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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce představuje koncepci nirvány v kontextu nauky théravádového 

buddhismu. Zabývá se různými rovinami termínu „nirvána“ a jejich možnými interpretacemi 

a stručně nastiňuje problémy, které s touto tématikou souvisejí. Pojednává o rozdílech mezi 

nirvánou v životě, nirvánou po smrti a nirvánou jako nepodmíněnou sférou, i o různých 

termínech, kterými je označována. Také se věnuje otázce ontologického statusu nirvány, a 

stručně i jejímu místu mezi jinými formami dobrého údělu a buddhistické kosmologii. 

Ukazuje, v jakém smyslu může být nirvána chápána jako pojem konečnosti v rámci 

buddhistické nauky. 
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1. ÚVOD 

 

Buddhismus zahrnuje široké spektrum náboženských a filosofických škol a sekt, jejichž 

nauky, literatura i praxe se značně liší. Je těžké hovořit o jediném buddhismu, spíše se vždy 

můžeme zabývat pouze konkrétními směry. Kdybychom však chtěli najít něco, co mají 

všechny směry buddhismu společného, pak by to byl právě důraz na překonání utrpení (sa. 

duhkha, pa. dukkha) a vysvobození z koloběhu znovuzrozování (sa. sansára), jež učí čtyři 

vznešené pravdy (sa. árjasatja, pa. arijasačča) jakožto základ buddhistické nauky. 

Théravádový buddhismus (sa. sthaviraváda, „nauka stařešinů“) pak představuje tradici, která 

do dnešních dnů zachovala a nadále rozvíjí nauku nejbližší ranému buddhismu.
1
 V této práci 

bych ráda prozkoumala, jak právě tato škola (a ji interpretující badatelé) rozumí vysvobození 

a jaké místo zaujímá v jejich nauce. 

 Když však v buddhismu
2
 hovoříme o vysvobození, máme co do činění s různými 

druhy dobrého údělu (pa. sugati). V této práci se ale budu detailně zabývat pouze nirvánou 

(pa. nibbána)
3
 jako centrální koncepcí nejen buddhistické soteriologie, ale i celé nauky. 

Ostatní druhy vysvobození uvedu spíše okrajově, pro porozumění kontextu a lepší vymezení 

nirvány. Ráda bych také ukázala, že nirvána zaujímá mezi ostatními druhy vysvobození 

výjimečné postavení, protože jako jediná s sebou nese příslib konečnosti. Znamená totiž 

úplný konec podmíněnosti a vymanění se z koloběhu znovuzrozování, zatímco ostatní dobré 

úděly, jakkoli hodnotné, se řídí zákonitostmi karmanu. 

 Cílem této práce je zejména představit koncepci nirvány v kontextu nauky 

théravádového buddhismu a prozkoumat problémy, které s ní souvisí. Také však nastínit 

otázky obecnějšího filosofického rázu, které implikuje – jedná se zejména o problematiku 

existence, „osudu“ a totožnosti, jichž je třeba se dotknout. 

 Nejprve bych ráda prozkoumala, jaké významy zahrnuje termín nirvána a její různé 

interpretace v evropském myšlení a dále se podrobněji věnovala jejím jednotlivým druhům – 

nirváně během života (sa. sópadhišéšanirvána, pa. savupadhisésanibbána) i po smrti (sa. 

nirupadhišéšanirvána, pa. anupadhisésanibbána), ale také jejímu pojetí jako nepodmíněné 

sféry lidské zkušenosti. V neposlední řadě bych se ráda dotkla ontologického statusu nirvány 

a obecnějších otázek vyplývajících z jejích konkrétních pojetí. Existuje celá škála interpretací 

toho, co vlastně nirvána je, od jednoduchého konstatování, že jde o pouhou koncepci, po 

představu, že se jedná o konkrétní místo. Různé odpovědi na otázku, co (a kde a jestli) je 

nirvána, otevírají další témata, například: Co se děje se světcem, jenž vstupuje do nirvány? 

