstvu se dobrovolně podrobují bědám lidského života s 
jediným cílem – vést ostatní svými příklady a naučeními k dobru, osvobodit je od útrap a 
dovést k věčné blaženosti.  

Z toho důvodu (řeknou) je třeba těla lamů jako nástroje tolikerého dobra a obecného 
užitku živých tvorů uchovat v hrobech na rozdíl od ostatních, aby nám byla stálou 
připomínkou našich povinností, jejich přízně a mlčenlivým napomenutím před špatnostmi. 
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Zaslouží si tudíž, aby tělo, které nám zanechá, bylo v odměnu uloženo k odpočinku do 
hrobu.  

Mne však tyto odpovědi nijak neuspokojují, neboť jsou plné pověr a bludů, a proto 
tvrdím, že Tibeťané dodržují tento zvyk v domnění, že činí charitativní skutek. Zároveň je v 
něm patrna nedůslednost, neboť jej lamové, jejich učitelé, pro sebe nedodržují. Je zde ještě 
další nedůslednost: mocní a bohatí, kteří mají dostatek prostředků, své mrtvoly spalují na 
hranicích.  

A přece se Tibeťané rádi nechají obloudit a pasou se na tomto zvyku falešné, bezcenné, 
bludné, ba i neřestné ctnosti. Nesmí vás to však překvapovat. Každé zbloudilé náboženství 
má ve svých dogmatech a obřadech protimluvy a jeho vyznavači je nepoznají, protože je 
nerozpoznají nebo je nechtějí rozpoznat, aby je nemuseli odmítnout. Právě tak jako lakomec 
mající mezi svými penězi i padělané mince, je buď nerozpozná nebo rozpoznat nechce, 
neboť nechce, aby zchudl, kdyby je zahodil. Takoví jsou Tibeťané.  

Domnívám se, že zmíněné nedůslednosti dopustila božská Prozřetelnost k jejich užitku. 
Později, až se nad nimi zamyslí, budou mít odkud začít pochybovat o pravdách svého 
náboženství, které nabádá k věcem tak odpuzujícím, jež nedodržují ani lamové. Sami se tak 
přesvědčí a jednou snadněji vzhlédnou k jedinému pravému světlu, jímž je evangelium.“150 

 

4.4.4. Cybikova Cesta k posvátným místům Tibetu 

Gonbožab Cebekovič Cybikov (1873–1930) byl burjatský etnograf, jazykovědec a 

cestovatel, který v letech 1899–1902 podnikl z pověření Ruské zeměpisné společnosti 

přestrojen za lamu-poutníka výzkumnou cestu do Tibetu, v té době cizincům uzavřeného. 

Tam navštívil kláštery Kumbum a Labrang v Amdu, Gandän, Däpung a Sera v okolí Lhasy, 

Tašilhünpo v Zadním Tibetu a Samjä v Předním Tibetu. Svou cestu, zvyky Tibeťanů a 

politickou situaci podrobně popsal v knize Buddistpalomnik u svjatyň Tibeta (1919). Toto 

dílo vyšlo v českém překladu s názvem Cesta k posvátným místům Tibetu. V 11. kapitole 

(Gandän) a 13. kapitole (Sera) autor informuje o praxi rozřezávání mrtvol při tzv. 

„nebeském pohřbu“: 

 

„V úžlabině na sever od kláštera (Labrang) se nachází cosi jako klášterní hřbitov, kde 
bývají těla mrtvých ponechána supům za potravu. Příbuzní či známí nebožtíka sem vynášejí 
jeho mrtvolu a kladou ji na určené místo. Ihned nato se sem začnou slétat hladoví a na 
lidské maso už navyklí obrovští supi a orlosupi a dávají se do ohlodávání mrtvoly. Aby se 
likvidace mrtvoly urychlila, bývá tělo někdy rozřezáno na menší kusy a kosti roztlučeny 
kamenem. Všechno to pak zmínění ptáci rychle sprovodí ze světa. Pouze mrtvoly zcela 
neurozených nebožtíků sem bývají pohazovány celé. Takové pak titíž ptáci promění ve 
skelety a o konečnou jejich likvidaci se už postarají psi. 

Mrtvolu mnicha, který zemřel, vynášejí z kláštera zvláštní hrobaři rekrutující se ze 
světských lidí. Na určeném pohřebišti (durthö) ji pak rozřežou na menší části, přičemž 
maso hodí supům a rozdrcené kosti mrchožroutům. Signálem pro tyto věčně lačné a žravé 
ptáky je kouř zapálených vonných tyčinek. Jakmile ho na známém místě spatří, začnou se 
                                                 
150 Desideri, Ippolito (2001): Cesta do Tibetu. Z italštiny přeložil Josef Hajný. Předmluvu a vysvětlivky napsal 
Josef Kolmaš. Praha: Nakladatelství Argo, 2001, s. 164–167. 
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tam z okolních hor rychle slétat a nad ostatky nebožtíka uspořádají pravý hodokvas, 
perouce se mezi sebou o každé sousto.  

Kromě toho se tu těší mimořádné úctě zbožných poutníků velká kamenná deska 
nacházející se mimo klášter, na které jsou rozřezávány mrtvoly a ponechávány k sežrání 
supům. Proto jsou sem také z celého okolí sváženy mrtvoly bohatých lidí. Chudobným 
lidem je deska nedostupná, neboť aby mohli využít jejích služeb pro své nebožtíky, museli 
by napřed složit vysoký peněžitý obnos a pohostit čajem a masovou a rýžovou polévkou 
všechno zdejší duchovenstvo, čítající skoro dvě stě osob.  

Nejstarší a nejznámější takovou poustevnou je Phabongkha nacházející se zhruba tři 
versty na severovýchod od Sery a patřící dalajlamům. Zde na vysoké skále se tyčí 
dalajlamovský palác spolu s chrámem, ve kterém je předmětem nábožné úcty socha 
bódhisattvy Avalókitéšvary. Asi dvě stě či tři sta sáhů dál na východ odtud se nachází velký 
plochý kámen, který se sem měl podle legendy zázračně snést z Indie. Kámen dnes slouží k 
rozřezávání mrtvol, jež jsou na něm pak ponechány ke konečné likvidaci supům a 
mrchožroutům. Poněvadž je tento kámen považován za posvátný, přeje si každý být na něm 
rozčtvrcen. Leč tento záviděníhodný osud může potkat jedině bohaté lidi, neboť dotyčný 
pohřební obřad je spojen se značnými výdaji, a to jak za dopravu mrtvoly, tak za poplatky 
mnichům na modlení. Lamaisté také věří, že si prodlouží svůj život, když se vyválejí celí 
nazí po tomto kamenu potřísněném zbytky mrtvol. Slyšel jsem, že zrovna v tom roce, co 
jsem byl v Tibetu, podstoupil tuto nepříjemnou, leč údajně prospěšnou proceduru i sám 
[13.] dalajlama.“151  

 
 

4.4.5. Neuchopitelný Tibet Viliama Poltikoviče 

Dokumentarista Viliam Poltikovič (1958) je současný český režisér a kameraman 

dokumentárních filmů, zaměřující se na romskou otázku, léčitelství a duchovní tematiku. Z 

poslední doby je autorem námětu a scénáře barevného televizního dokumentu Čína: 

Neuchopitelný Tibet, v němž slovem a obrazem zachytil průběh pohřebního obřadu, jehož 

byl v roce 2002 svědkem při návštěvě tibetského kláštera Drigung: 

 

„Jeli jsme do kláštera Drigung s tím, že tam uvidíme vzdušný pohřeb, protože tento 
klášter, který je vzdálen asi den cesty autem od Lhasy, je konáním vzdušných pohřbů 
vyhlášen a konají se téměř každý den. Když jsme přijížděli, viděli jsme na dvoře pět 
připravených těl, před nimiž začal probíhat obřad za mrtvé. Účastnilo se ho mnoho mnichů. 
Rozsekání těl se konalo druhý den ráno. Pohřebiště, které se nachází ještě výše nad 
klášterem, je oplocené. Když jsme druhý den ráno vstoupili do areálu pohřebiště, upoutal 
mě pohled na mnichy porcující mrtvá těla. Každý porcoval jedno. Potom jsem si všiml 
vybraných zástupců pozůstalých a hned za nimi se rozprostírala podivná hnědá plocha. 
Když jsem zaostřil, zjistil jsem s úžasem, že to jsou stovky nehybně sedících supů, kteří 
čekají, až se těla naporcují. Seděli v naprosté tichosti. Byli obrovští, větší než tatranští orli. 
Když přiletí málo supů, považuje se to za špatné znamení, ale tento klášter je vyhlášený tím, 
že jich tu žije veliké množství. První fáze pohřbívání, kdy supové ožírají maso na kostře, 
proběhla dříve, než jsme dorazili. Přišli jsme v okamžiku, když mniši začali sekat kostry 
a rozbíjet kosti na drť, která se promíchá s campou, aby drť supům lépe chutnala. Viděli 

                                                 
151 Cybikov, Gonbožab Cebekovič (2001): Cesta k posvátným místům Tibetu. Podle deníků vedených v letech 
1899 až 1902. Z ruštiny přeložil Josef Kolmaš. Praha: Nakladatelství Argo, 2001, s. 43, 244 a 288. 
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jsme, jak mladá mniška jedním úderem palice rozbíjí lebku, vybírá mozek a hází ho supům. 
Opustil jsem placený prostor a šel nahoru nad pohřebiště. Byl jsem si vědom, že je to velmi 
intimní chvíle, ale na druhou stranu je to natolik silná záležitost a určité poselství pro nás, 
že jsem napůl ve skrytu a v podřepu začal natáčet. Snad více než kdy jindy si při pohledu na 
rozsekávanou lidskou kostru uvědomujeme pomíjivost všeho. Můžeme si uvědomit, že jsou 
i odlišné kultury, s jinými rituály, s jiným pohledem na smrt, na mrtvé tělo. Bylo to 
sugestivní a naprosto přesně zasahující to základní a bytostné v nás.“ 152 

 

4.4.6. Zapomenuté království Mustang 

Oldřich Bubák, nadšený znalec tibetských a nepálských reálií, navštívil v roce 2005 

zapomenuté tibetské království Mustang. Místní obyvatelé, kterých tu žije několik tisíc, 

nazývají svou zemi „Lo“, nicméně v běžné geografické terminologii se název Mustang 

vztahuje k vyprahlé oblasti na hranicích Tibetu a severozápadní části Nepálu. Mustang je 

jedním z mála míst v Himalájském regionu, který byl schopen si udržet tradiční tibetskou 

kulturu, ježto je místními obyvateli starostlivě bráněna před vlivy okolního světa a která tak 

stále dýchá starobylými tradicemi, všudypřítomným buddhismem a mysteriozitou. 

Nechme nyní promluvit autora knihy Zapomenuté tibetské království na téma 

pohřebních zvyklostí v Tibetu: 

 

„Lama přijde až třetí den, protože musí uběhnout období hrůzy, než je osud definitivně 
určen a než se roztočené kolo života zastaví. Hlavní lamovou úlohou je prohlídka 
nebožtíka. Věří se totiž, že jestliže mrtvý dosáhl nirvány, jeho duše opustí tělo temenem. 
Jestliže je nebožtík jakžtakž dobrý, duše unikne očima. Když unikne nosem, nebožtík se 
odebere do světa titánů; jestliže unikne ústy, převtělí se do zvířete; když unikne řití, 
převtělení se odehraje v pekle; a jestliže konečně unikne srdcem, sídlem bolesti, člověk je 
odsouzen stát se znovu člověkem a opět se zrodit v bolesti.  

Dalším úkolem přizvaného lamy je zajištění procesu přeměny mrtvoly v jeden z výše 
uvedených prvků. Nejvzácnější a zároveň nejuctívanější formou pohřbívání je kremace. 
Pohřební hranice je ale velmi drahá – na její stavbu se využívá pouze dřevo – a je tak 
obyčejně vyhrazena pouze pro lamy. Po vyhoření se zbylé kosti rozdrtí, smíchají s jílem a 
z vytvořené hmoty se vymodelují malinké děkovné figurky, umisťované na svatých místech 
po celé zemi. 

Druhou formou v hierarchii váženosti pohřbívání je dát mrtvolu za potravu ptákům, 
neboli v terminologii buddhistů navrátit tělo do konečného prvku – do vzduchu. Tento rituál 
zůstává nejefektivnějším způsobem, jak v tomto prostředí nakládat se zesnulými. 

                                                 
152 http://www.e-stranka.cz/regenerace/2003/02/tibet.htm 
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Ragjabpa odnese tělo na určený osamělý vrcholek, kde je položí na velký kámen. Od 
těla oddělí ruce a nohy, vlasy jsou spáleny. Zbytek těla se nechá supům a orlům, někdy se 
přiživí i toulaví psi; přičemž signálem pro zvěř je zatroubení na ulitu. Na kameni zůstane 
během několika hodin pouze vyhlazená kostra, kterou jeden z „dobrých přátel rodiny“ 
rozdrtí a smíchá s campou a s mozkem ze zbylé lebky. Z kaše uválí koule a nechá je ještě 
dorazit supům. Potom se může předpokládat, že tělo se skutečně „rozplynulo ve větru“. 

Nejnižší forma pohřbívání zahrnuje zemi a vodu. Kvůli démonům musí být páteř před 
pohřbením zlomena. Zesnulý je umístěn vsedě v mělkém hrobě, označené žerdí 
s modlitebním praporcem. Má-li být tělo vrženo do vody, doprovází lamače těl na odlehlé 
místo mimo vesnici lama. Na místě jsou vyřčeny modlitby a poskytnuty obětiny. Ve snaze 
usnadnit dravcům práci jsou potom na těle speciálním rituálním nožem vytvořeny rány. 
Tělo je následně rozděleno na kusy a vhozeno do řeky. 

Specifickým způsobem jsou zde pohřbívány děti.  Novorozeňata jsou pohřbívána rychle 
s minimálními obřady: nebyla součástí společnosti tak dlouho, aby vyžadovala posmrtné 
obřady jako dospělí. Prvorozený syn si ale vyžaduje zvláštní zacházení. V případě, že 
neexistuje jiný mužský dědic, je dětské tělo zasypáno solí, zabaleno do deky a zazděno 
někde v domě. Domácnost je tak až do narození jiného chlapce chráněna před hladovými 
duchy. Teprve potom může být tělo odstraněno a pohřbeno. Balzamování malých dětí a 
zazdívání v domě svých rodičů, kde zůstávají až do jejich smrti, nalezneme i v jiných 
částech světa; například mexičtí indiáni uchovávají usušená a mumifikovaná těla svých 
malých dětí do hadrů a pověšená někde v domě.“ 153  

 
 

4.4.7. Barbarské mravy, mystika a globalizace 

Tato nepatrná přehlídka úryvků nás jistě neopravňuje k převratným závěrům, nicméně 

za předmět jisté reflexe posloužit může.  

V prvé řadě jsme tu svědky –zejména ve výňatcích prvních autorů – nepopiratelného 

akcentu křesťanského, který takovéto zacházení s ostatky a zemřelým označuje za 

barbarské, nepřirozené, to jest proti přírodě, a kruté; z úryvků dále vyčteme postulovanou 

analogii ptáků a andělů, nahlédnutou absenci duchovní útěchy, nerovnost mezi obyčejným 

lidem a představenými náboženskými autoritami atp. Je zajímavé sledovat, jak se tu stýká 

náboženství křesťanské s vírou buddhistickou – obé tyto víry sledují ve své podstatě stejný 

cíl, to jest spásu, cestu k bohu/k dokonalosti, obě se snaží ulehčit smrtelníkovi jeho pouť, 

nicméně každá z nich spatřuje v tomto zvyku odlišné a pro své učení charakteristické rysy. 

Zatímco totiž buddhismsu hlásá především uvědomění si pomíjivosti, utrpení a 

zacyklenosti, křesťanství je vírou směřující k neodvratitelnému konci, k Poslednímu soudu, 

kázajíc, kterak se má člověk vyhnout pozemských nástrahám a kterak se má jeho duše 

(nikoli však tělo) přiblížit spáse. S tím souvisí i pojetí smrti – v křesťanském kontextu je 

smrt jakási oddělovatelka duše a těla, přičemž základním slibem křesťanství je vzkříšení z 

                                                 
153 Bubák, Oldřich: Mustang – Zapomenuté tibetské království, UNIVERSUM Praha 2005, 192 stran, str. 118-
122 

 65



mrtvých – neboli opětovné sjednocení duše (tedy konkrétní individuality) a těla, ale i 

člověka a Boha; (vyvolení pak povstanou v blahoslaveném těle a tímto návratem k prvotní 

dokonalosti se dějiny zruší ve věčnosti.)154 Buddhismus pro změnu nic takového 

nepostuluje, naopak pracuje s opačným výkladem – smrt, potažmo zánik, je přirozeným 

procesem všeho; je neustálou transformací psychofyzické kombinace, a tak k ní dochází 

v každém okamžiku. Tělo je navíc součástí tohoto procesu jen do té míry, že se jako objekt 

stává také transformovanou jednotkou, kterou není třeba zachovat (a čekat na vzkříšení), 

nýbrž lze s ní pomoci ostatním. V tomto ohledu je pak pochopitelné, že se pro první 

návštěvníky Tibetu muselo takovéto zacházení s ostatky (tj. předhození supům) jevit jako 

navýsost barbarské. Jsme tu nicméně svědky silného etnocentrismu, který přirozený zvyk 

tibetské krajiny označuje za blud… 

 

V současné době jsme pro změnu svědky opačné tendence. S mohutným vlivem 

globalizace západního myšlení dochází k prolomení odvěké hranice mezi dříve 

neslučitelnými pohledy a mezi oběma náboženstvími tak na různých úrovních probíhá 

plodný dialog. Některé prvky buddhismu, zejména meditace a askeze, jsou studovány a 

                                                 
154 Le Goff, Jacques: Encyklopedie středověku, Praha Vyšehrad 2002, heslo Smrt a mrtví 
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přejímány i křesťanskými mnichy aj.155 Zároveň však jsou tradiční rituály, mezi nimi i 

vzdušný pohřeb, osvětleny tak důkladně a věcně, že se zde otevírá nutná debata po mezích 

antropologického i  populárního nadšení z odkrývání neznámého. Globalizace tak válcuje a 

bortí (nejenom) buddhistickou mystiku a dopomáhá k proměně významu i sdělení 

tradičních rituálů. Je tedy nasnadě (vskutku postmoderní) otázka, je-li popisované téma 

stále tím tématem, jakým bylo na začátku?! Ačkoli se moderní autoři (Poltikovič a Bubák) 

pozdrželi jakéhokoli soudu či hodnocení, je zde mezi řádky cítit jistý plíživý pocit jakési 

fascinace, který však domorodec nevnímá a nereflektuje. Jsme tedy i zde svědky střetu 

dvou diskurzů, které sic započaly dialog, ale zřejmě si ze své podstaty nikdy neporozumí.  

 

4.5. Vzpomínkové rituály po pohřbu 

Zpravidla první rituál po pohřebním se koná stý den od smrti, kdy se rodina a příbuzní 

zemřelého dostaví do kláštera, obdarují mnichy jídlem a přinášejí dary či oběti (v Tibetu 

většinou tuk do máselných lamp, vonné tyčinky či kadidla ..) jako projevení vděčnosti  vůči 

náboženské obci, která se o pohřeb (a tedy i správné převtělení) zasloužila. Ačkoli se 

odříkávání manter, přinášení obětinek či podarování kláštera dělá během roku běžně, stý 

(někdy též padesátý či sto osmý156) den je výhradně určen jako vzpomínka na zemřelého. 

Mniši jsou požádáni, aby odříkali pohřební mantry za mrtvého, učiní tak obyčejně večer 

toho dne. V tento den se také má vykonat cosi pozitivního – může se například zasadit 

strom u chrámu nebo kláštera, celý den meditovat, nebo podarovat chudé a nemocné (jako 

to učinil sám Budha157).  

 

4.6. Zachycení obřadu v umění 

Vzdušný pohřeb je nejčastěji zachycen na nástěnných malbách s náboženskou 

tematikou, které jsou nedílnou součástí všech buddhistických tibetských chrámů a klášterů. 

Tyto výjevy Buddhy, jeho života, učení a probuzení, příběhy z buddhistické mytologie, 

doktrín a věrouky aj. jsou zachycený v propracované ikonografii. Významné osobnosti 

(např. Padmasambhava, indický tantrický učenec, nebo čarodějník, poustevník i básník 

Milarepa, a mnozí další ..),  bohové (tj. pokojná i hněvivá božstva), démoni i zbožštění lidé 

jsou zobrazováni v mnoha podobách a váže se k nim nesčetné množství legend. 

                                                 
155 Kolmaš, Josef: Buddhistická svatá písma, Praha Práh 1995, 192 stran, str. 175 
156 Blog Buddhismus po troškách in Tibetské listy 
157 Viz Littleton, C.Scott: Moudrost Východu, Knižní klub Balila 1996, 176 stran; str. 92 
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Vzdušný pohřeb je zpravidla součástí výjevů o smrti, pekelných strastech, hněvivých 

božstev a především v blízkosti kola života nebo mandaly. Mandala je harmonické spojení 

kruhu a čtverce, kde kolo je symbolem nebe, transcedence, vnějších sil a nekonečna, kdežto 

čtverec představuje vnitřní síly, to, co je spojené s člověkem a zemí. Oba obrazce spojuje 

centrální bod, který je zároveň počátkem i koncem celého systému.158 Je tedy příznačné, jak 

můžeme mj. vidět i na obrázku vlevo dole, že je vzdušný pohřeb, respektive požírání 

mrtvého těla saprofágy, součástí zobrazené touhy po harmonické jednotě.  

Nejčastější forma zachycení má podobu zemřelého a jeho těla, případně části těl, kterak 

je požírán supy (eventuálně psy). (Viz obrázek na úvodní straně práce.) V jeho těsné 

blízkosti je zpravidla bůh pekel Jamu159, který symbolizuje smrt, dále také (Černá nebo 

Bílá) Tára, jež je ženským bódhisattvou, který ztělesňuje ženský aspekt soucítění. Je jedním 

z nejoblíbenějších bódhisattvů v tibetském buddhismu a podle legendy povstala ze slzy 

bódhisattvy Avalókitéšvary, kterou 

uronil, když viděl všechno utrpení 

světa. Doslova její jméno znamená 

„Vysvoboditelka“.160 Souvislost 

s vysvobozením bytosti z 

nekonečného koloběhu zrození a 

smrti (jakožto hlavní  premisa 

buddhismu) je zřejmá.  

Součástí výjevů bývají také 

obrázky kostlivců, koster, pekelná 

muka a strasti smrti.  

Odraz tohoto rituálu nalezneme 

také v tradiční tibetské lidové 

slovesnosti – zmiňme pohádku o 

supovi, který sežral ženě jejího 

mrtvého muže, zatímco odběhla 

nachystat mu oběd.161 

                                                 
158 http://www.tibetska-mandala.cz/mandala.htm 
159 Viz Bělka, Luboš: Jamův soud – tibetský obraz pekla, nakladatel Chronos Bratislava 2005, eds. Cesty na 
druhý svet, s. 42-53 
160 Lopez, Donald S.: Příběh buddhismu: průvodce dějinami buddhismu a jeho učením; Brno : Barrister & 
Principal, 2001, s. 73-74. 
161 Norbu Chopel: Tibetské lidové příběhy, Praha Argo 2001, 222stran, str. 141 - 5 
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4.7. Exkurz: Vzdušný pohřeb v Mongolsku162 

Cílem tohoto pojednání v závěru stěžejní kapitoly mé práce bude snaha porovnat tuto 

tradiční tibetskou pohřební praxi s prováděním zkoumaného rituálu v sousedním 

Mongolsku a analyzovat tak možné shodné i odlišné rysy, které by pomohly osvětlit 

unikátnost tohoto fenoménu v tibetském souboru kulturních prvků. 

Úvodem stručně charakterizujme Mongolsko a jeho historii.  Za původní mongolské 

náboženství se pokládá šamanismus, uctívání duchů přírody, kultu předků a Věčného Nebe. 

(V mytologii představa stromu světa, který spojuje tři oblasti vesmíru – nebe, zemi a 

podsvětí; víra v existenci různých démonických sil a zlých duchů aj.) Buddhismus však 

pronikal do Mongolska již od dávných dob a roku 1247 došlo ke spojení Tibetu s 

Mongolskou říší, která poskytuje Tibetu vojenskou ochranu a Tibet je pro Mongolsko 

duchovním a náboženským centrem; dochází k propojení vládnoucí tibetské školy Sakja s 

mongolských chánem. Za panování chána Chublaje v 2.polovině 14.století za přímé účasti 

tibetských lamů je buddhismus prohlášen státním náboženstvím a zároveň dochází k  

ustavení spolupráce světského vladaře a ústředního duchovního učitele; zároveň vznikly 

první překlady významných děl mahájánového buddhismu do mongolštiny. Po rozpadu 

mandžuské říše, kdy se Tibet a Mongolsko osvobodily, se roku 1911 stalo Mongolsko 

teokratickou monarchií.163 

Stejně jako v Tibetu, odráží se tedy i v mongolských pohřebních ritech tři základní 

ohledy dané problematiky: vliv prvotního šamanismu, buddhistická doktrína a geografické 

podmínky. Dále, obdobně jako Tibeťané, praktikují Mongolové kremaci, pohřeb do vody či 

balzamování. Pohřeb vzduchem je ale nejpoužívanější formou pohřebního rituálu, a to 

zejména díky hojnému nomádskému obyvatelstvu, které si do značné míry podrželo dávné 

zvyky a které se stále snaží uchovávat tradiční vazby s přírodou, animistickými kulty a silně 

se opírá o svou původní mytologii. Zároveň je důležité uvést, že mongolské pohřební rity 

jsou do značné míry ovlivněny krvavými šamanistickými oběťmi jako je zabíjení koní a 

zvířat.164 

Termín, který Mongolové užívají pro označení vzdušného pohřbu, tj. ilä, sul'a, nebo 

ködägäläkü má vyjadřovat v prvním případě svobodu, v druhém prázdnotu a ve třetím 

                                                 
162 Celý exkurz se opírá o monografii Michaela Heikeho:  The Open-air Sacrificial Burial of the Mongols, 
London-Ulaanbaatar  Co. 1982, 280 stran 
163 Více viz http://mongolistika.ff.cuni.cz/ 
164 Sárközi, A.: A Bon funeral rite in lamaist Mongolia, in: Synkretismus in den Religionen Zentralasiens, 
Wiesbaden 1987, str. 120-139 
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proceduru, která „uschová tělo v step“, 165 neboť Mongolové věří, že duše zemřelých se 

mohou vrátit.  

Stejně jako v Tibetu je i zde neodmyslitelnou součástí pohřbu přítomnost lamy. První 

věc, kterou lama vykoná, je, že určí den pohřbu, zpravidla se jedná o pondělí, středu či 

pátek; schvaluje také směr, kterým má pohřební průvod opustit jurtu a ze kterého se má po 

vykonaném obřadu vrátit. Mezi jeho další úkony patří modlitby, pálení kadidla, odhánění 

zlých duchů a ochrana rodiny a pozůstalých, kteří zpravidla nechávají po tři dny na posteli 

zemřelého modré kameny, aby se zabránilo pronásledování mrtvého zlými duchy. 

Po smrti je tvář mrtvého pokryta bílým khatagem, to jest kusem hedvábí nebo jiné bílé 

látky. Mongolové pro tento zvyk mají přísloví: V životě zakrýváš důvěrné partie, ve smrti 

tvář. Té se navíc nesmí nikdo dotknout, stejně jako celého těla, pouze nejbližší mužský 

příbuzný nebo lama má povolení se těla dotknout a případně zatlačit oči aj. Podle velmi 

staré tradice musí být navíc mrtvola nahá, aby se přiblížila stavu zrození. Jiná tradice zase 

určuje, kde má být mrtvola až do pohřbu uschována. Vzhledem k tomu, že Mongolové věří, 

že na onom světě je vše „opačně“, je mrtvola muže složena na pravé straně jurty, která je 

obvykle vyhrazena pro ženy, a naopak; navíc ženy nesmí až do pohřbu pracovat, neboť 

v zásvětí jsou to právě ony, kdo chystají pohřební obřad a starají se o mrtvé jako zde na 

zemi o živé. Ve dnech před uložením mrtvého do stepi jsou navíc odchyceni všichni toulaví 

psi, aby se zabránilo tomu, že bude mrtvola předčasně rozsápána.  

Pohřební obřad se zpravidla koná časně ráno, v den schválený a určený lamou. Důležitý 

je také rituál vynášení mrtvého ven z jurty, neboť ten nesmí překročit práh, který slouží 

k ochraně před zlými duchy, a tak je mrtvola vyndána skrze otvor napravo ode dveří, který 

je k tomu účelu vytvořen, nebo oknem, bydlel-li mrtvý v kamenném domě. Zároveň se má 

tak dopomoci duchu zemřelého snázeji doputovat na onen svět.  

V den pohřbu je mrtvola obvykla umístěna na vozík (targa), který je tažen koněm nebo 

krávou. Pozůstalí následují v průvodu tento vůz až k neobydlenému místu, které určí lama 

(jenž po celou dobu průvodu recituje a odříkává modlitby) a které je zpravidla posvátné. 

Tím, že se tělo nabídne stepi, prokáže člověk přírodě a potažmo světu poslední čest a ctnost, 

přičemž jak uvádí autor Michael Heike, odkazujíc zde až na Cicera, jedná se o myšlenku 

velmi starou, tedy předbuddhistickou; dokresluje ji však buddhistický výklad pohřebního 

aktu s podobným apelem, jaký jsme popsali v tibetském pojetí, tj. dovršení průběhu smrti 

v rámci koloběhu vznikání a zanikání. 

                                                 
165 Lessing, F. D.: Mongolian-English Dictionary, Bloomington 1973, p. 477 

 70



Na místě pohřbu je mrtvola ponechána s hlavou k severu; podstatná je také poloha – 

tělo je položeno na levý bok, s levou paží pod hlavou a pravou rukou zakrývající obličej. 

Této pozici se říká „lví“ a má se za dobré znamení. To vše má spojitost s přesvědčením, 

které vyplývá z dávné mongolské a vůbec středoasijské mytologie, že totiž v pravé straně 

těla sídlo zlo (a je proto černá), kdežto v levé půlce se ukrývá dobro a symbolizuje ji barva 

bílá. Někdy je též mrtvola umístěna do pozice před narozením, tj. v embryonální poloze. 

Poté se k mrtvole slétnou dravci nebo se vpustí divocí psi. Je-li tělo snězeno rychle, 

znamená to, že duše nebožtíka byla čistá, nevinná, a ten proto dosáhl nebe, odkud může být 

znovu zrozen. Pokud naopak není tělo zcela zlikvidováno, znamená to, že duše nebyla do 

nebe přijata, a proto stále zůstává v těle zemřelého, protože stále hledá formu svého příští 

zrození, potažmo osudu. V tomto případě přistoupí k mrtvole opět lama, recituje modlitby 

za mrtvé, snažíce se dopomoci duši ukázat cestu do nebe. S tím souvisí i vzpomínkové 

obřady po pohřbu, a tak by se na místo, kde byl mrtvý nabídnut stepi, měli pozůstalí vrátit 

sedmého, čtrnáctého, jednadvacátého a konečně devětačtyřicátého dne po pohřbu, aby se 

ujistili, zda duch mrtvého skutečně opustil tělo.  

Když pohřeb skončí, navrátí se pozůstalí domů. Vozík, na němž byla mrtvola k obřadu 

přivezena, stejně jako kůň, který jej táhl, nesmí být po dobu jednoho týdne užity k jiné 

práci.  Zároveň jsou na pravé i levé straně u vchodu do jurty zapáleny ohně, kterými musí 

průvod projít, aby se očistil od případných zlých duchů.  

Toť krátký nástin mongolské obdoby tibetského rituálu vzdušného pohřbu. Oba státy 

shodně přejímaly mnohé prvky indické, euroasijské a čínské, zároveň však pod vlivem 

zeměpisných a historických událostí vytvořily a zformovaly vlastní kulturní repertoár 

s osobitou mytologií, uměním a filosofií; což je ostatně patrné již na zmíněném rituálu. 

Ačkoli nás ani zde onen kratičký popis pohřbu vzduchem neopravňuje k dalekosáhlým 

závěrům, přesto bych se pokusila alespoň částečně porovnat průběh a především sekvence a 

významy jednotlivých fenoménů. 

Jak možno vidět, nenajdeme v mongolském pohřebním rituálu latentní vazby jako u 

tibetské koncepce; chybí kupříkladu spojitost supů s buddhistickým božstvem, 

propracovaná nauku o průběhu a podobách smrti, souvislost mezi vzduchem a myslí, nebo 

k tomu určená vzdušná pohřebiště. Právě dva posledně zmíněné ohledy zastupuje 

v mongolské verzi geografická konstanta, to jest step. Mongolové si podrželi tradiční 

způsob života, kočovnictví, stejně tak je u nich (navzdory oficiálnímu buddhismu, „žluté 

víry“) stále silná důvěra v kult předků, duchů a v animistické prvky. Právě tato „černá víra“, 

šamanismus, má stále své pevné místo v životě společnosti. Tady se víra v duchy a šamany, 
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kteří s nimi dokáží rozmlouvat, udržela do dnešních dnů. Vulgárně by se tak dalo říci, že 

jejich spojitost se zemí a přírodou je poněkud silnější než je tomu u tibetského lidu, který 

svůj život oděl do buddhistického roucha. Vliv buddhismu sice vedl k podrobnějšímu 

rozpracování kosmologických představ, a proto se šamanismus institucionalizoval, nicméně 

je stále hybnou silou v životě Mongolů. Vedle toho jsou zde další, především historické (ve 

20.století oslaben vliv buddhismu) a geografické (převážně náhorní plošiny) ohledy, které 

formují tento rituál do dnešních dnů, přesto je však na první pohled zřejmé, že se oba rituály 

od sebe do značné míry liší.  

Právě skutečnost, že v tibetském vzdušném pohřbu došlo k pozvolnému promísení 

původního náboženství s buddhistickou doktrínou, stejně jako pozitivní využití 

geografických podmínek a kosmologické či medicínské tématiky, jeví se být praxe 

vzdušných pohřbů v Tibetu ojedinělou formou nakládání s duší a tělem zemřelého. 
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Z úcty k zemřelému a na žádost příbuzných  

nebyly zhotoveny žádné fotografie.166 

 

5. Etické ohledy vzdušného pohřbu v Tibetu 

Problematika vzdušných pohřbů s sebou nese nejedno etické dilema. Ráda bych se 

zastavila u –dle mého soudu – třech základních aspektů. 

Tím prvním je přítomnost nezainteresovaných lidí, to jest například turistů, lidí bez 

příbuzenských vazeb k zemřelému nebo pozůstalým, a konečně se to týká třeba i etnografů-

badatelů. Tito se nesmějí pohřbu účastnit, většinou na žádost rodiny a především z úcty 

k zemřelému. Pohřeb není – a to jistě nejenom v očích Tibeťanů – událost, která je 

přístupná každému. Sama jsem této distance byla svědkem a nutno říci, že navzdory 

pohostinnosti a laskavosti, kterou mi Tibeťané tak často projevovali, byli co se týče mé 

přítomnosti u vzdušného pohřbu rozpačití, až odměření. Nabízí se tu však otázka, která 

napadne jistě každého antropologa, jak se přiblížit zkoumanému fenoménu, když je 

primárně osobě badatele odepřen. Faktem je, že jsem nebyla v Tibetu natolik dlouho, abych 

tuto skutečnost mohla posoudit, nicméně i tak si troufám tvrdit, že délka pobytu by na této 

mé zkušenosti příliš nezměnila. Pohřeb je zde chápan jako navýsost intimní událost a není 

tedy vhodné toto jakési tabu porušovat. Na druhou stranu nutno dodat, že s pronikáním 

především turismu  do tibetského světa dochází k častému prolomení této hranice a lidé bez 

jakékoli obeznámenosti s rodinou či zemřelým se mohou pohřbu účastnit. Nutno však říci (a 

i toho jsem byla svědkem), že  zpětně viděno je o to více pochopitelná prvotní snaha 

Tibeťanů tomuto jevu zabránit. Pohřeb není událost hodná pozornosti, pokud je vaše 

přítomnost opodstatněna čímsi jiným než důstojným rozloučením se s člověkem. 

S tím souvisí i druhé hledisko etického dilematu, totiž zachycení pohřbu samotného. 

Důvody jsou podobné; navíc se tu rozkrývá rozměr nejpodstatnější, totiž vidění pohřbu jako 

entity navýsost pomíjivé. Jde v něm o navrácení člověka zpátky do koloběhu dění a není 

tedy smysluplné (v původním významu slova) ho jakkoli zachycovat.  Přesto se dá – za 

drobný úplatek – i toto v dnešním světě prolomit. 

Ráda bych zde podotkla, že jsem se u obou těchto hledisek snažila co nejvíce dostát 

tibetskému vidění světa, neboť jsem pokládala za svou – lidskou i antropologickou – 

povinnost nahlédnout tento fenomén bez porušení etických stanovisek, které jsem cítila jako 

axiální v celé věci. Má práce proto obsahuje pouze fotografie vzdušných pohřebišť (a to 

                                                 
166 Úvodní slova z popisu vzdušného pohřbu tibetského buddhistického studenta; více viz 
http://www.skyburial.org/skyburial20apr2005.pdf 
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například v případě kláštera Drigung z dostatečné, Tibeťany určené vzdálenosti), stejně tak 

byla má účast na vzdušném pohřbu u hory Kailás možná pouze z dostatečné vzdálenosti.  

Konečně třetím zorným úhlem, který jsem záměrně minimalizovala v celé své práci, 

vedena snahou po objektivitě, je vztah čínské vlády k tomuto jevu. Tibeto-čínské vztahy, 

toliko probírané, narušené, pokřivené a smutné, pozměnily mnoho z tradičních zvyklosti 

Tibeťanů. Čínský deník Beijing News píše ve svém srpnovém vydání z roku 2007 o 

chystaném zásahu ústředních čínských orgánů do prastarých buddhistických pohřebních 

obřadů v Tibetu.167 Čínská vláda oznámila, že vzdušný pohřeb, při němž jsou těla 

zemřelých rozsekána a příbuzní přihlížejí hostině saprofágů, bude napříště přísně 

kontrolován. Tento nejrozšířenější způsob pohřbívání v Tibetu prý totiž škodí vzácným 

supům, jejichž hejna v poslední době zaznamenala nevysvětlitelné úhyny. Zatímco podle 

oficiálních čínských kruhů stojí za opatřením obavy z šíření nákazy a předpis byl vydán 

kvůli obavám tibetských orgánů o cestovní ruch, podle stanice BBC exilové tibetské 

organizace nařízení odsoudily jako důkaz vměšování Číny do místních náboženských 

zvyků.168 Moje (s)vědomí se přiklání spíše k variantě druhé, nicméně nechávám tuto otázku 

otevřenou …  

Jako vsuvku přikládám ještě úryvek z knihy Lee Feigona Odtajněný Tibet, který zdá se 

dobře vystihuje tibeto-čínský vztah na pozadí pohřebních zvyklostí: 

 

„Když vynikající antropolog William McGovern počátkem 20.let vstupoval do Žikace 
na severovýchod od Lhasy, první, na co narazil, byl „čínský hřbitov“. Jak si poznamenal, 
bylo to „trefným symbolem mrtvé čínské suverenity v Tibetu“ a obrovských kulturních a 
národních rozdílů mezi oběma společnostmi. Ani Číňan, který stál na společenském 
žebříčku nejníže, nechtěl být pohřben mezi Tibeťany. Jak McGovern dále poznamenává, 
Číňané ve vyšším společenském postavení nechtěli být pohřbeni dokonce ani v Tibetu. 
Jejich rodiny proto platily  za dopravu jejich mrtvých těl zpět do Číny, aby je bylo možno 
pohřbít tam.169  

Tato nechuť, kterou k sobě Číňané a Tibeťané dnes navzájem pociťují, pramení zčásti 
z jejich dlouhodobého politického soupeření a také z kulturních tradic, jako jsou pohřební 
obřady, které se natolik liší, že se často vzájemně odpuzují. Číňané jdou až do krajnosti, aby 
měli jistotu, že jejich kosterní pozůstatky budou zakopány do hrobu. Dokonce i 
v současnosti Číňané věnují velké části své drahocenné půdy, aby pohřbili své zesnulé. 
Naproti tomu Tibeťané v zásadě své mrtvé nepohřbívají a jen někdy je spalují. McGovern si 
všímá, že „v některých případech tělesné tkáně mrtvých jsou skrmovány prasatům a psům. 
Většina Tibeťanů dává však přednost „nebeskému pohřbu“ ve víře, že to je jediná cesta, jak 
si pojistit náležité převtělení. Zvlášť školení mniši rozřežou mrtvé tělo na kousky, semelou 

                                                 
167 http://thebeijingnews.net 
168 http://news.bbc.co.uk 
169 McGovern, William: To Lhasa in Disguise, New York 1924, str. 230-231 
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kosti na moučku a smísí ji se svalstvem mrtvého. Touto směsicí pak krmí kousek po kousku 
supy, přičemž k této hostině nepřipouštějí čtyřnohé masožravce. 

Takovéto rozdíly, jako jsou například u těchto pohřebních obyčejů, dokazují, že obě 
země mají oddělené historické tradice. Ve snaze dokázat existenci tibetsko-čínských svazků 
Číňané popírají dlouhodobou tibetskou nezávislou historickou tradici.“170 
 

Jaká je situace v Tibetu dnes nevím. Nezbývá mi však než doufat, že Tibeťanům nebude 

zcizeno to nejzákladnější právo člověka, totiž právo na pohřeb dle tradic jim vlastních.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
170 Feigon, Lee: Odtajněný Tibet, VOLVOX GLOBATOR Praha 2006, 227 stran, strana 34-35 
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Jednou potkal Buddha Šákjamuni čtyři statné muže, 

 kteří se pokoušeli pohnout obrovským balvanem. 

 Jediným pohybem chodidla  

Buddha lehce vymrštil tento mohutný kus skály do vzduchu,  

kde se kámen rozpadl na kusy.  

Muži byli ohromeni a ptali se Buddhy, 

 jak získal takovou zázračnou sílu, a on odvětil, 

 že nashromážděním zásluh.  

Zeptali se ho, zda může být někdo ještě silnější než on. 

 Buddha řekl "Ano, smrt.  

Kvůli smrti budu muset opustit i toto tělo  

obdařené tolika znaky dokonalosti".171 

 

 

Závěr: Vztah ke smrti jako bytostný ukazatel lidství 

Tibetské lámaistické rčení praví: „Musíš pochopit, že naučit se zemřít je velice 

užitečnou naukou, která převyšuje všechny nauky. To, že musíme zemřít, vědí všichni, 

setkáš se však jenom s malým počtem lidí, kteří dosáhli té moudrosti, že se naučili, jak 

zemřít. Nauč se zemřít, a naučíš se žít, neboť ten, kdo se nenaučil zemřít, nebude schopen 

naučit se žít.“ Toto úsloví hovoří za vše. Právě pro svůj všudypřítomný apel na smrt, na 

přípravu k ní, na důslednou a propracovanou nauku, jak zemřít, jsou Tibeťané národem, 

který umí žít … 

Na mé cestě Tibetem jsem v každém klášteře potkávala hrozivé masky bohyní smrti, 

nástěnné malby plné běsu a utrpení, výjevy z Buddhova života, kterak se potkával 

s nemocnými, starými, umírajícími, .. a přesto jsem neměla z těchto výjevů negativní pocit. 

Ukazovaly pouze skutečnost takovou, jaká je, a snažily se jejím prostřednictvím dovést 

člověka k uvědomění, že vše je plné zmaru a konce, čímž v podstatě oslavovaly každičký 

moment, kdy je člověk na světě a může cokoli dobrého učinit – pomoci, usmát se, nebo 

prostě jen být. Buddhismus je tak právě pro svůj neustálý zřetel ke smrti bytostně lidský 

duchovní proud, oslavující život a jeho možnosti, tedy i smrt a znovuzrození. To jsem se 

také snažila ukázat v této své práci, která ačkoli pojednává o (pro člověka z kultury 

smýšlející jinak) smutném tématu, totiž pohřbu, má být celebrací života.  

                                                 
171 http://www.buddhismus.cz/smrt.html 
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Smrt je iniciace. Je možností, jak vytvořit ze života příběh, jak uzavřít jeho průběh a dát 

mu tvar, vzhled, smysl. Smrt a způsob, jak se k ní dané společenství vztahuje, tak ukazuje, 

jak etnikum či komunita (případně národ, oblast, kulturní region) chápou sebe samé, jaké 

principy a hodnoty uznávají a jak se vztahují k přírodě, k jednotlivci, k životu jako 

východisku. Tibeťané prostřednictvím vztahu ke smrti reflektují výše zmíněné navýsost 

lidsky, ohleduplně, neegoisticky; mrtvé tělo pro ně není odpadem, nýbrž vzácným darem, 

který může posloužit ku prospěchu vesmíru. Ba co víc – nelpí jako my na vyhrazeném 

místě (hřbitovu), kde se smrt shromažďuje a okázale manifestuje, nýbrž začleňují jí do 

koloběhu a přírody, z níž vzešli; celý svět je pro ně zrozením i smrtí, tedy celkem, ve 

kterém má vše a každý své místo, poslání, úkol a osud. Smrt je tak možností, jak ukázat a 

vyjevit humanitu – a jedinou cestou, jak nad ní zvítězit, je snažit se ji pochopit, prožít, 

procítit. Tibetský buddhismus smrt přijímá, systematicky se k ní vztahuje, a tím dává 

každému z lidí, kteří jej uznali za svůj životní program, možnost, jak se stát lepším, 

uvědomělejším, ekologičtějším, zbožnějším …  

Nyní se pozastavme u reflexe umírání a smrti, nebo jinými slovy – co vůbec znamená 

smrt pro člověka?  

Smrt může být v závislosti na světonázoru posuzujícího ukončením života nebo jeho 

proměnou. Pohled na smrt se liší jak dobově, tak teritoriálně, v závislosti na výchově, víře i 

životní filosofii každého jedince. Ve společnostech, kde žije v jedné domácnosti více 

generací a smrt člena rodiny je tedy běžnější událost, bývá přístup ke smrti celkem 

vyrovnaný, bývá chápána jako nutná součást života. V moderní společnosti je smrt do 

značné míry tabuizována, zpravidla chápána tragicky a očekávána s obavami.172 

Každopádně jsou ale život a smrt dvě strany téže mince a jejich uvedení do vzájemné 

souvislosti, opozice či konotace je osou většiny náboženských a filosofických nauk (a také 

například mytologií), ježto mají obvykle velice důkladně a konzistentně rozpracovány 

představy o tom, co smrt znamená pro lidské bytí a jaký je další osud duše.173 Pro mnohá 

náboženství je ostatně příprava člověka na smrt a její „vysvětlení“ jejich hlavních funkcí.174 

Téměř každé lidské uchopení sebe sama totiž odráží strach ze smrti a zrcadlí nejbytostnější 

zákon všeho živého, tedy stárnutí a následně i skon a zmar. Ten lze vysledovat  i na 

neživých věcech, nicméně u živého (ať už je to člověk, živočich nebo rostlina) je onen 

konec (respektive průběh, tj. vznik, vývoj a zánik) dobře viditelný, časnější a především 

                                                 
172 Baláž, Vojtech: Smrt jako součást života, Praha  NIDM 2008, str.56  
173 Jandourek, Jan: Sociologický slovník, Praha Portál 2001, str. 281 
174 Zdroj Wikipedie, heslo Smrt. 
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neustále přítomný. U člověka navíc dochází k neustále reflexi smrtelnosti, jinými slovy je 

bytí pobytu vždy a již „bytím k smrti.“175 Právě tento strach, toto vždy-již nebytí se člověk 

snažil překlenout různými vírami, postoji, neboť přístup ke smrti je klíčem k tomu, co je 

člověk.  

Mezi životem a smrtí, respektive mezi věčností duše a pomíjivostí těla, lze překlenout 

dvojí most – buďto lze věřit v posmrtný život ve formě jiného bytí, kdy se předpokládá 

existenci nehmotné nesmrtelné duše, která přetrvá smrt a žije dál, obvykle mimo hmotný 

svět živých. Tento pohled postulují křesťanství, islám i judaismus a smrt je zde pouze 

odchodem z tohoto světa. Východní náboženství, tedy i buddhismus, věří však v 

reinkarnaci, tj. převtělení „duše“ zemřelého do nového člověka (či případně k převtělování 

duše mezi jednotlivými živými organismy). Zde je však nutno zdůraznit základní rozdíl 

mezi abrahámovskými náboženstvími, ve kterých duše zakládá individuum a jako taková je 

věčná, resp. nesmrtelná, od pojetí buddhistického (potažmo východního), kde je nutné 

hovořit spíše o principu, který člověka oživuje, nýbrž věčně není nositelem stále stejných 

vlastností.176  

Tibetský mahájánový buddhismu přistupuje k člověku především soucitně177, zároveň 

ho vyzývá, aby se na smrt řádně připravil, neboť nejdůležitější věcí v okamžiku smrti je 

stav naší mysli. Zemře-li někdo v kladném rozpoložení, navzdory tomu, že jeho karma je 

záporná, může vylepšit své příští zrození. Poslední myšlenka či emoce, kterou máme před 

smrtí, má výjimečně mocný účinek na naši bezprostřední budoucnost. Kdesi hluboko v sobě 

víme, že se přímému setkání se smrtí nemůžeme vyhýbat navždy. Právě proto je nejčtenější 

knihou v Tibetu kniha pojednávající o smrti – neboť jak řekl Buddha, když se smrti 

přiblížil: „Ze všech stop, je ta slonova největší. Ze všech bdělých meditací, je ta o smrti 

nejvyšší.178 Meditace je v buddhismu ústředním pilířem všech nauk Buddhy.179 Právě ona 

slouží ke zklidnění mysli a možností stát se v okamžiku smrti Demiurgem, neboť je schopna 

vyvinout maximální účastenství na dalších nutných zákonitostech a být tvůrcem a 

                                                 
175 Heidegger, Martin: Bytí a čas, Praha OIKOYMENH 2002, 487 stran, str. 53 
176 Dodejme však, že vyčerpávající charakteristika a vystavění tohoto problému by bylo na samostatnou práci, 
snad i na celoživotní zkoumání; nám však postačí jen základní uvedení do problému, které nám pomůže lépe 
se orientovat v problematice pojetí hybného principu v buddhismus. 
177 Charakteristickým rysem mahájány je důraz na nestranné soucítění a aspiraci osvobodit všechny bytosti od 
utrpení a jeho příčin. Za tímto účelem praktikující mahájány usiluje o dosažení nejvyššího osvícení – 
buddhovství. Více viz  Slovník. 
178 David-Néelová, Alexandra: Mystikové a mágové Tibetu, Praha Elfa 1998, str. 12 
179Šákjamuni Buddha předal 84.000 nauk, které jsou protilékem na 84.000 zmatených stavů mysli. Meditace 
slouží k odstranění, či transformování těchto zmatených pocitů v dokonalé vlastnosti jakými jsou například 
soucit, moudrost, radost, vnitřní síla, pronikavý vhled apod. Více viz Slovník. 
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formantem ohromného množství energie, které se během umírání podává k přeměně.180 

V této souvislosti nemožno nezmínit, že v souvislosti se smrtí existuje v tibetštině slovo 

delog. Používá se k označení člověka, který je schopen vědomě překročit práh smrti. Po 

dobu několika dní setrvává ve stavu bez jakékoli vnější známky života, aby se o své zážitky 

mohl podělit s ostatními. Tak daleko je schopna dojít lidská mysl, je-li celý život cvičena 

v prozkoumávání vlastních schopností a možností, soustředěně zahalena v meditaci a 

vedena k uvědomění si všudypřítomného utrpení a pomíjivosti. Tibeťané umí otevřít brány 

vnímání a umí vnést do člověka řád, poněvadž smyslem jejich života je to, co krásně 

vyjádřil průkopník archaických pohledů na svět, když pravil: „Smyslem života je seznámení 

se s posmrtným tělem, protože jen tak akt umírání nezpůsobí v naší psychice žádný 

zmatek.“181 A jen tak se člověk vymaní z koloběhu zániku a vznikání. 

S thanatologickou problematikou souvisí i nakládání s tím, co člověk po faktické smrti  

na tomto světě zanechá, to jest s mrtvolou. V kontextu tibetského buddhismu jde jaksi 

vulgárně a velmi zjednodušeně říci, že člověk je vždy již mrtvý, neboť ta věc zvaná 

mrtvola, ze které máme takovou hrůzu, žije v každé chvíli zde s námi,182 a tak tělo, jež je po 

smrti už prosto jakéhokoli života, principu, dechu, může ještě naposledy posloužit všem 

cítím bytostem a stát se potravou, respektive objektem daru potřebným, a to bohům i 

ptákům; zároveň usouvztažnit lidskou víru s přírodními zákonitostmi, životní program 

člověka (tj. buddhismus) s všude nahlédnutelnou (a tedy objektivní?) pravdou kola života a 

v neposlední řadě být možným řešením k sociálnímu, psychologickému i ekologickému 

vypořádání se se smrtí, zánikem a skutečností, že člověk jednou za čas převléká svůj šat …  

Tato práce si kladla za cíl vyjevení této spojitosti – tedy souvislosti člověk-náboženství-

smrt-pohřeb, která se nám demonstruje prostřednictvím fenoménu vzdušného pohřbu. 

Pojďme si tedy v závěru shrnout teoretické zakotvení jevu zvaného jhator.  

Vzdušný pohřeb je sice náročný na přepravu nebožtíka na místo vyhrazené k jeho 

likvidaci a pro pozůstalé bývá i finančně značně nákladný, přesto je to vyhledávaný způsob 

posmrtného obřadu, neboť jím se uzavírá koloběh lidského těla. Tělo je navráceno do 

přírody a přírodě, poněvadž Tibeťané jsou si vědomi toho, že jim zvířata po celý život 

dobře slouží, takže je v pořádku, že jednou svým mrtvým tělem zase oni poslouží zvířatům; 

navíc má element vzduchu nejblíže k pátému prvku, totiž vědomí či duchu, jenž tvoří 

člověkovo „duševno“. Podle buddhistického pojetí to, co se nazývá „individuum“, 
                                                 
180 V této souvislosti odkazuji na učení a knihy Roberta Monroea: Cesty mimo tělo, Daleké cesty a Návrat 
k pramenům …  
181 McKenna, Terence: Návrat archaismu, DharmaGaia 1998, 348 stran, str. 9 
182 Verš básníka Milarepy; viz http://www.buddhismus.cz/smrt.html 
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osobnost, a co na sebe bere podobu hmotného těla, sestává z již zmíněných čtyř tělesných a 

jednoho netělesného prvku, přičemž umírání je chápáno jako pohlcování jednoho elementu 

druhým, vždy nejblíže v řadě stojícím, tj. země vodou, voda ohněm, oheň vzduchem a 

nakonec pohltí vzduch vědomí.183 Tím, že se mrtvé tělo navrátí do vzduchu a létajícím 

tvorům, se tak faktický skon přiblíží nejvíce podobenství o skonu podstaty člověka a ten 

jest blíže nirváně, tedy vykoupení z koloběhu zrození a smrti. 

 Vzdušný pohřeb není jen záležitostí samotného obřadu, kdy je tělo rozsekáno a 

předhozeno supům, ale předchází mu pečlivá příprava podle tradičních zvyklostí tibetských 

mnichů. Tělo mrtvého je většinou po několik dní (kdy probíhá cesta mrtvého bardem) 

uloženo v chrámu, u kterého se obřad bude vykonávat, a mniši, dlící u těla, se snaží duši 

zemřelého provést nástrahami smrti až k vysvobození. V den obřadu je tělo vyneseno na 

pohřebiště, která se zpravidla vyskytují na vyvýšených místech v blízkosti chrámů, kde je 

nabídnuto jako potrava supům. (A tak se i sám primární mýtus, ve kterém první panovník 

Tibetu přišel z nebes a do nich se také navrátil, v každém rituálu opakuje.)  

S problematikou vzdušného pohřbu souvisí i několik okrajových témat, jako tibetská 

medicína či astrologie, kosmologické a ekologické uchopení světa, stejně tak i etický 

rozměr pohřbu; zároveň si myslím bylo záhodno doplnit práci krátkým, nicméně 

podstatným uvedením do tibetologie, stejně tak i pojednat o způsobech pohřbívání v Tibetu 

či ozvláštnit práci fotografiem nástěnných maleb, které zachycující vzdušný pohřeb, a 

úvodníky na začátku každé kapitoly. Především jsem se ale snažila o poutavé vyprávění a 

zároveň vědecky-čtivé představení rituálu vzdušného pohřbu, neboť jak pravil Cliffor 

Geertz, poslání a funkce antropologie spočívá v literární strategii, kterou jsou nám 

sdělována faktická data a ozřejmovány jejich obsahy. Podle něj je dobrá práce taková, která 

je schopna přesvědčit čtenáře, „že to, co čtou, je autentická zpráva někoho osobně 

obeznámeného s životem na určitém místě, v určité době, v určité skupině“.184 Z toho 

vyrůstá vše, o co antropologové ve svých pracích usilují - „analyzovat, vysvětlovat, bavit, 

znepokojit, oslavit, povznést, omluvit, ohromit, rozvrátit.“ 185 I já jsem se snažila ve své 

práci analyzovat nebeský pohřeb, vysvětlit, proč se praktikuje právě v Tibetu, bavit čtenáře 

zajímavostmi z tibetského vidění světa, znepokojit ty, kteří ještě nevědí, jak správně zemřít, 

oslavit lid Tibetu, povznést mysl člověka a nabádat ho k rozjímání a meditaci, omluvit  

                                                 
183 Kolmaš, Josef:  Smrt a pohřbívání u Tibeťanů, Nadace UNIVERSITAS MASARYKIANA, Brno 2003, 
183 stran; str.14 
184 Geertz, Cliffor: Works and Lives: the antropologist as author, Stanford University Press 1988, 157 stran, 
I.kapitola 
185 tamtéž 
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barbarský zvyk, ohromit čtenáře tím, že i nad rozsekáváním lidského těla může vlát 

praporek soucitu a také vyvrátit soudy všech, kdo ve vzdušném pohřbu vidí nehezkou 

podívanou ..   

Zcela na závěr přikládám báseň (ve vlastním překladu od čínské autorky Vida Chu186) a 

s verši na dlaních se loučím se čtenářem … Děkuji všem, kteří dočetli až sem a přeji všem 

cítícím bytostem, aby se smrt stala tr(i)umfem jejich života. 

 

Když přijde smrt 

K tibetským očím 

Není tělo hodno samoty 

Pak hřbet je ve dví přelomen 

Hlava se sklání u kolen 

A zahalí se v bílé plátno 

 

V ten předurčený den 

Vynese ragjabpa smrt na vrchol hor 

I za dýmu dřeva santalového 

Je stále bílé plátno neposkvrněné  

Velkými noži se tělo svléká 

Kosti jsou drceny a hněteny s ječmenem 

 

K hostině přizváni jsou supové 

Ve stovkách slétnou a nabídnou si všeho 

Kolíbajíc se mezi nehybnými skalami  

 

Mezitím duše těla zbavená 

Uniká 

Vstříc dalším reinkarnacím 

 
 
 
 
 
 

                                                 
186 http://www.cs.berkeley.edu/~richie/poetry/html/poem164.html 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha I. - Dokumentace vzdušných pohřebišť 

V této sekci bych ráda prezentovala především fotografie tří vzdušných pohřebišť, které 

jsem měla možnost navštívit v září-říjnu roku 2007.  

 

A. DRIGUNG (tib. Drikung Thil,nebo také Drigungtil Ogmin Jangchubling) 

Impozantní klášter Drigung, založený roku 1179 a hlásící se k tradici Kagjü, se nachází 

sto kilometrů severovýchodně od Lhasy.187 Klášter se tyčí na úpatí hor a shlíží do 

stejnojmenného údolí, posetého malými vesnicemi. Před pobořením roku 1959 čítal na čtyři 

sta mnichů; znám a ceněn byl zejména pro svou dlouholetou meditační praxi a také právě 

díky vzdušnému pohřebišti, vzdálené cca 5km na sever od kláštera, které je jedním 

z nejrozsáhlejších a zároveň nejčastěji používaným pohřebištěm v okolí Lhasy.  

Toto vzdušné pohřebiště je velkolepé svou rozlohou.  

 

                                                 
187 K historii a charakteristice klášteru více viz 
http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/study/history_buddhism/buddhism_tibet/kagyu/brief_history
_drigungtil_monastery.html 

 82



 83

Centrálním bodem je místo, kde jsou těla nebožtíku rozsekány a předloženy supům; 

součástí je i menší svatyňka, coby zázemí mnichů, v okolí pak je několik stup a především 

kamenné desky a stély s mantrami a modlitbami, stejně jako tisíce rozvěšených 

modlitebních vlaječek. 
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Když jsem toto vzdušné pohřebiště navštívila, byl jasný slunný den a toho dne zrána 

tam probíhal vzdušný pohřeb. Za úsvitu se na nádvoří kláštera shromáždili mniši a pozůstalí 

a první co mne upoutalo bylo několik pytlů, které stály ledabyle opřeny o zdi kláštera. 

V nich spočíval nebožtík. Ihned mě můj průvodce upozornil, že si nikdo ze zúčastněných 

nepřeje, abych cokoli fotografovala .. Po několika chvilkách se skupina shlukla, asi čtyři 

mniši si ledabyle přehodili pytle přes záda a průvod zamířil strmým stoupáním na úpatí 

hory. Stále mám živě před očima onen průvod, kterak stoupá úzkými prašnými cestami 

k vzdušnému pohřebišti. Následovala jsem je se značným zpožděním a z dálky pozorovala 

vzdušný pohřeb. Po několika minutách jsem zpozorovala supi. Kroužili nad vzdušným 

pohřebištěm a vyčkávali. Poté se ozvalo táhle zavití na lasturu a supové se začali s proudy 

vzduchu snášet k rozsekanému tělu. Pozůstalí i mniši poodstoupili a tělo bylo nabídnuto 

přírodě. Asi po hodině byl obřad u konce. Ještě hodnou chvíli poté jsem však zhlížela na 

vzdušné pohřebiště a dýchala studený horský vzduch. Bylo k poledni a průvod se vrátil do 

kláštera. 

 

 86

 

 



 87

 

B. GANDEN 

Klášter Ganden (také Gaden, Gandain, nebo Ganden Namgyeling) je jedním ze třech 

nejvyhlášenějších klášterů školy Gelugpa. Nachází se asi čtyřicet kilometrů od Lhasy 

v nadmořské výšce 4300 metrů. Ganden znamená „radost, radostný“, přičemž v tibetském 

buddhismu je výrazem pro „nejvyšší nebe“. Namgyal Ling pro změnu znamená „vítězný 

chrám“. Klášter byl založen roku 1409 a byl považován za administrativní i politické 

centrum školy Gelugpa. Jeho zakladatel, učenec Congkhapa, byl jedním z

nejvýznamnějších učitelů tibetského buddhismu a je v klášteře pohřben. Ganden čítal až na 

šest tisíc mnichů, roku 1959 byl však kompletně zničen, od roku 1980 je v rekonstrukci. 

Vzdušné pohřebiště, ježto se nachází na opačné straně hory než klášter, je mocné 

především svým výhledem do kraje. Co do rozlohy je nejmenší z mnou navštívených, což 

ovšem nemá nejmenší spojitost s jeho významem. Jak jsem měla možnost informovat se u 

mnichů tohoto kláštera, koná se tam vzdušný pohřeb minimálně dvakrát týdně.  

Pohřebiště je součástí poutního okruhu kolem kláštera (stejně jako jeskyňka, kde 

Congkhapa meditoval), přičemž bylo na rozdíl od pohřebiště kláštera Drigung velmi prosté.  
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Jak však možno vidět na obrázcích, nechyběly khatagy, obř

ani figurky z campy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adní nože, chomáčky vlasů 
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Toto vzdušné pohřebiště však bylo, dle mého soudu, nejsilnější a nejpůsobivější pro 

pohled do kraje, do údolí s řekami a poklidem. Zde mi smrt poprvé v životě připadala 

spravedlivá … 



C. TARBOCHE u hory Kailás 

Význam lokality Tarboche pramení právě z posvátnosti hřbitova, který se nachází na 

východním hřebenu od centrálního bodu Tarboche, kde je každoročně při příležitosti 

velkého svátku SagaDawa vztyčován posvátný stožár, který určuje osud a běh Tibetu.188 

Tomuto vzdušnému pohřebišti, jehož název je Drachom Ngagye Durtro, požehnal sám 

Guru Rinpočhe a řadí se tak k nejstarším doloženým vzdušným pohřebištím v Tibetu. 

 

Čítá asi 2km2 a rozprostírá se na plošině útesu vystupujícího do kraje. I zde je jasně 

definované místo, kde dochází k předhození nebožtíka supům, nicméně na rozdíl od dvou 

výše zmíněných pohřebišť je toto místo označeno velkým kamenem a několika vztyčenými 

praporky červené barvy. Jak mi sdělili poutníci i můj průvodce, jedná se v tomto kontextu o 

barvu, která má symbolizovat smrt, peklo, strasti a utrpení.  

 

 

 

                                                 
188 Více o festivalu SagaDawa, jeho významu a konotacích viz 
http://www.colorado.edu/APS/landscapes/tibet/tarboche.htm 
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Síla tohoto pohřebiště pramení jednak z jeho umístění, neboť to vskutku vypadá, jako 

by byla ona plošina k pohřebišti stvořena (čemuž tak dle pověsti bylo na přání Guru 

Rinpočeho) a je tak zároveň součástí přírodní mandaly; nadto nad ním zhlíží všudypřítomný 

bílý zasněžený vrcholek Kailásu a dodává místu působivou energii. 

Od pohřebiště  u kláštera Drigung a Ganden ho odlišuje ještě jedna podstatná věc – je 

poseto ostatky (především oblečením, botami atd.) zemřelých i jejich příbuzných, kteří zde 

odkládají své šaty na památku zesnulým. Krajina je tak živá i mrtvá zároveň. Dokonalé 

zosobnění propojenosti života a smrti …  
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Příloha II. – Exkurz o ekologii: Ošklivá podívaná anebo vesmírná ekologie? 

Vysoký buddhistický duchovní Chogjam Trungpa Rinpoče řekl: Ztratí-li lidské bytosti 

spojení s přírodou, nebem a zemí, nevědí, jak zacházet se svým životním prostředím ani jak 

vládnout tomuto světu. Uzdravení naší společnosti musí jít ruku v ruce s osobním spojením 

se světem. Cílem tohoto exkurzu bude zamyslet se nad tímto aforismem, stejně jako 

nahlédnout buddhismus coby zelený duchovní proud.  

Jak napsal Gregory Bateson, chybná (západní) metafyzika vedla k odcizení mezi našimi 

myšlenkami a našimi těly, mezi našimi těly a Zemí, a mezi námi a jinými druhy. Již v raných 

buddhistických názorech na přírodu najdeme důsledný apel na skutečnost, že lidstvo je 

nedílnou součástí přírody; vždyť i Džátaky, buddhistické příběhy o minulých zrozeních 

Buddhy a jeho žáků, oplývají poetickými opisy krajiny a přírody. Buddhismus má totiž 

velkou úctu a vděčnost k přírodě, ba co víc – příroda je tou nejvhodnější součástí pro 

meditaci, neboť pouze tak lze odhalit hluboké duchovní pravdy.  

Buddhismus, ježto stojí na kontemplativním ohledu k veškerenstvu, pěstuje právě pro 

tento svůj pilíř jakousi enviromentální etiku. Buddha ve svých meditacích objevil, že 

všechny jevy, včetně vizí, snů, emocí a především věcí z fyzického světa, od nejmenšího 

hmyzu po nejvyšší horu jsou v čase přechodné a nestálé. Uviděl, jak hluboké pochopení a 

přijetí nevyhnutelnosti změny osvobozuje od lpění na jevech. Každý pokus, každá snaha po 

udržení věcí ve stálosti vytváří disharmonii a utrpení. Právě proto způsobil jakousi revoluci 

ve vědomí, když usiloval o nahlédnutí této pomíjivosti a následném soucitu se vším živým i 

neživým. Z buddhistického hlediska totiž skála, moře i květina nejenže mají, ale také sdílejí 

bytí, tedy i zánik. A právě pro to, že vše je součástí většího celku, je dobré (ve smyslu 

karmických vlivů) chovat se lidsky (to jest nanejvýš mravně) a také ekologicky (ve smyslu 

lidského zacházení s přírodou), neboť – vystiženo metaforou – rozbití vězení odděleného 

ega je prvním krokem k tomu stát se bódhisattvou.  

Buddhisté proto přirozeně oslavují zemi, její dary i návěsti, kterými s nimi hovoří. O 

úctě k přírodnímu bohatství i zvířectvu jsme již mluvili. Také jsme zmínili, že pro mnohé 

Evropany (minulé i dnešní) je vzdušný pohřeb nedůstojný, barbarský, krutý. Není tomu ale 

ve skutečnosti jinak? Nebrání nám naše vidění světa v náhledu, že vzdušný pohřeb 

maximálně respektuje dané geografické i kulturní prvky námi zkoumaného etnika, že 

stmeluje nejen jednotlivce, ale především jedince s přírodou, že ekologicky nakládá s tím, 

co po nás zůstane, a že oslavuje život sám, jeho možnosti, krásu, pomíjivost a trvání? 
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Příloha III. – Koloběh v Tibetu 
 

 

Vznik nového života. 

 

Po těhotenství následuje porod. 

 

Dítě je posvěceno a uvedeno do života společenství. 
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Člověk se stává dospělým, když je mu svěřena péče o půdu nebo je vybídnut chránit zemi. 

 

Jako stařec vyhledá útočiště, kde bude moci v klidu zemřít. 

 

Jeho mrtvola je svázána a vynesena na vrchol hory, mniši dopomůžou ke znovuzrození a 
supové slétnou z oblaků. 
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Supové vynesou lidskou duši do nebe, jejich výměšky se coby hnojivo navrátí zemi a 
pomůžou tak všem, aby z půdy vzešla obživa. Člověk, uzavírající živočišnou říši, uzavře 
tímto koloběh života a zároveň dopomůže k jeho pokračování.  

(zdroj www.permalinkcomments.cz) 
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Příloha IV. – Tibetská medicína 

 

Tibetská lékařská věda je jedním z nejstarších známých léčebných systémů světa. Je 

nedílnou součástí tibetské kultury a prošla vývojem mnoha staletí. Lidé věří, že původ 

tibetské lékařské tradice je tak starý jako samo lidstvo. Obecně řečeno, lidstvo je součástí 

přírody, a aby získalo potravu a přežilo, je na přírodě také závislé. Instinktivní potřeba 

zachování zdraví a naše nahromaděné znalosti nás vedou k tomu, že pro běžná onemocnění 

objevujeme určitá léčiva pocházející z přírodních zdrojů. Například nanášení zbytkového 

ječmene z čangu (tibetského piva) na opuchlé části těla, pití horké vody na špatné trávení a 

užívání rozpuštěného másla na krvácení jsou některé z terapií, které vycházely z 

praktických zkušeností a pozvolna vytvářely základ tibetského lékařského umění.  

Tradiční tibetská medicína (případně tibetská bylinářská medicína) má svůj původ v 

místní lidové tradici (známé jako bön), jejíž počátky leží ve 3. tisíciletí př.n.l. a která byla 

formálně zaznamenána lékařem na dvoře tibetského krále Ňathi Cänpa, který vybudoval 

nejstarší známý hrad Jumbulagang na úzení Tibetu v roce 126 př.n.l.  

Prvky tradiční čínské medicíny a indické medicíny ajurvédy byly doplněny až později. 

Ajurvéda měla na tibetskou medicínu největší vliv. Indická medicína se do Tibetu dostala 

roku 254 návštěvou dvou indických lékařů. Během následujících století několik indických 

lékařů v Tibetu tyto znalosti obnovilo a rozšířilo.   

Největší vliv z Indie do Tibetu pronikl v období přijetí buddhismu jako státního 

náboženství Tibetu. K tomu došlo během sjednocení Tibetu za vlády krále Songcen Gampa 

(618 - 652). Král Songcen Gampo sjednotil všechny kmeny na Tibetské náhorní plošině, a 

stal se tak zakladatelem tibetské říše. Nechal vytvořit tibetské písmo, sepsal sbírku zákonů 

Šest konstitučních kodexů, zřídil úřady ministrů, dal přeložit indické mahájánové sútry, 

zavedl v zemi Buddhovo učení a nechal postavit velké množství chrámů a stúp. Pro svoje 

dokonalé tělesné proporce, modré oči, pronikavou inteligenci a velký soucit byl považován 

za ztělesnění bódhisattvy Avalókitéšvary. Na svém dvoře shromáždil množství učenců 

z okolních zemí a nechal pořídit překlady lékařských děl z Indie a Číny.  

Legenda, jak se tibetská tradiční medicína dostala do Tibetu, souvisí s příběhem Život 

velkého lékaře Juthog Jonten Gonpo, kterou přeložil a uvedl ve své knize Tibetská medicína 

Rečchung Rinpočhe. Podle legendy Tára přikázala dvěma známým indickým lékařům (kteří 

se později stali nesmrtelnými), aby se vydali do Tibetu a učili místní lid svým dovednostem. 

Tato legenda souvisí s narozením Juthog Jonten Gonpa (708-833), který se v době 

dospívání věnoval buddhismu a začal studovat medicínu. Vykonal tři cesty do Indie, kde 
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studoval u velkých buddhistických učitelů a ajurvédských lékařů. Později napsal 30 

klasických spisů o medicíně, v nichž spojil místní tibetské, indické a čínské lékařské 

tradice. Čínská medicína začala do Tibetu pronikat kolem roku 641, když se princezna Wen 

Čeng z dynastie Tang  provdala za tibetského krále Songcen Gampa. Songcen Gampo se 

oženil také s nepálskou princeznou, která ho více zasvětila do buddhismu. Wen Čeng s 

sebou přivezla do Tibetu mnoho čínských knih, včetně lékařských knih, popisu přípravy 

bylinných léčiv a výroby lékařských nástrojů. O sedmdesát let později během Juthogova 

života další čínská princezna Jin Čeng přivezla do Tibetu další čínské knihy a pozvala také 

několik čínských lékařů.  

 
Čtyři lékařské tantry  

Král Songcen Gampo pověřil svého osobního lékaře Jutok Jonten Genpa, aby texty 

utřídil a zkompletoval. Králův lékař Jutok Jonten Genpo podnikl kromě jiného tři studijní 

cesty do Indie a také uspořádal vědeckou debatu mezi největšími lékařskými kapacitami své 

doby. Na základě svých vědomostí a medicínských zkušeností vytvořil spisy lékařské 

nauky, jež byly základem Gjüži a které byly pro pozdější využití uschovány v klášteře 

Samje.  

Kolem roku 1100 byly texty znovu objeveny 

meditačním mistrem a lékařem Jutok Genpem mladším 

(1126-1212), zrevidovány a doplněny. Další, kdo má 

zásluhu na uchování a rozšíření spisů Gjüži, je 5. 

dalajlama (1617-1682), jenž nechal Gjüži vytisknout a 

podporoval výrobu drahocenných pilulek podle receptů 

zmíněných v textu. Jeho regent Sanggje Gjamccho 

(1653-1705) sepsal k textu Gjüži komentář s názvem 

Modrý beryl, a učinil tak text srozumitelnějším pro 

budoucí generace adeptů lékařství.  

Tak vznikl text Gjüži (Čtyři lékařské tantry) a jeho komentář Modrý beryl, který jako 

stěžejní a nesmírně hluboké dílo používají tibetští lékaři až do dnešních dnů.  

 

Obsah textu 

První je Kořenová tantra. Krátký text, který podává nástin celého lékařského učení. 

Obsahuje stručně fyziologii, rozdělení nemocí, příčiny nemocí a léčebné postupy. 
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Druhá je Vysvětlující tantra. Pojednává o početí, těhotenství, prenatálním vývoji 

lidského těla. Dále obsahuje anatomii, fyziologii, zmiňuje příznaky určitých nemocí a 

příznaky smrti, funkce tří energetických principů těla – 

slizu, větru, žluči. Podrobně se zmiňuje o výživě, chování 

a lécích. 

Třetí je Tantra ústní tradice. Rozsáhlý text, který 

podrobně vysvětluje druhy, příčiny a podstatu nemocí a 

jejich léčbu. Obsahuje také pediatrii, gynekologii, léčbu 

otrav a úrazů. 

Čtvrtá je Uzavírající tantra. Vysvětluje diagnostické 

metody a postupy ošetřování, výrobu léků a speciálních 

drahocenných pilulek.  

Tibetské léčebné dědictví je na těchto tantrách 

založeno a i dnes zůstává základním lékařským textem. 

 

Principy tradiční tibetské medicíny 

Buddhismus měl pro rozvoj indické medicíny v Tibetu velký význam. Ajurvédské 

principy, zejména princip tří doša (základních sil), se staly základem pro zkoumání a léčbu 

onemocnění těla. Buddhistická praxe představovala důležitou duchovní součást léčby.  

V tibetské medicíně síla lung odpovídá síle váta v indické medicíně. Základním 

konceptem je pohyb, dech, chlad. V tibetské medicíně síla thidpa odpovídá síle pitta v 

indické medicíně. Základním konceptem je metabolismus, trávení, oheň. V tibetské 

medicíně síla bäkän odpovídá síle kapha v indické medicíně. Základním konceptem je 

omezování, mazání, vlhkost. Nerovnováha těchto sil se projevuje určitými příznaky a 

zjišťuje se vyšetřením pulsu, jazyka a moči. K diagnóze slouží také poznatky o tom, kde a 

jak pacient denně žije, případně jaké sezónní vlivy na něj působí. Tibetská diagnostika 

pulsu je zřejmě odvozena od čínského systému, avšak metoda zjišťování pulsu a 

interpretace jsou odlišné. Diagnostika jazyka je na rozdíl od čínského systému 

zjednodušena. Například dlouhá onemocnění jsou charakterizována červeným a 

povlečeným jazykem. Nerovnováha síly thidpa se projevuje nažloutlým jazykem. 

Nerovnováha síly bäkän se projevuje našedlým a vlhkým jazykem. Vyšetření moči je v 

tibetském systému jedinečné a zřejmě bylo převzato z Persie. Lékař zkoumá barvu, 
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množství par, množství sedimentů, zápach a pěnu první ranní moči. Tradiční tibetská léčiva 

jsou popsána spíše pomocí onemocnění a příznaků, které mají léčit, než pomocí jejich 

vlastností a vlivů na základní síly. Například několik popisů substancí pro léčení plic se 

zabývá zejména charakteristickými příznaky (kašel, barva vykašlávaného hlenu, horečka, 

vzhled krku a podobně). Dále je důležité vědět, zda onemocnění je svojí povahou horké 

nebo studené, k jakému porušení rovnováhy tří základních sil došlo a za jakých okolností. 

Základní síly mohou být buď nedostatečné a vyžadují doplnění a posílení, nebo naopak jsou 

nadbytečné a vyžadují odstranění a potlačení. Pokud chceme porovnat tibetskou a čínskou 

tradiční medicínu, pak tibetský pojem lung zhruba odpovídá konceptu qi a "větru", pojem 

thidpa odpovídá konceptu "ohni" a "žlučníku" a pojem bäkän odpovídá vlhkosti, prvku 

"země" a hlenu.  

 

Léčiva v tradiční tibetské medicíně 

 Moderní tibetská Materia Medica je odvozena od knihy Jingzhu Bencao (Perlové 

byliny), publikované v roce 1835 Dumarem Danzhenpengcu. Tato kniha svým obsahem je 

srovnatelná se známou čínskou knihou Bencao Gangmu. Kniha je rozdělena do dvou částí. 

První je napsána ve stylu buddhistické sútry, která obsahuje učení o medicíně. Druhá 

obsahuje podrobný popis každé léčivé substance, včetně jejího původu, prostředí, kde ji lze 

nalézt, kvality, použitelných částí a vlastností. Kniha popisuje 2294 substancí, z nichž 1006 

je rostlinného původu, 448 je živočišného původu a 840 je minerálního původu. Větší počet 

substancí živočišného a minerálního původu souvisí s tibetským prostředím. Vysoká 

nadmořská výška a kamenitý povrch poskytují menší možnosti pro pěstování bylin.  

Asi jedna třetina léčivých látek používaných v tibetských návodech se používá pouze v 

oblasti Tibetu včetně oblastí Himálaje v sousedních zemích. Zbývající léčivé látky 

pocházejí z Číny a z Indie. Většina Tibeťanů až do 20. století však měla malou možnost 

získat taková léčiva a celkové množství zásob bylo vždy malé. Dovoz bylin z Indie a z Číny 

byl vždy obtížný. Dnes se do Tibetu relativně snadno dovážejí čínské byliny. V Číně se 

pěstuje také řada původně indických bylin.  

Přestože tibetská medicína někdy používá práškovité směsi, většina tibetských lékařů 

připravuje pilulky z velkého množství různých bylin (obvykle 8 až 25). Pilulky se snadno 

používají a dávkují a lze je vyrábět v lékařských zařízeních. Kvůli velkým vzdálenostem, 

velmi obtížnému horskému terénu a drsnému podnebí tibetští lékaři nemohou mít velké 

zásoby léčiv a léků, z nichž řada vyžaduje čínské a indické byliny. Proto se určité množství 

léčiv dnes připravuje v ústředních lékařských zařízeních. Většina doktorů má jen několik 
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desítek základních léčiv. Ve Lhase, kde je soustředěna značná část tibetské populace, lékaři 

mají asi 200 různých léčiv.  

Tradiční tibetské pilulky jsou často velké a vyžadují často dlouhý čas na jejich přípravu. 

Některé látky, aby byly účinné, musí být uvnit

než ručně. Některé pilulky obsahují až 25 rů

tyto substance dokonale smísit ve správném

jednotlivé substance mají své účinky oddě

právě drcení a smísení substancí. Taková 

trpělivost, vytrvalost a pečlivost. Lékař, který p

mohl připravit další směs. Pilulky se dnes vyráb

do dlouhého bavlněného plátna. Dva mu

aby se pilulky po něm válely ze strany na stranu a vytla

obvykle trvá celý den. Pouze díky tomuto post

Pokud by v pilulkách zůstal vzduch, zač

zničily.  

 

Buddha medicíny 

 Buddha medicíny (sans. Bhaišadža Guru, tib. Sangže Menla; viz obrázek) je v Tibetu 

považován za zdroj umění léčit. Jeho učení je ztělesněno v textu Gjüži (Čtyři lékařské 

tantry), který je základem tibetské medicíny. 

Tibetská medicína je jedním z nejstarších 

systémů medicíny na světě. 

Buddhistický pohled říká, že ve vesmíru 

existuje nepřetržitý stav proudění, že 

všechny jevy jsou charakterizované 

nestálostí a že jejich jediný stálý znak je 

pomíjivost. Jedná se o onu nestálost 

projeveného světa, která je příčinou utrpení 

každé bytosti, ať už se nachází v té či oné 

sféře vesmíru.  

Podle Buddhova učení je příčinou 

veškerých problémů základní nevědomost, která zatemňuje mysl, a tak brání pochopení 

skutečné povahy všech jevů. Z tohoto základního nepochopení vznikají tři rušivé emoce, 

kterým se tradičně říká tři jedy: chtění (touha), nevědomost (ignorance) a hněv (averze). 

ř pilulky. Nelze je vyrobit jiným způsobem, 

zných léčivých substancí. Prvním krokem je 

 poměru. Pokud nedojde k dokonalému smísení, 

lené od ostatních. Proto se věnuje značný čas 

práce vyžaduje až celý den, tedy značnou 

řipravuje pilulky, musí mít čisté ruce, aby 

ějí již strojově. Po jejich výrobě se zabalí 

ži pak drží toto plátno za okraje a zvedají ho tak, 

čoval se z nich vzduch. Tato práce 

upu jsou tibetské pilulky tak tvrdé a odolné. 

aly by se v nich množit baktérie, které by pilulky 



Podle textu Gjüži (Čtyři lékařské tantry), základního textu tibetské medicíny, může být 

hlavní příčina každého onemocnění nalezena v těchto třech rušivých emocích, jež způsobují 

nerovnováhu ve třech hlavních principech tělesných energií: lung, tripa a beken (vítr, žluč a 

sliz/hlen). Společně s nimi působí pět přídatných okolností – výživa, klimatické podmínky, 

karma, vliv postavení planet a místní energie - které přispívají ke zvýšení nebo snížení 

těchto energií. Nerovnováha ve třech hlavních tělesných energiích se potom projevuje na 

kůži, hromadí ve svalech, šíří se do cév, kostí a nakonec vstupuje do plných i dutých 

vnitřních orgánů těla. 

Buddhové, jako je Buddha Šákjamuni a Buddha medicíny, jsou považováni také za 

výborné lékaře, protože mají soucit, moudrost a dovedné prostředky, jak diagnostikovat a 

léčit příčiny všech duševních a fyzických potíží.  

Buddha medicíny je učitel léčení a král lazuritového světla. Jeho zářivé tělo je azurově 

modré. Levou ruku drží v mudře meditace a v klíně má vázu plnou nektaru dlouhého života. 

Jeho pravá ruka je natažená v gestu dávání a drží v ní „velký lék“ - rostlinu myrobalán (a-

ru-ra) - což je symbolem toho, že Buddha medicíny ochraňuje před nemocemi.  
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Příloha V. – Astrologie v Tibetu 

 

Tibetské astro-vědy mohou být rozděleny do dvou kategorií: astronomie karci a živlová 

astrologie čhungci. Obě vědy - karci i čhungci čerpají z učení zemí jako je Indie, Persie a 

Řecko, stejně jako z buddhistického učení a společně tvoří jedinečný systém tibetské 

astronomie a astrologie.  

Tibetská živlová astrologie čhungci, která vychází z klasické živlové astrologie, je 

starověké umění výpočtu a interpretace úkazů odehrávajících se na hvězdném nebi. 

Klasická živlová astrologie nagci je založena na pěti živlech, cyklu dvanácti let, osmi 

parkha, neboli trigramech a devíti mewa, neboli magických dvojmocninách. Ty jsou 

tibetskými astrologogy používány k výpoč

délky života člověka, fyzické kondice, ekonom  

obchodování a práci. Tibetský systém as

systému pocházejícímu  ze samohlásek jang  

každému dni v měsíci a propočítává jejich ú

Mezi tibetskou a védskou astrologií existuje paralela ve výpo

planetárního pohybu. Ač

den, jsou si podobné v použití dvanácti dom

Jupiter, Venuše a Saturn. (Vně

kdy došlo k sepsání starověkých textů) Stejn

uznává stínové planety Rahu a Ketu, které jsou d

zdraví. 

 

Role tibetského astrologa 

Tibetský astrolog hraje důležitou a 

aktivní roli v tibetské společnosti 

především v době narození, smrti, sňatku a 

dlouhodobé nemoci. Když se narodí dítě, 

tibetští rodiče se často radí s astrologem, 

aby zjistili, jaká bude budoucnost dítěte. 

Astrolog sestaví horoskop, který zahrnuje 

předpověď vzdělání dítěte, jeho 

pravděpodobného zaměstnání a jestli má 

tu horoskopů, které se týkají čtyř hlavních témat: 

ické a politické moci a míry štěstí v

tronomie karci, vychází z Šrí Kaláčakra Tantry a ze 

čhar, který přiřazuje různé samohlásky ke

činek na jednotlivce a národy.  

čtu kalendářního a 

koliv podle tibetského a indického kalendáře začíná rok v odlišný 

ů zvěrokruhu a pěti planet – Mars, Merkur, 

jší planety nejsou uznávány, protože nebyly známy v době, 

ě jako védská astrologie, tibetská astrologie 

ůležité pro předpověď zatmění a dobrého 



být dítě povzbuzováno ke studiu v klášteře. Jestliže předpovědi v horoskopu zrození jsou 

nepříznivé, je předepsán protilék, často ve formě motlitby. V ostatních situacích mohou být 

rodiče požádáni, aby obdarovali chudé a potřebné. Jestliže je život dítěte ohrožen, může být 

učiněno preventivní opatření tím, že se uchová život zvířete, které mělo být poraženo. 

Před svatbou rodiče nevěsty nebo ženicha mohou navštívit astrologa, aby sestavil 

manželský horoskop. To, kteří rodiče navštíví astrologa záleží na tom, ve které domácnosti 

bude pár po svatbě bydlet. Manželský horoskop zahrnuje předpovědi týkající se délky 

společného života páru, životní úrovně a štěstí. V podrobnějších horoskopech se předpovídá 

počet narozených dětí a který z partnerů bude mít větší vliv na chod domácnosti. V případě, 

že kterákoli z těchto předpovědí je nepříznivá, astrolog připraví amulet pro jednoho z 

partnerů, nebo ve výjimečných případech pro oba partnery. Jindy může být pár požádán, 

aby daroval oblečení lámovi nebo klášteru nebo odříkal speciální motlitbu. 

V situacích, kdy je nějaká nemoc považována za karmickou, např. kvůli působení duchů 

nebo negativní karmy, může být astrologem nebo lamou připraven protilék. Astrolog 

stanoví, kteří duchové pacienta postihli, určí druh nemoci, kterou způsobili, a motlitbu, 

která je potřeba k uklidnění negativních sil. Astrolog také může pomoci pacientovi s 

rozhodnutím, který lékař nebo lékařská metoda je pro danou chorobu nejvhodnější. 

Astrolog rovněž hraje důležitou úlohu v době umírání. V tomto okamžiku je astrolog často 

povolán, aby rozhodl, zda ještě v těle umírající osoby zbývá nějaký život. Aby se zabránilo 

působení zlých duchů, rozhoduje astrolog, kdo se smí a kdo se nesmí dotýkat těla, který den 

má být tělo odneseno a které motlitby má pozůstalá rodina odříkávat.  

Astrolog může být povolán i při jiných příležitostech, jako například při stěhování, před 

důležitou cestou nebo před zásadním životním rozhodnutím. Takto tibetští astrologové i 

nadále hrají důležitou roli v tibetské společnosti stejně jako po uplynulá tisíciletí.  
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Příloha VI. – Co znázorňuje Kolo života? 

 

Kolo života zahrnuje šest okruhů bytí, do nichž se každá bytost v koloběhu 

znovuzrození může vtělit. Kolo drží v tlamě Jama (démonická postava), která zosobňuje 

smrt a touží se zmocnit člověka. Člověk samozřejmě touží dosáhnout nirvány, ale smrt mu 

v tom má zabránit a uvrhnout jej zpět do samsáry. 

Co znázorňuje KOLO ŽIVOTA: 

Kolo  života  se  skládá  z vnějšího kruhu, který  je  rozdělen na dvanáct dílů, vnitřního 

kruhu,  který je rozdělen na šest částí, a středového kruhu, který  je  rozdělen  na tři díly.  

Vnější kruh: obklopuje všech šest světů, ukazuje dvanáct článků podmíněného, závislého 

vznikání: 

1. slepá žena – nevědomost 

2. hrnčíř – karmické utváření 

3. opice – vědomí 

4. dva muži ve člunu – tělo a mysl 

5. dům se šesti okny – šest smyslů 

6. milenci – dotek 

7. šíp vězící v oku muže – pocit 

8. piják obsluhovaný ženou – žízeň 

9. muž česající ovoce – lpění 

10. pohlavní styk – vznikání 

11. rodící žena – zrod 

12. muž nesoucí mrtvolu – smrt 

 

Vnitřní okruh: 

Svět pekelných bytostí, jehož neřestí je nenávist a je to říše utrpení. 

Svět hladových duchů, jehož neřestí je chtíč a je to říše žádostivosti. 

Svět zvířat, jehož neřestí je nevědomost a je to říše strachu. 

Tyto tři světy představují světy, které spadají do světů nižšího zrození. 

Svět lidí, jehož neřestí je pýcha a je to říše činů. 

Svět polobohů, jehož neřestí je závist a je to říše nesvárů. 

Svět bohů, jehož neřestí je nevědomost a je to říše radosti. 



 

Středový okruh: 

Kruh ve středu kola života ukazuje tři duchovní bědy, které jsou zastoupeny třemi zvířaty ( 

A-prase-klam, podvod, nevědomost; B-had-žádostivost; C-pták-nenávist ). 
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Příloha VII. - Pět elementů v tibetské duchovní tradici 
 

V tibetské tradici se pět elementů – země, voda, oheň, vzduch a prostor – považuje za 

podstatu všech věcí a dění. Myšlení Tibeťanů je prostoupeno zkoumáním jejich vzájemných 

vztahů. Znalost elementů tvoří základ medicíny, astrologie, kalendáře, psychologie, ale také 

duchovních tradic šamanismu, tantry a dzogčhenu. 

Pojmenování elementů je jenom symbolickým vyjádřením specifických vlastností a 

způsobů jednání, které jsou analogií k dobře známým elementům v přírodě. Podobně jako je 

tomu u většiny kultur, i tibetská kultura používá obrazu přírodních elementů k vyjádření 

vnitřních i vnějších sil. Například fyzické vlastnosti jsou popisovány jako: země – pevnost, 

voda – soudržnost, oheň – teplo, vzduch – pohyb, prostor – prostorová dimenze, která 

zahrnuje aktivitu ostatních čtyř elementů. Navíc elementy souvisí s různými emocemi, 

povahou, směry, barvami, chutí, tělesnými typy, nemocemi, stylem myšlení a charakterem. 

Z pěti elementů vyvstává pět smyslů a pět oblastí smyslové zkušenosti; pět negativních 

emocí a pět moudrostí; a pět oblastí přesahujících tělo. Elementy jsou pěti prvotními 

pránami neboli vitálními energiemi. Jsou základem všech fyzických, smyslových, 

mentálních a duchovních jevů. 

I západní jazyk běžně používá elementy v metaforickém významu; například říkáme, že 

je někdo zemitý nebo otevřený, schopný měnit se či ohnivý, o hněvu říkáme, že je horký, 

smutek slzavý. Postoje mohou být povrchní nebo zásadové. 

V tibetské tradici však elementy nemají pouze metaforický význam. Ve skutečnosti 

spíše reprezentují jemnější a podstatnější rozdíly mezi pěti aspekty základní energie 

existence. Neexistuje nic, co by nebylo vytvořeno vzájemným působením těchto pěti 

aspektů energie. Elementární procesy vytvářejí vesmír, podporují ho a nakonec ho i zničí. 

To se vztahuje i na jednotlivé bytosti: hrou elementů se při zrození vytváří tělo, mysl a 

osobnost. Po smrti se elementy rozpouštějí jeden do druhého. Vztah jednotlivce k 

elementům ovlivňuje kvalitu prožívání během jeho celého života.  

Pokud by nauka o elementech zůstala čistě abstraktní úvahou, měli bychom z toho jen 

malý užitek. Samotné rozdělení na pět druhů elementů by nám také nic neřeklo. Naše 

pochopení bude mít význam, pokud bude založeno na vlastní zkušenosti a pozitivně ovlivní 

náš život. Nejprve se však s elementy musíme blíže seznámit prostřednictvím obrazů a 

metafor.  

Naše lidská těla se vyvíjela po statisíce let na základě vzájemného vztahu s vnějším 

prostředím. Důkazem toho nám je pocit uspokojení, který nacházíme v přirozené kráse: 
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kontakt s přírodními elementy nás dokáže posílit a léčit. Těšíme se z čisté země pouště i 

úrodné půdy zahrady. Jezdíme na dovolenou k moři, řekám či jezerům, relaxujeme v lázni. 

Jsme uchváceni září ohně a radujeme se z tepla slunečních paprsků či plápolání plamene v 

krbu. Chceme-li se uklidnit, zhluboka dýcháme a povzdechneme si, chceme-li se zbavit 

smutku. Jezdíme na hory, abychom se posílili na čerstvém vzduchu. Fascinuje nás obloha, 

onen vnější obraz prostoru, její barva, proměnlivost počasí a světlo, které ji prostupuje. 

Nacházíme uvolnění v širém, otevřeném prostoru a cítíme se v bezpečí na známém, 

příjemném místě. Na druhé straně v nás ale velký prostor může vzbuzovat úzkost a 

uzavřený prostor klaustrofobii. Ať je to tak či onak, vždycky nějak reagujeme. 

Jestliže se nám některého elementu nedostává, zatoužíme po něm. V poušti budeme 

postrádat vodu a po dlouhé době strávené na moři políbíme zemi, když staneme na pevnině. 

Je-li nám zima, jdeme se ohřát k ohni. Pět hrubých elementů nás ve skutečnosti hluboce 

ovlivňuje, ale my většinou pouze kloužeme po povrchu svých prožitků a neuvědomujeme 

si, že zkušenost s elementy nás dokáže propojit s posvátností, vyrovnat a vyléčit a také nám 

umožní hlouběji pochopit sebe sama. 

Možná nám může připadat, že pět elementů je příliš málo na to, aby se jimi dala vyjádřit 

rozmanitost všech věcí a bytostí. Ale těchto pět rozdělení se postupně větví na další 

jemnější části. 

Stejný model najdeme například na lidském těle. Trup má pět hlavních výběžků: dvě 

nohy, dvě paže a hlavu. Každý z nich se zase větví do dalších pěti: paže a nohy do pěti 

prstů, hlava do pěti smyslových orgánů.  

V jednom tradičním pojetí se maso popisuje jako země, krev a ostatní tělesné tekutiny 

jako voda, elektrické a chemické energie a metabolické teplo jako oheň, dech, kyslík a 

ostatní plyny jako vzduch, prostor, které tělo zabírá a který se v něm nachází, včetně 

vědomí, jako element prostoru. Každý z těchto pěti může být dále analyzován: v mase 

najdeme hmotnost (země), soudržnost (voda), teplo (oheň), pohyb (vzduch) a vědomí 

(prostor). Takto můžeme zanalyzovat i krev: má určitou hmotu, tekutost, teplotu, pohyb, 

prostor. A samozřejmě každé další členění může být analyzováno na pět dalších částí, až se 

nakonec dostaneme k pěti základním energiím elementů. Tímto způsobem se dá zredukovat 

všechno. 

Vzájemným působením elementů vzniká řád a jeho jednotlivé části, jako jsou těla 

bytostí, planety, počítačové systémy, stromy a tak dále, ale také všechny říše existence ve 

všech směrech. Za složitostí všeho, co existuje, stojí dynamika pěti elementů. […] 

 110



V šamanismu, tantře a dzogčhenu jsou elementy považovány za posvátné základní síly 

existence. Vše, co z nich vychází – což je vlastně všechno - je také posvátné. Tělo je 

posvátné i vnější příroda je posvátná. Vnější i vnitřní elementy pocházejí ze stejného zdroje. 

Teplo slunce a vřelost srdce mají sice rozdílnou teplotu, ale jsou stejného druhu. Voda 

oceánu se v podstatě neliší od vody v našem těle. Tělo je tvořeno elementy země a jednou 

se do ní zpátky rozpustí. Vzduch v našich plících je totožný se vzduchem, v němž krouží 

jestřáb. Prostor vesmíru, prostor v našem obývacím pokoji a prostor, ze kterého vyvstávají 

naše myšlenky, je stále tentýž posvátný prostor. Všechno, co se nachází v tomto prostoru, 

hmotné či nehmotné, materiální či duchovní, je stvořeno z elementů. 

Protože elementy v našem těle jsou posvátné, vědomí, jež z nich vyvstává, je také 

posvátné. Moudrost či vášeň, sen nebo noční můra, veškerá zkušenost všech bytostí, to vše 

je projevem vzájemného působení čisté podoby elementů a vědomí. Také bdělé vědomí je 

spojeno s elementy. Je nejčistší a nejjemnější úrovní pěti elementů dokonale vyvážené, 

ztělesnění jasnosti, základu existence. 

Někde v minulosti mnoho lidí na Západě toto vědomí posvátnosti ztratilo. Občas se 

dočteme nebo jsme svědky vztahu šamana k přírodě nebo vztahu praktikujících tantry k 

božstvům, ale sami ve vlastním životě většinou takový vztah nemáme. 

Je dobré položit si otázku, co vlastně chápeme pod pojmem "posvátné". Máte nějaký 

vztah, který považujete za posvátný? Jestliže ano, vychází to z vašeho vlastního pocitu 

posvátnosti, nebo vás to někdo naučil? Co opravdu považujete ve svém životě za posvátné? 

Bez pochopení posvátna je těžké nalézt důvěru v duchovní nauky. My Tibeťané říkáme, 

že jestliže se někdo chová ke svému mistrovi jako k psovi, učení, které od něho dostane, 

bude jako zkažené jídlo. Jestliže někdo považuje svého mistra za přítele, učení, jež přijímá, 

je jako čerstvé jídlo. A tomu, kdo vidí ve svém mistrovi božstvo, se pak dostává učení 

podobné božskému nektaru. Podobně tomu je, jestliže chápeme svět jako soubor neživých 

mechanických procesů. Pak se nám vše bude jevit jako neživé. Jestliže vnímáme svoje tělo 

jako stroj, bude nám sloužit jako stroj. Jestliže chápeme náboženství jako fantazii, je pro 

nás pouhým výmyslem. Pokud však budeme považovat svět za něco živého, plného duchů a 

bytostí elementů, všechno k nám začne promlouvat. Jestliže považujeme tělo za místo, kde 

sídlí bohové, za dílo štěstěny a za nejlepší prostředek k dosažení osvícení, jako je tomu v 

tantře, stává se pak opravdovým prostředkem, jenž nám umožní překonat smrt. Jestliže 

chápeme dharmu, duchovní učení, jako posvátnou nauku a cestu k pravdě, dharma nás pak 

skutečně k pravdě dovede. Považujeme-li elementy – přírodu, svoje tělo a mysl – za 
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posvátné, stanou se pro nás posvátnými. Toto není jenom psychologický trik, ale jde o 

skutečné rozpoznání naší situace. 

Posvátným vztahem není míněn pouze náš vztah k něčemu vnějšímu mimo nás, ale jde 

o hlubší pochopení sebe sama, o rozpoznání, co je posvátné v nás samých. Šamani, kteří se 

dokáží propojit se zemí, chápou, že jsou propojeni s veškerým životem, s energií a silami, 

které ovládají svět. Praktikující tantry si uvědomují, že oddanost k božstvům vede k 

pochopení toho, že naše hlubší já je božstvem. V gurujóze musí žák rozpoznat mysl svého 

mistra v sobě samém. Posvátné vztahy nacházejí posvátnost ve vnějším světě, ale to, co si 

toto posvátné uvědomuje, je vnitřní posvátností. 

Jsme propojeni se vším. Na tom je postaven náš život. Možná máme spoustu 

přátelských vztahů, které nás inspirují a pomáhají nám. A to je dobré. Tyto vztahy jsou pro 

nás oporou a naplňují náš život. Ale pokud necítíme posvátný vztah k prostředí, k lidem, k 

náboženským obrazům, k mantrám a podobně, znamená to, že duchovní aspekt našeho 

života se vytratil, je zastřen nebo jsme k němu nenalezli cestu, nebyl rozvinut a nijak se 

neprojevil. Nemáme žádnou vnitřní zkušenost, protože jsme nenalezli žádné srovnání ve 

vnějším světě; není tu nic, co by v nás ono posvátné evokovalo nebo podněcovalo. A tak 

posvátnost postupně mizí z našeho života, našich kultur, nebo se stává něčím abstraktním a 

redukuje se na mytologii nebo psychologii. 

V našem moderním světě se smysl pro posvátnost dá velice snadno ztratit. Mnoho z nás 

žije bez kontaktu s přírodou a setkáváme se s ní pouze za ploty parků a zahrad. V záři světel 

velkoměsta si už sotva dovedeme představit, co je hluboká noc. Naše domovy jsou 

vytápěny. Většina lidí nevěří v náboženství a žije ve světě, kde je život zredukován na 

chemické reakce, kde se na hvězdy díváme jako na neživé materiální objekty a nevěříme v 

posmrtný život. Západní společnost vyprodukovala úžasné technologie, umění a vědu, ale 

život v mrtvém světě, založený na uspokojování se pomíjivými zábavami, je smutnou a 

zbytečnou daní za tento pokrok. 

Nedostatek propojení s posvátnem může být překážkou na duchovní cestě. Řekněme, že 

jsme se něčemu naučili – například nějakým fyzickým cvičením z této knihy – a cítíme se 

díky tomu lépe. Považujeme to za něco, co nám pomáhá, abychom se cítili dobře, jako když 

jdeme třeba na procházku nebo jezdíme na kole. 

Můžeme si vykládat šamanské praxe pouze jako prostředky, kterými se dají ovládat 

mechanické a psychologické procesy. Když však skutečně potřebujeme pomoc, nehledáme 

ji v psychologických metodách, protože nám připadají nedokonalé k tomu, aby zvládly 

celou naši bytost. Máme-li posvátný vztah k elementům, božstvům, mistrovi, svatým 
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textům, obracíme se k něčemu, co převyšuje naše problémy i nás samotné. Obracíme se k 

čemusi posvátnému, k něčemu, co má větší hodnotu a smysl, než je naše deprese či úzkost 

nebo sebenenávist a zklamání. 

Pokud žijeme ve vztahu plném nedůvěry, hněvu, neúcty a podobně, ovlivní to celý náš 

život. Vidíme pak všechno v daleko negativnějším světle. Naopak žijeme-li ve vztahu 

plném posvátnosti, má to pozitivní vliv na všechno, co děláme. Naše problémy se pak 

nezdají být tak velké a snažíme se vidět v každé bytosti něco dobrého. Důvěra a vděk k 

takovým posvátným vztahům otevírají brány. Je dobré zamyslet se nad liniemi svatých 

nauk, nad muži a ženami, kteří následovali po mnoho staletí duchovní cestu. Na své cestě 

došli daleko proto, protože ji rozpoznali jako posvátnou cestu do nitra sebe sama a celého 

světa. A stejnou možnost máme i my. Je štěstí, že máme dispozice k tomu, vést duchovní 

život, že jsme se setkali s vhodným učením, jehož tradice je stále živá. Tím, že otevíráme 

srdce a mysl učení, se otevíráme na mnoha úrovních. Otevíráme se posvátným energiím, 

které nás léčí a jsou pro nás požehnáním. Náš život přestává být závislý na vnějších 

podmínkách. Svět se stává větší a vše, co se v něm nachází je živé. Přestaneme vnímat 

vesmír nihilisticky jako neživou hmotu a dualisticky rozlišovat na čisté a nečisté. Propojíme 

se s posvátnými tvůrčími energiemi, které představují existenci samu. 

Pracujeme-li s elementy, pracujeme se svou základní zkušeností. Rozpoznání elementů 

v okolním světě, jejich krásy a souhry, schopnost účastnit se jejich posvátné hry, znamená 

být součástí živoucího světa plného záhad a možností… 

 

(zkrác. 1. kap. knihy Tenzin Wangyal: Léčení formou, energií a světlem. Pět elementů v 

tibetském šamanismu, tantře a dzogčhenu. DharmaGaia 2005) 
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 7.  SLOVNÍK DŮLEŽITÝCH JMEN A POJMŮ 

 
A 

ajurvéda - je sanskrtské slovo a znamená vědění o životě. Je to systém tradičního indického 
lékařství praktikovaný i v jiných zemích, včetně České Republiky, jako systém alternativní 
a komplementární medicíny. Ajurvéda je považována za nejstarší a nejholističtější systém 
péče o zdraví. Podle ájurvédy je stabilní rovnováha tří základních energetických 
charakteristik - dóš - základem zdraví. Podle klasické ájurvédy má každý člověk již od 
narození zcela specifický a vyvážený poměr tří dóš (třidóša) a jejich nerovnováha 
způsobuje pocity nevole, bolesti a jiná onemocnění a choroby. Ájurvéda se zaměřuje na 
dynamické vyvažování životních energií - prán - v těle a považuje většinu poruch za 
psychosomatické. Všechna doporučení jsou zaměřena na podporu rovnováhy dóš. Zahrnuje 
také doporučení pro vyvážené stravování a životosprávu, různé terapie (paňčakarma) a 
procedury (aroma, hudba, čistění, masáže), pulsovou diagnostiku, tělesná (Hatha jóga) a 
dechová (pránajáma) cvičení a techniky na rozvoj vědomí (meditace). Ájurvédské rostlinné 
a minerální doplňky stravy přispívají k harmonické vyváženosti mysli a těla oživením 
vnitřních životních energií 

Amdo – je jedna ze tří tradičních části Tibetu. Další dvě jsou Kham a Ü-Cang. V provincii 
Amdo se narodil současný 14. dalajláma Tändzin Gjamccho. Provincii většinou vládli 
místní vládci, avšak po čínské anexi v padesátých letech 20. století byla rozdělena mezi 
čínské provincie Kan-su, S'-čchuan a Čching-Chaj. 

Amitábha – sans., tib. Öpagme, doslova neomezené světlo. Buddha lotosové rodiny, která 
odpovídá rozlišující moudrosti, je čistou přirozeností skandhy vnímání. Amitábha je 
spojován s magnetizující osvícenou aktivitou, viz. čtyři aktivity. 

arhat – sans., tib. dračompa, stav dosažení svobody od karmických tendencí a negativních 
emocí způsobujících znovuzrozování v samsáře, cíl praktikujících hínajány. 

Atíša - byl buddhistický učitel, který pocházel z Bengálska. Byl učitelem ve Vikramašíle, 
jedné z velkých indických univerzit té doby. Až jako starší muž se rozhodl vydat do Tibetu, 
kde podle tradice založil školu Kadampa 

atman – přesněji řečeno anátman (sanskrt), nebo také anattá, se skládá se z dvou slov, an 
= ne a attá (átman) = duše nebo trvalé já nebo metafyzická substance. Překlad tedy může 
znít „ne-duše“, „ne-já“, „žádné ego“, „neosobnost“ nebo „bezpodstatnost“. Anattá tvoří 
základní kámen Buddhova učení. Je to také charakteristický znak buddhismu, který nemůže 
být nalezen v jiném náboženství. Nicméně se jedná o nejnepochopitelnější, nejmylněji 
vykládaný a nejpřekrucovanější pojem Buddhovy nauky. Jde o jeden ze tří základních 
charakteristických znaků veškeré existence, zbylé dva jsou pomíjivost (aničča, v sans. 
anitja) a strastiplnost, nebo neuspokojivost (dukkha, v sans. duhkha). Na rozdíl od nich se 
anattá vztahuje i na nibbánu (v sans. nirvána). Nejstručněji řečeno, podle této doktríny 
neexistuje žádná vnitřní duše, která by byla věčná, neměnná a blažená. Také není nic, co 
bychom mohli označit za vykonavatele autority nad přirozeností jevů. Není žádný hybatel 
oddělený od dění, nikdo, kdo řídí, ovládá skutečnost, protože vše je produktem neustálého 
vznikání a zanikání podmíněných jevů. Jsme složeni z neustále se měnících a neosobních 
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mentálních a tělesných procesů, které se dají rozdělit do pěti skupin neboli khand, v sans. 
skhand. Tyto složky se vzájemně ovlivňují, závisí jedna na druhé a vytváří to, co obvykle 
považujeme za svoje „já“. Není žádný dohlížitel, hybatel, nositel zkušenosti a žádná esence, 
kterou bychom mohli najít. Jsou jenom tyto pomíjivé, neuspokojivé a neosobní fenomény. 
Není nikdo, kdo cítí, existuje pouze cítění, není nikdo, kdo poznává, je jen poznávání, není 
nikdo, kdo jedná, je pouze jednání, není nikdo, kdo si je vědom, existuje pouze vědomí. 
Slova jako „já“ či „osobnost“ jsou pouhá konvenční označení, která nelze přiřadit k ničemu 
skutečnému. Když si to uvědomíme, přijdeme na to, že vlastně není nikdo, koho bychom 
mohli nenávidět. Jsou jen složky. Anattá se v širším smyslu vztahuje na všechny jevy. Zde 
označuje neexistenci žádné věčné neměnné substance. Podle většiny filosofů existuje 
rozdělení skutečnosti na vnějškové proměnlivé fenomény, které nejsou tou pravou realitou, 
a na vnitřní trvalou neměnnou substanci, kterou nelze přímo poznávat, ale která tvoří 
pravou podstatu věcí. Touto metafyzickou substancí jsou například Platónovy ideje nebo 
třeba materialistická hmota. Podle buddhismu je tento názor mylný. Za „stěnou jevů“ už nic 
dalšího není, tyto pomíjivé a stále se měnící fenomény jsou vše, co existuje. Nic také 
nevzniká nahodile bez příčiny, každý jev je podmíněn nějakým jiným jevem (jevy). Protože 
tyto příčiny jsou samy pomíjivé, i jejich následek musí být pomíjivý. Jediným fenoménem, 
který není pomíjivý, je nirvána, která ničím dalším podmíněná není. Anattá je blízce 
spojena s pojmem „prázdnoty“. 
Avalokitéšvara – sans., tib. Čänräzig, doslova pán shlížící na cítící bytosti; jméno 
bódhisattvy esence řeči všech Buddhů a ztělesnění nezměrného buddhovského soucítění. 
Objevuje se v nesčetných podobách a je považován za ochránce Tibetu. Dalajlamové i 
karmapové jsou počítáni mezi jeho vtělení. Avalokitéšvara je sambhógakájovou emanací 
Buddhy Amitábhy. Dále viz. šestislabičná mantra. 
 
B 

bardo – tib., doslova mezi dvěma, také mezistav, či interval. Nejčastěji se vztahuje na stav 
mezi smrtí a dalším zrozením. V širším pojetí zahrnuje i ostatní mody vědomí, které jsou 
mezistavy vzhledem k předchozím a následujícím modům: 1. bardo života – běžný stav, 2. 
bardo okamžiku smrti – od začátku umírání do oddělení mysli od těla, 3. bardo absolutní 
reality – stav následující bezprostředně po smrti, kdy se mysl ocitá v dharmatě, načež 
dochází zpravidla ke ztrátě vědomí, 4. bardo vznikání – interval, v němž tendence karmy 
vedou bytost k dalšímu zrození, 5. bardo snu – zakoušení snového stavu mezi usnutím a 
probuzením a 6. bardo meditační koncentrace – zahrnuje okamžiky mentální stability mezi 
zakoušením barda života. 

bódhičitta – sans., tib. čang čhub sem, doslova mysl osvícení. Na relativní úrovni je to 
přání dosáhnout buddhovství ku prospěchu všech cítících bytostí a rovněž praxe laskavosti, 
soucítění a šesti transcendentních dokonalostí, neboli páramit, a vůbec veškeré praxe, jež k 
tomuto cíli vedou. Na absolutní úrovni je to především vhled do absolutní přirozenosti. 

bódhisattva – sans., bytost, která skrze soucítění usiluje o dosažení buddhovství ku 
prospěchu všech bytostí. Rozlišuje se mezi „světským" bódhisattvou, který je tak nazýván 
pouze na základě své aspirace a přijetí slibů bódhisattvy a „vznešeným" bódhisattvou, který 
již vkročil na stezku vhledu a dosáhl alespoň první z deseti úrovní bódhisattvy (např. 
Avalokitéšvara). 

brahman – (také brahma) je pojem pocházející z hinduismu, který označuje zcela 
nepopsatelný základ všeho. Brahman je neměnná, nekonečná a neprojevená realita božské 
podstaty bytí, hmoty, energie, času a prostoru v tomto vesmíru. 
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Buddha – sans., tib. sangye, v sans. znamená doslova probuzený. Označuje stav plné 
duchovní realizace. Dále viz. tři kořeny. 

Buddha Šákjamuni –  narodil se v Kapilavastu, na území patřícím dnešnímu Nepálu. 
Dostal jméno Siddhártha Gautama a protože pocházel z klanu Šákjů, byl později nazýván 
Šákjamuni. Jeho otec byl králem, matka Májá Devi zemřela sedm dní po porodu. Princ 
Siddhártha vyrůstal v blahobytu a dostalo se mu dokonalé výchovy. V sedmnácti letech se 
oženil s Gopou. Princ ale nebyl svobodný, málokdy opustil královský palác. Když mu bylo 
29 let, narodil se mu syn Ráhula. Ve stejnou dobu však potkal na čtyřech vyjížďkách 
postupně starce, nemocného, mrtvého a mnicha. První tři setkání mu dala poznat pomíjivost 
pozemského; poslední mu ukázalo cestu, jak se z něho osvobodit. Ocitl se na počátku 
poznání, neprodleně prchl od světského života a zůstal bez domova. Vydal se hledat cestu, 
jak překonat utrpení a najít duševní klid. Prošel cestou askeze i jógické meditace, ale ani ty 
ho nedovedly k cíli. Nakonec se rozhodl, že bude odpovědi na své otázky hledat sám v sobě 
„toto není cesta, vedoucí k probuzení a k ukončení zrození, stáří a smrti“. Přerušil půst, 
najedl se, vykoupal se, oholil se, ostříhal si vlasy. Aby se mu lépe sedělo, připravil si 
podušku z trávy a znovu usedl pod strom Bódhi, tváří k východu. Rozhodl se: „Nechť mé 
tělo na této podušce vyschne, mé kosti a mé svaly se rozpadnou, ale dokud nedosáhnu 
probuzení, nehnu se odtud, i kdyby to bylo sebedelší a sebetěžší“. 

V tu chvíli poručil pokušitel Mára všem svým démonům vytáhnout do boje, a zabránit 
meditujícímu Gautamovi, aby se z něj stal buddha. Když démoni proti němu nic nezmohli, 
přivolal Mára bohyni rozkoše, která před očima budoucího Buddhy udělala striptýz, ale ani 
to nemělo účinek. Nakonec se Gautama špičkami prstů pravé ruky dotkl země a pojmenoval 
tak zemi svědkem svého vítězství nad Márou. Následující noci prohlédl nakonec rozmanitá 
pouta, která jsou základem věčného koloběhu znovuzrození; za svítání dospěl k probuzení a 
stal se buddhou. Ráno osvítilo vycházející slunce namísto askety, jakých bylo mnoho, 
jedinečnou bytost, Buddhu, neboli „probuzeného“. Buddha Šákjamuni se po svém 
probuzení odebral napřed k pěti asketům, a požádal je, aby ho vyslechli. Třikrát odmítli 
umínění asketové přijmout jakékoli jeho ponaučení. Když se jich po třetím odmítnutí 
kategoricky otázal, zda se pamatují na to, že by k nim někdy takto promluvil, ustoupili, a 
vyslechli jeho první kázání s hlavními zásadami nauky: vystříhat se krajností, přidržovat se 
střední cesty a pochopit pravdu o strasti, jejím původu, zničení a cestě vedoucí k jejímu 
zničení. Ve svém kázání tak Buddha sdělil Čtyři vznešené pravdy a Ušlechtilou osmidílnou 
stezku - postup k dosažení cíle, tj. k vysvobození. 

Když takto Buddha uvedl v chod „kolo učení“, připojili se k němu 
asketové jako bhikšu a založili tak buddhistický řád (sangha). Tím 
začalo šíření Dharmy, kterému se Buddha věnoval až do svojí smrti. 
Po zkaženém jídle Buddha zemřel nakonec pod stromem šálovým, kde 
mu jeho věrný žák mnich Ánanda připravil lůžko a odešel do světa 
bohů, kde přebývala jeho matka královna Mája. Tam jí i dalším 
bohům předal nesčetné množství učení. Buddhovo tělo leželo sedm 
dní v rakvi a potom je položili na pohřební hranici. Nikomu se však 
nepodařilo hranici zapálit. Buddhův nejvýznamější učedník 
Mahákášjapa byl v době jeho smrti pryč. Když přijel, teprve jemu se podařilo zapálit 
hranici. Po kremaci tělesných pozůstatků byl popel spolu se zbylými kousky kostí a zuby 
rozdělen mezi vládnoucí knížata, náčelníky a krále, kteří s nejvyšší úctou tyto relikvie 
uložili do schránek – stúp. 

 
C 

campa - základní pokrm Tibeťanů; jemně rozemletý pražený ječmen. 
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cchog – tib., sans. ganačakra, doslova posvátná hostina. Rituální oběť v tantrickém 
buddhismu, při níž se pokrmy a nápoje mentálně transformují v elixír moudrosti a jsou 
obětovány božstvům mandaly vlastního těla. Cchog je údajně jednou z nejúčinnějších 
metod k rozvíjení zásluh. 

Čenrezig – česky, tib. Čänräzig, sans. Avalokitéšvara. Dále viz. Avalokitéšvara. 

čhörten – tib., ze sanskrtského stúpa, je buddhistická sakrální stavba sloužící pro 
uchovávání buddhistických relikvií, typicky ostatků svatých či samotného Buddhy. 
Nejstarší stúpy se nacházejí zejména na Indickém subkontinentu, dále pak v asijských 
zemích, kde má buddhismus vybudovanou tradci. Stále častěji se však začínají stavět i v 
Západním světě – k nejznámějším příkladům patří Stúpa probuzení v jižním Španělsku. 
Stúpy mohou mít různé tvary, úcta se jim prokazuje obcházením. 
 
čtyři aktivity – aktivity jimiž realizované bytosti pomáhají ostatním a odstraňují nepříznivé 
okolnosti: upokojující, rozhojňující, magnetizující a ničivá. 

čtyři nezměrné kvality – čtyři myšlenky směrované ke všem nesčetným bytostem bez 
rozdílu (proto nezměrné). Jsou to: nezměrná láska, nezměrné soucítění, nezměrná radost 
(jedná se o radost ze štěstí druhých) a nezměrná nestrannost. Poslední jmenovaná kvalita 
musí být alespoň do jistého stupně rozvinuta jako první, aby měly zbývající tři skutečnou 
kvalitu nezměrnosti. 

čtyři připomenutí – tib. lo dog ši, známé též jako čtyři myšlenky obracející mysl k 
osvícení. Základem správné motivace a správné praxe je hluboké pochopení: 1. vzácnosti 
drahocenné lidské existence a nesmyslnosti jejího promarnění, 2. nevyhnutelnosti smrti a 
pomíjivosti všech jevů, 3. všudypřítomnosti utrpení ve všech samsárických stavech a 4. 
neúprosného principu karmy, jejíž vytváření vede k nesčetným dalším prožitkům utrpení a 
brání poznání vlastní buddhovské přirozenosti. 

čtyři ušlechtilé pravdy – tib. phagpadenpaši. Ve svém prvním výkladu Dharmy Buddha 
Šákjamuni formuloval učení o pravdě utrpení, pravdě příčiny utrpení, pravdě zániku utrpení 
a pravdě cesty vedoucí k zániku utrpení. 

D 

dákiní – sans., tib. kha drö, ženské zosobnění transcendentní moudrosti a jeden ze tří 
kořenů – objektů útočiště ve vadžrajáně. V ikonografii má většinou podobu hněvivého či 
polohněvivého jidamu (viz. vadžrajóginí) 

dalajláma - či dalajlama je považován za politického a světského vůdce Tibeťanů. Je 
hlavním světským představitelem školy gelugpa (duchovním je gandänthipa) a jeho tradiční 
sídlo je ve Lhase v paláci Potála a Norbulingce. Každý dalajláma je těmi, kteří ho uznávají, 
považován za převtělence (tibetsky tulku) předchozího dalajlámy a zároveň za emanaci 
Avalókitéšvary (tibetsky Čänräzig), bódhisattvy soucitu. Současný 14. dalajláma je Tändzin 
Gjamccho, který od roku 1959 žije v indické Dharamsale. 
 
delog – tib., používá se k označení člověka, který je schopen vědomě překročit práh smrti. 
Po dobu několika dní setrvává ve stavu bez jakékoliv vnější známky života. Spojení mezi 
tělem a myslí je tak dočasně zrušeno a lidské vědomí cestuje do jiných říší nevědomé 
zkušenosti.  
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Dharma – sans. i tib., mnohovýznamové slovo, tradičně se uvádí deset významů, z nichž 
základní jsou tři: 1. nauky a pokyny předané Buddhou Šákjamunim, 2. věci či jevy vnímané 
myslí včetně myšlenek a emocí a 3. základní pravda či absolutní přirozenost mysli 
označovaná též dharmakája. Dharma je jedním ze tří klenotů. 

dharmatá – sans., doslova podstata, přirozenost či pravda bytí; zkušenost reality věcí tak 
jak jsou, základní povaha všech jevů. Odpovídá pojmu takovost - tathatá. 

dvanáctičlenný řetězec závislého vznikání – sans. dvádašángapratítjasamuttpá, jeden ze 
základů buddhistického myšlení. Řetězec sestává z dvanácti nidán nebo-li článků: 1. 
nevědomost, 2. formace, 3. vědomí, 4. tělesno a duševno, 5. šest smyslů a jejich objektů, 7. 
pociťování, 8. touha, 9. uchopování, 10. vznikání, 11. zrození, 12. stáří a smrt. 

Dzogčhen – tib., doslova Velká dokonalost, nejvyšší 
náhled školy Ňingma. Učení o jednotě prázdna a 
vědomí, prvotní čistoty a spontánní přítomnosti. Více 
viz. Představení Dzogčhenu kapitole o škole Ňingma. 

G 

garuda – sans., druh ptáka z indické a tibetské mytologie. Jeho mláďata se líhnou z vajec 
již zcela vyvinutá a opeřená, takže mohou ihned létat. Symbolizuje prvotní moudrost. Na 
zobrazeních má často v zobáku hada symbolizujícího rušivé emoce. 

Gelug – nejmladší z hlavních škol tibetského buddhismu – založil jí koncem čtrnáctého 
století mistr Congkhapa. Vychází zejména ze školy Kadam a klade zvláštní důraz na 
dodržování mnišských pravidel.  

guru – je sanskrtské slovo, které v češtině znamená, duchovní učitel a je běžně používané 
ve védské filosofii, především pak v náboženských a filosofických směrech jako 
hinduismus, buddhismus a sikhismus; v odvětvích duchovního rozvoje jako meditace a 
jóga, prakticky ve všech odvětvích védské literatury. 

gurujóga – nejdůležitější praxe vadžrajány spočívající ve vizualizaci gurua, proseb a 
žádostí o udělení požehnání a splynutí mysli s guruovou osvícenou myslí. 

Guru Rinpočhe – tib., sans. Padmasambhava, doslova zrozený z lotosu. Indický mistr 
mantrajány, jenž se zázračně zrodil na lotosovém květu v zemi Orgyän. Jeho příchod byl 
předpovězen Buddhou Šákjamunim v několika sútrách a tantrách. V 9. století n.l. na 
pozvání tibetského krále Thisong Decäna zkrotil síly bránící šíření buddhismu v Tibetu a 
přenesl tam učení vadžrajány. 

H 

hínajána – sans., doslova menší prostředek, základní prostředek, což se vztahuje k tomu, že 
se jedná o první ze tří ján (hínajána, mahájána a vadžrajána). Hlavním zaměřením 
hínajány je etické jednání a spočívání ve stavu vyrovnanosti. Více viz. arhat. 

J 

jidam – meditační božstvo vyjadřující kvality buddhovské mysli; slouží jako meditační 
předmět ve vadžrajánové meditační praxi (viz. sádhana). Jidamy mohou mít mužskou či 



ženskou podobu a mohou být hněvivé, polohněvivé či mírné v souladu s povahou 
praktikujícího. Nejsou však považovány za samostatně existující entity, ale za jevy 
neoddělitelné od mysli meditujícího. Jako jeden ze tří kořenů jsou jidamy zdrojem 
uskutečnění, viz. vytváření a završení. 

 

K 

Kadam – první ze škol Nové tradice. Následovala učení mistra Atíšy. Kladla důraz na praxi 
soucítění a čistou disciplínu. Její učení bylo převzato všemi ostatními školami buddhismu, 
zvláště školou Gelug, jež je někdy známa jako Nová Kadam. Nauky Kadam byly 
integrovány do školy Kagyü následníkem Milarepy Gampopou (viz. Kagyü). 

Kagyü – první ze škol Nové tradice. Je známa jako ústní tradice nebo jako škola praxe. 
Jádrem této školy jsou nauky Mahámudry. Do Tibetu je přenesl Marpa Překladatel v 11. 
století a jeho žák Milarepa je plně realizoval. Jeho žák Gampopa sjednotil učení Kadampy s 
naukami Mahámudry. Později v rámci Kagyü vznikly čtyři velké a osm malých škol, čili 
sekt.  

Kailás – (také Kailas, Kailáš či Gang Rinpočhe) je posvátná hora v západním Tibetu. Má 
podobu téměř pravidelné pyramidy, ve vrcholových partiích je pokrytá ledovcem a věčným 
sněhem. Hora Kailás je posvátná pro čtyři asijská náboženství: bönismus, buddhismus, 
hinduismus a džinismus. Na úpatí hory meditoval tibetský světec Milaräpa a podle legendy 
zde vedl vítězný boj s bönistickým mágem Naro Bončhugem. Blízko Kailásu se nacházejí 
posvátná jezera Manasarovar a Rakas. 
 
Kandžur a Tandžur – počátkem 14. století došlo v Tibetu k první kodifikaci kanonických 
textů do dvou sbírek, to jest Kandžuru a Tandžuru. Obě představují reprezentativní soubor 
buddhistických textů, kanonických i polokanonických, tvořících základní po staletí již 
neměnný fond tibetské buddhistické literatury. Tandžur není, jak se někdy mylně soudí, 
pouhý komentář ke Kandžuru, nýbrž obrovský sborník samostatných prací s náboženskou, 
okultní, vědeckou, literární i ryze praktickou tématikou. Jejich obsahem je gramatika, 
ooetika, historie, astrologie, medicína, farmakologie, řemesla, i překlady některých 
významných indických literárních děl. 

 
 

karma – sans. i tib., čin, princip příčiny a následku podle něhož všechny existenciální stavy 
jsou výsledkem předchozích činů. Činy které vedou k prožitkům štěstí jsou nazývány 
prospěšné a činy vedoucí ke vzniku utrpení jsou označovány za neprospěšné. 
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karmapa – sans. i tib., titul držitele linie Kagyü a nejstarší tibetské linie tulkuů, zosobnění 
nejvyššího soucítění. Jeho příchod byl předpovězen Buddhou Šákjamunim i Guru 
Rinpočhem.  

khathag – tib., hedvábná šála, dávaná jako oběť při setkání. Většinou je barvy bílé, někdy i 
zlaté. Na povrchu je potištěna osmi symboly. 

khora – tib., je posvátný okruh a nachází se prakticky u všech význačných buddhistických 
poutních míst, klášterů aj. Její absolvování má zpravidla duchovní náboj, při němž se 
poutník modlí za své hříchy apod. Směr chůze je po směru slunce (tedy po směru 
hodinových ručiček), přívrženci tradičního bönismu si však podrželi svůj původní směr, tj. 
proti směru slunce. 
 

L 

lama – tib., učitel; bytost, která díky své realizaci může vést adepty na jejich duchovní 
cestě. V Tibetu jsou lamové přirovnáváni k duchovním matkám, kde mateřství symbolizuje 
schopnost láskyplně duchovně zaopatřit své potomky. Avšak otcovský a mateřský princip 
jsou spolu v harmonii. Jednají na úrovni nirmanakáji.  

losar – (tib. lo gsar) je tibetský pojem pro „Nový rok“. Losar je asi nejvýznamnější z 
tibetských svátků vůbec. Slaví se 15 dní, většinou v únoru, přičemž hlavní slavnosti 
probíhají první tři dny, během nichž se pije čang apod. Losar se v Tibetu slavil ještě dříve, 
než byl do Tibetu zanesen buddhismus. Jeho počátky tak lze hledat v bönu, tedy v 
náboženství, které bylo v Tibetu rozšířeno před buddhismem. Tehdy se každou zimu konal 
obřad, při kterém se spalovalo velké množství kadidla, aby se uspokojili duchové. Poté, co 
se v Tibetu začal šířit buddhismus, se Losar přetvořil do podoby, jež známe dnes 

lung – tib., pověření, zmocnění k praxi sádhany, předávané praktikujícímu většinou spolu 
s iniciací k určité tantrické praxi. 

lungta – tib., tibetský modlitební praporek; označuje různě velký kus látky či jiného 
materiálu, který je zavěšován na větrná místa, a to především v himalájských oblastech. 
Většinou jsou různě barevné praporky zavěšovány ve věštím množství a obsahují nápisy i 
vyobrazení. Jejích původ pravděpodobně sahá až do předbuddhistického Tibetu, do doby 
bönu. Lungty bývají Tibeťany věšeny kolem domů, na kopcích či stúpách a na dalších, 
většinou větrných místech. Na praporcích bývají umístěny modlitby či různé mantry. 

M 

mádhjámika – sans., doslova střední cesta, nejvyšší filosofický náhled mahájánového 
buddhismu hlásaný ve 2. století n.l. indickým mistrem Nágardžunou. Podle této nauky 
nemají žádné jevy nezávislou a samostatnou existenci. Existují pouze v závislosti na 
příčinách a podmínkách, jejichž existence je však opět závislá na podmínkách a 
představách. Název Střední cesta vyjadřuje překonání názorových extrémů nihilismu a 
eternalismu. 

mahájána – sans., tib. theg pa čhen po, doslova velký prostředek, tradice buddhismu 
praktikovaná převážně v zemích severní Asie, v Číně, Japonsku, Koreji, Mongolsku, Tibetu 
a v himalájské oblasti. Charakteristickým rysem mahájány je důraz na nestranné soucítění a 
aspiraci osvobodit všechny bytosti od utrpení a jeho příčin. Za tímto účelem praktikující 
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mahájány usiluje o dosažení nejvyššího osvícení – buddhovství. Cesta vedoucí k tomuto cíli 
sestává z šestí páramit. Na filosofické úrovni mahájána zahrnuje především dvě školy: 
mádhjamika a čittamatra. Vadžrajána, či-li tantrické učení, bývá považována za větev 
mahájány, i když používá škálu duchovních praktik. 

mandala – sans., tib. khjil khor, slovo s několika úrovněmi významu. Na základní úrovni je 
to jakékoli uspořádání či rozlišitelná jednotka prostoru. Mandala božstva je například 
posvátný prostor, v jehož středu se nachází samo božstvo. Mandala může být rovněž 
chápána jako uspořádání předkládaných obětí a mocný prostředek ke shromažďování 
zásluh. Může mít různou formu od oběti žádoucích objektů včetně vlastního těla po 
symbolickou oběť celého vesmíru a dokonce i tří kájí. V dalším významu je úcta k učiteli 
vyjadřována tím, že se hovoří o mandale guruova těla. V Tibetu jsou například i některé 
kláštery postaveny ve tvaru mandaly. Existují také další formy mandal, např. pískové, které 
mniši vytvářejí za použití barveného písku, vytvářejí se za určitým cílem. Nakonec se 
mandala sesype do nádob a její písek je vsypán do proudící vody, např. řeky, čímž se 
obětuje zisk, čili zásluhy, z existence mandaly. 

mantra – sans. i tib., doslova ochrana mysli, manifestace nejvyššího osvícení v podobě 
zvuku. Slabiky, které při sádhanách chrání mysl praktikujícího před vlivem běžného 
nečistého vnímání a invokují požehnání meditačních božstev (viz. např. šestislabičná 
mantra, Guru Rinpočhe). 

meditace - se nejčastěji chápe jako různé praktiky prohlubování soustředění za účelem 
dosažení změněného stavu vědomí. Obvykle se považuje za součást východních 
náboženství s počátkem ve védském hinduismu. Každá z úrovní buddhismu (Hinajána, 
Mahájána, Vadžrajána) má své specifické metody meditace. V krátkosti se dá říci, že 
všechny meditace v buddhismu slouží ke sklidnění mysli, rozvíjení dobrých lidských 
vlastností a získání vhledu do podstaty mysli.Následující dvě meditace se používají ve 
všech tradicích buddhismu: 
Meditace zklidnění mysli (tib. šinä; skt. šamatha): pokojná meditace, která rozvíjí klidnou 
mysl. Jde o hluboké soustředění se na jeden bod - často proud dechu na špičce nosu, sošku 
Buddhy, či chůzi. 
Meditace vhledu (tib. lhagtong; skt. vipášana): meditace, která rozvíjí vhled do podstaty 
mysli. Někdy je popisována jako analytická meditace, nebo meditace pronikavého vidění.) 
 
Milaräpa - (1040 - 1123), rodinným příjmením Thöpaga, byl tibetský buddhistický jogín a 
básník. Milaräpa sice pochází z linie Kagjü, ale je široce znám i mimo ni. Je stejně 
respektován všemi školami tibetského buddhismu. Stal se hlavním žákem Marpy a učitelem 
Gampopy. Po dlouholeté meditační praxi a náročných zkouškách mu Marpa předal jak 
Náropovo učení, známé jako Šest Dharm Náropy, (tib:Náro-čhödrug), tak mahámudru, 
kterou dříve Marpa obdržel od Maitripy. Jen díky neotřesitelné důvěře ke svému učiteli 
Marpovi a meditacím v extrémních podmínkách realizoval obě nauky během jediného 
života a dosáhl osvícení. Milaräpa tato učení předal mnoha svým žákům, z nichž vybral 
Gampopu za držitele linie Kagjü. 
 
N 

nidána – sans., viz. dvanáctičlenný řetězec závislého vznikání. 

Ňingma – viz. Stará tradice 
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nirvána – sans., doslova stav za utrpením. Význam tohoto slova se poněkud liší na úrovni 
hínajány, mahájány a vadžrajány. 

Nová tradice – tib. Sarma, zahrnuje všechny školy tibetského buddhismu kromě nejstarší 
Ňingmy a původní tradice Bönu, (Kagyü, Sakja, Gelug). 

O 

osmidílná stezka či vznešená osmidílná stezka – tib. phag pe lam jen lag gjü. Cesta 
vedoucí k ustání utrpení sestávající z pravého 1. pochopení, 2. myšlení, 3. řeči, 4. jednání, 
5. živobytí, 6. úsilí, 7. všímavosti a 8. koncentrace. 

osm světských Dharem – čtyři dvojice okolností, které rozdmýchávají rušivé emoce lpění 
a odporu: 1. zisk a ztráta, 2. rozkoš a bolest, 3. chvála a ponížení, 4. sláva a zneuctění. 
Podléhání osmi světským Dharmám je vážnou překážkou úspěšné praxe. 

P 

Padmasambhava – viz Guru Rinpo

páramity – sans., šest (nebo deset) páram
mahájány. Patří mezi ně štědros
V případě klasifikace na deset páram
páramita moudrosti je dál roz
moudrosti. Páramity jsou nazývány 
moudrostí vedou k překonání sam

pět moudrostí – aspekty buddhovské m
absolutního prostoru (Vairóč
(Ratnasambhava); rozlišující m
(Amógasiddhi). 

pět rušivých emocí – 1. nevě ), 
3. odpor (hněv, nenávist), 4. žárlivost a 5. pýcha. 

phurba – tib., doslova železný klín. Rituální předmět, který uvedl do praxe tibetského 
buddhismu Guru Rinpočhe. Připomíná rovnou dýku s trojhrannou čepelí a jílcem 
vytvarovaným do podoby 
vadžry. Rovněž tibetský 
název pro jidam Vadžrakilája 
či Vadžrakumara. 

Potála - někdy zkráceně jen 
Potala, je rozsáhlý palácový 
komplex, který se nachází 
v tibetském hlavním městě 
Lhase. Po mnoho staletí byla 
Potála tradičním sídlem 
dalajlamů, než byl roku 1959 
14. dalajlama po čínské anexi 
nucen opustit palác i celý 
Tibet. Svůj název odvozuje 

čhe 

i, je vyjádřením základních aspektů praxe 
t, etický disciplína, trpělivost, úsilí, koncentrace a moudrost. 

it jsou ve výčtu zahrnuty všechny výše zmíněné, ale 
členěna na aspekt prostředků, aspirace, síly a prvotní 

transcendentními dokonalostmi, neboť ve spojení s 
sáry. 

ysli odpovídající Buddhům pěti rodin: moudrost 
ana); zrcadlová moudrost (Vadžrasattva); moudrost stejnosti 

oudrost (Amitábha); a vše uskutečňující moudrost 

domost (zaslepenost, zmatení), 2. připoutanost (touha, chtíč



palác Potála od mýtické hory Potály, sídla Avalókitéšvary, při ústí řeky Sindhu. Je dílem 
pátého dalajlamy a jeho nástupců. Palác byl postaven z hlíny, kamene a dřeva. Materiál byl 
na stavbu dopravován na oslech nebo ho nosili sami lidé. Potála má podle tradičního pojetí 
více než 1000 místností, 10 000 svatyní a více než 20 000 soch. V paláci se nacházelo a 
stále nachází velké množství místností s nejrůznějšími funkcemi. Mezi nejdůležitější patří 
vládní komnaty, škola pro mnichy, knihovny, zbrojovny, sklady, skladiště, sýpky i žalář. V 
Potále lze také nalézt hrobku pátého dalajlámy a jeho nástupců. 
 

S 

sádhana – sans., tib. pudža, jedna z metod napomáhajících k duchovnímu uskutečnění. 
Tantrická meditační praxe zahrnující vizualizaci božstva a recitaci příslušné mantry a text 
určený k této praxi. K provádění většiny sádhan je potřebné obdržet iniciaci či obdržet lung 
od autentického učitele spojené s předáním mantry. Sádhana obsahuje aspekty vytváření a 
završení. 

Saga Dawa – největší slavnosti tibetského buddhismu. Jsou to oslavy Buddhových 
narozenin, osvícení a odchodu do nirvány. Slavnosti probíhají každoročně po celém Tibetu 
a vrcholí jednou za 12 let v roce koně. Nejvýznamnější slavnost se koná u posvátné hory 
Kailás. 

samsára – sans., kolo existence, stav neosvícenosti, v němž je mysl podrobená třem jedům: 
touze, hněvu a nevědomosti, nekontrolovatelně přechází z jednoho stavu do druhého a 
prochází nekonečným proudem psychologických prožitků, které se všechny vyznačují 
utrpením. Je opakem nirvány. Viz. též šest oblastí samsáry. 

sangha – je indické slovo (v páli a sanskrtu), které může být volně přeloženo jako 
společenství nebo komunita. V buddhismu je používáno v několika významech. Nejběžněji 
je jím označována komunita ordinovaných buddhistických mnichů a buddhistických 
mnišek, přesněji řečeno rozlišuje se sangha mnichů a sangha mnišek. Ve svém striktním 
významu sangha znamená společenství probuzených žáků Buddhy nacházející se na jednom 
ze čtyř stupňů osvícení (sótapanna, sakadágámí, anágámí a arahat), v mahájáně je jím 
označováno společenství bódhisattvů. V tomto striktním pojetí je nazývána jako vznešená 
sangha (arija sangha). V současné době v souvislosti se šířením buddhismu do západních 
zemí je sanghou označována komunita lidí (laiků) společně se věnující praxi buddhismu. 

skandha – tib. phung po nga, doslova soubor či agregát. Pět skandh tvoří to, čemu se 
konvenčně říká osobnost: 1. tělesnost, 2. pociťování, 3. vnímání 4. karmické formace 5. 
vědomí. Když vyvstanou dohromady, vzniká mylný dojem já existujícího jako samostatná 
entita. 

Songcän Gampo – (tibetsky Srong-btsan sGam-po) (605/617–649) byl významný 
panovník Tibetu. Je známý především jako „první tibetský buddhistický král“, který přijal 
buddhismu, a to díky svým dvěma manželkám, nepálské a čínské princezny, které jej měly 
poprvé do Tibetu přinést. Zavrhl tak bön, který byl tehdy v Tibetu velmi rozšířen.  
 
Stará tradice – tib. Ňingma, označuje následovníky prvních učení mantrajány, kterou v 
Tibetu v 8. století šířil velký mistr Padmasambhava známý jako Guru Rinpočhe. 
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stúpa – sans., tib. čörten, doslova opora pro oběti. Symbolické prostorové vyjádření 
Buddhovy mysli. Jedná se o nejtypičtější buddhistický monument a často obsahuje relikvie 
a pozůstatky osvícených bytostí. Velikost stúpy může být různá. Často mívá čtvercovou 
základnu, kruhovou střední část a protáhlou kónickou vrchní část zakončenou na špici 
symboly slunce a měsíce. 

sútra – sans., rozpravy samotného Buddhy zapsané původně v jazyce pálí a později 
přeložené do dalších jazyků, jeden ze tří košů tripitaky. 

šestislabičná mantra – mantra Avalokitéšvary, 
osvíceného aspektu soucítění. V tibetštině zní: 
„ÓM MANI PADMÉ HÚM“. Patrně 
nejrozšířenější mantra tibetského buddhismu. 
Může být recitována samostatně, nebo jako 
součást sádhany některé z jidamových forem 
Avalokitéšvary. Jednotlivé slabiky odpovídají 
šesti oblastem samsáry, odkud jsou bytosti při 
recitaci mantry skrze Čenrezigovo nezměrné soucítě  
pročišťovány. 

šest oblastí samsáry – prožívání bytostí v samsář
obecnějších kategorií, o nichž se hovoří jako o oblastech  na 
základě předchozích činů neboli karmy. Žádný z těchto sta ra 
utrpení je v nich různá. Ve třech vyšších oblastech je ut i 
příjemnými prožitky, nebo v nich příjemné pr
bohů, polobohů, či asurů, a lidí. Ve třech spodních oblas
oblasti zvířat, hladových duchů a pekelných říší. 

šinä – tib., sans. šamatha, doslova klidné spočív sl 
je schopná se soustředit na jakýkoli objekt. Jedná se 
různých úrovní samádhi a rovně  o 
sobě však tato metoda nevede k dosažení osvícení (viz. 
většinou dech. 

 

T 

tantra či tantrajána – sans., termín s mnoha významy. 
V nejběžnějším smyslu označuje esoterické texty 
vadžrajánového buddhismu obsahující nauky o 
přirozené čistotě mysli. Používá se i jako synonymum 
vadžrajány. 

Tárá – (tibetsky Dölma [sGrol-ma]), je ženským 
bódhisattvou, který ztělesňuje ženský aspekt 
(mateřského) soucítění. Je jedním z nejoblíbenějších 
bódhisattvů v tibetském buddhismu a vadžrajáně. Podle 
legendy povstala ze slzy bódhisattvy Avalókitéšvary, 
kterou uronil, když viděl všechno utrpení světa. 
Doslova její jméno znamená „Vysvoboditelka“. Na 

ní osvobozovány a jednotlivé říše jsou

e je tradičně klasifikováno do šesti 
či světech. Tyto světy vznikají

vů není uspokojivý, ačkoli mí
rpení částečně mírněno dočasným

ožitky dokonce převažují. Jsou to oblasti 
tech převažuje utrpení a jsou to 

ání, stav ve kterém mizí rozptýlení a my
o nezbytný základ pro vstup do 

ž pro dosažení vhledu do prázdné povahy reality. Sama
lhagtong). Objektem koncentrace je 



Táru je často pohlíženo jako na bytost, která lidem může pomoci před hrozícím 
nebezpečím. Podobně jako Avalókitéšvara je Tárá v tibetském buddhismu známá jako 
zachránkyně, která se objeví v okamžiku, kdy oddaný vyznavač vysloví její matnru óm táre 
tuttáré turé sváhá. Také pomáhá odstraňovat překážky na cestě k probuzení. Nejrůznější 
písemné záznamy se zmiňují o dalších schopnostech jako zejména přemáhání duchů a 
démonů, léčení nemocí a zdolávání všech možných druhů překážek. Podle okolností se 
může projevit v pokojné nebo hněvivé podobě a její moc překračuje ovládnutí těchto 
světských obav a sahá až do nebí a pekel. Tárá má mnoho podob, nejčastěji se vyskytuje 
jako Bílá Tárá a Zelená Tárá. Zelená Tárá představuje aktivní, energetickou stránku 
soucítění a je národní ochránkyní Tibetu. Bílá Tárá naopak ztělesňuje plodný, mateřský 
aspekt soucítění. 
 
terma – tib., doslova poklad, učení a posvátné objekty ukryté Guru Rinpočhem a dalšími 
osvícenými bytostmi, aby byly znovu nalezeny později, v době kdy to bude nejvíce 
prospěšné. Nauky term jsou sepsány symbolickým písmem dákiní nebo jiným druhem 
písma a jsou dlouhé od několika slov až po dlouhé texty. Termy byly uloženy v přirozenosti 
prvků – vody, skal, atd. – nebo do mysli žáků. Když byli s Guru Rinpočhem, realizovali tito 
žáci význam těchto nauk, a jen oni proto mohou tato učení v dalších vtěleních znovu nalézt. 
Viz. kapitola o škole Ňingma. 

Theraváda – sans., hlavní škola hínajánového buddhismu, praktikovaného v Indii, Srí 
Lance a jižní Asii. 

tonglen – tib., doslova braní a dávání, mahájánová praxe tvořící součást nauk lodžongu, 
která se zaměřuje na rozvoj soucítění a milující laskavosti ve spojení s dechem. Do Tibetu jí 
přinesl mistr Atíša. 

torma – tib., rituální objekt nejčastěji vymodelovaný z mouky a jačího másla, který může 
sloužit jako symbol meditačního božstva, jako mandala, jako obětina, v některých 
případech i jako zbraň proti negativním vlivům. 

tři káji – tib. ku sum, podle učení mahájány je možné popsat transcendentní realitu 
dokonalého buddhovství jako dvě nebo tři káji (v některých klasifikacích se však vyskytují 
také čtyři nebo pět) nebo-li doslova těla. Pokud hovoříme o dvou kájích, máme na mysli 
dharmakáju (tělo pravdy) a rúpakáju (tělo formy). Dharmakája je absolutní nebo též 
prázdný aspekt buddhovství. Rúpakája se dále dělí (čímž docházíme k počtu tří) na aspekty 
sambhógakáji, těla dokonalé radosti, a nirmanakáji, projeveného těla. Sambhógakája, 
spontánní aspekt jasnosti buddhovství, je postřehnutelná pouze vysoce realizovanými 
bytostmi. Nirmanakája je aspektem soucítění, je postřehnutelná i běžnými bytostmi a 
projevuje se většinou, i když zdaleka ne vždy, v lidské formě, například v podobě učitele. 
Někdy se k těmto třem přidává ještě svabhavikakája, tělo takovosti, která označuje jednotu 
předchozích tří. 

tři klenoty – tib. kön čhog sum. Tři objekty útočiště - Buddha, Dharma a Sangha, 
společenství praktikujících. Představují pro praktikujího buddhistu osvícené kvality, které si 
zpřítomňuje v mysli skrze postoj přijímání Útočiště, kdy si připomíná Buddhu jako příklad 
osvícené bytosti a zároveň jako stav plného osvícení, k němuž směřuje, viz. též tři káje, k 
Dharmě jako k nauce a cestě, která k tomuto cíli vede a k Sanze, společenství těch, kdo 
touto cestou již kráčeli, též tzv. bezchybné společenství. 
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tři kořeny – vyjádření tří klenotů v tantrickém učení. Jsou to: guru – kořen požehnání 
(odpovídá klenotu Buddhy), jidam – kořen uskutečnění (odpovídá klenotu Dharmy), dákiní 
– kořen aktivity (odpovídají Sanze). 

tři světy – svět touhy, svět formy a svět bez formy. První zahrnuje pekelné bytosti, hladové 
duchy (préty), zvířata, polobohy (asury) a některé z božských světů. Druhý a třetí se 
vztahuje na vysoké božské oblasti, jejichž prožívání vyplývá z určitých druhů intenzivní 
koncentrace. 

tulku – tibetský překlad slova nirmanakája, užívaný rovněž jako titul rozeznaných 
inkarnovaných lamů, kteří jsou nalezeni obvykle v dětství a dále vychováni jako dědicové 
linie a často i klášterního sídla svého předchozího vtělení. 

U 

upanišády - jsou staroindická literární díla nábožensko-filosofického charakteru a jsou 
součástí hinduistické kulturní tradice. Upřesňují védskou filosofii a moderní učenci je datují 
do let 800 až 400 př. n. l. Z původních 1130 upanišad se do současnosti dochovalo přes 220. 
Nejhlavnějším tématem upanišad je spojení sama sebe (átma) s nejvyšším kosmickým 
principem (brahma) jak cestou meditace tak i cestou skutků. Vykládají tajemný význam 
védských hymnů, jejichž symbolismus je nezasvěcenému čtenáři zcela nepochopitelný. 
Upanišady jsou zdroj a podstata indických filosofických škol védánta a sánkhja. 
 
V 

vadžra – sans., tib. dordže, znamená diamant nebo magickou zbraň - hromoklín. Jedná se o 
symbol nezničitelnosti a soucítění. Vadžra je rovněž malý nástroj používaný spolu se 
zvonkem drilbu, symbolem moudrosti prázdna. 

vadžrajána – sans., synonymum tantrajány a mantrajány. Jedna z větví mahájány, která 
užívá zvláštních technik a rituálů tanter k urychlení cesty k dosažení nejvyššího osvícení za 
účelem osvobození všech cítících bytostí (viz. mimo jiné sádhana, mantra, jidam, vadžra, 
tři kořeny, vytváření a završení). 

vinaja – sans., buddhistická učení o pravidlech mnišské disciplíny a etice vůbec. Jeden ze 
tří košů tripitaky. 

vipašjána – sans., tib. lhaktong, analytická meditace či meditace vhledu, druhá ze dvou 
typů meditace vedle zklidňující meditace šinä. Je určena jako následující praxe po šinä. 
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8. Česko-tibetský slovník (základních termínů užitých v této práci) 

 
A 

Amitabha - ´od dpag med -   
Atíša - jo bo rje -   

átmán -  

 

B 

Bardo - bar do -  
Bílá Tára - sgrol dkar -  

Boddhičitta - byang chub sems -  
Bódhisattva – byang chub sems dpa´-  
Bön – bon -  

brahman - bram ze -  

Buddha – sangs rgyas -   

buddhismus – sangs rgyas kyi chos -  
bůh pekel Jama - shi rje –  

 

C 

campa - rtsam pa -  
Čänräzig - spyan ras gzigs -  
čhörten – idem -  

 

D 

delog - ´das log -  
Dharma – chos -  

Dharmakaja – chos sku –  

Dzogčhen - rdzogs chen -  

 

G 

Gelugpa - dge lugs pa -  
Guru - gu ru  -  

Guru Rinpočhe - gu ru rin po che -  
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K 

Kagjüpa  - bka´ rgyud pa -  

Kailás - gangs ti se -  
khatag - kha btags -  
klášter - dgon pa –  

 

L 

Lhasa - lha sa -  
lama - bla ma -  

Losar - lo gsar -  
lung – rlung -  

lungta - rlung ta -  

 

M 

mandala – dkyil ´khor -  

 mnich - grwa pa, dge ´dun pa – 

Mongolsko - sog yul -  
 

N 

náboženství - chos -  

näri - gnas ri -  

Ňingmapa - rnying ma pa -  

nirvána – myang ´das -  
 

P 

Padmasambhava - pad ma ´byung gnas –  

pohřeb - ro bsreg pa -  
pohřbívání - dur ´jug -  
pohřebiště - dur khrod -  
pohřební rituál - dur mchod -  
 

S 

SagaDawa - sa ga zla ba –  

samsára - ´khor ba -  
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Sakjapa - sa skya pa –  

stupa - mchod rten -  
smrt  - shi ba –  

 

T 

tantra – rngag -  

Tibet  - bod -  
tibetská astrologie - bod kyi skar rtsis –  

Tibetská kniha mrtvých - bar do thos grol –  
tibetská medicína - bod sman -  
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