Jedná se o úplný zánik osobnosti, nebo má člověk i v nirváně stále svou identitu? Po nastínění 

těchto otázek začlením nirvánu do širšího kontextu buddhistické soteriologie a pokusím se 

zjistit, v jakém smyslu představuje konečnost v buddhistické nauce. 

 Mým metodickým východiskem bude zejména kritická práce s pramennými texty – 

pálijským kánonem v anglických a českých překladech a sekundární literaturou, v níž se budu 

snažit zohlednit více interpretací a přístupů. Ze současných badatelů zahrnu do své práce jak 

ty, kteří interpretují problematiku zevnitř buddhistické tradice, tak ty euro-americké. Protože 

se jedná o velmi rozsáhlé téma, je obtížné se k němu vztahovat prostřednictvím jediného 

                                                 
1
 Srv. S. Collins, Nirvana and Other Buddhist Felicities: Utopias of the Pali Imaginaire, Cambridge University 

Press, 1998, s. 17-18, 53-63. 
2
 Pokud blíže nespecifikuji konkrétní školu, mám na mysli théravádový buddhismus. 

3
 Přestože se zabývám raným buddhismem, který vychází z pálijských textů, používám ve své práci sanskrtskou 

verzi výrazu, protože je všeobecně známější a zažitá i v mnoha moderních jazycích. 



2 

 

religionistického přístupu či teorie. V širším smyslu lze můj postup charakterizovat jako 

hermeneutický: pokusím se rozumět textům v kontextu buddhistické nauky, ale také jako 

odpovědím na možné obecnější tázání, aby bylo možné usuzovat na skutečný smysl jejich 

sdělení.  

Cílem této práce není poskytnout odpovědi na veškeré předeslané otázky a témata, ale 

spíše problematizovat koncepci nirvány a naznačit různé přístupy k daným otázkám a rozličné 

úhly pohledu na danou problematiku, aby vynikla komplexnost tohoto pojmu a zároveň jeho 

centrální postavení v buddhistickém učení.  
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2. ETYMOLOGIE SLOVA „NIRVÁNA“ 

 

Přestože se výraz „nirvána“ stal centrálním pojmem v nauce buddhismu, můžeme se s ním 

setkat i v textech jiných náboženských tradic Indie. Jeho užívání ve starším indickém 

náboženském myšlení se však od buddhistického významu značně liší. Zatímco v buddhismu 

rozumíme slovem nirvána vysvobození z koloběhu znovuzrozování a zbavení se „tří 

základních jedů“ – chtivosti, zaslepenosti a nenávisti, v hinduismu nese tento výraz odlišné 

významy: přestavuje stav, kdy člověk překoná zdání (sa. májá) a uvědomí si jednotu já (sa. 

átman) s Bohem či absolutní realitou (brahma).
4
 V jógovém kontextu může vyjadřovat jakýsi 

stav podobný transu.
5
 Právě v józe někteří badatelé

6
 hledají nejstarší užití tohoto termínu.

7
 

Dokázat, zda vůbec byl výraz používán před samotným Buddhou, je však obtížné, neboť 

nemůžeme s jistotou určit, které texty, v nichž se termín vyskytuje, jsou skutečně starší než 

rané buddhistické prameny.
8
 

 

Moderní filologie
9
 odvozuje sanskrtský výraz nirvána (pa. nibbána) od slovesného kořene vá, 

jenž znamená „vanout“, s předponou nis- (měnící se před hláskou „v“ na nir-), která vyjadřuje 

absenci nebo privaci něčeho. V sanskrtské verzi se jedná o příčestí minulé nebo přídavné 

jméno, mohli bychom jej tedy překládat jako „vyhasl“, „vyvanul“ či „vyhaslý“, „vyvanulý“. 

V sanskrtu i pálijštině se však častěji setkáváme s užitím slova coby substantiva, které 

označuje proces vyhasínání i výsledný stav.  

Nir-vá může být ale také odvozeno od slovesa nirvápajati s významem „chladit“, 

„osvěžovat“ či „těšit“. Nabízejí se tedy další významy jako „být klidný“ nebo „být osvěžený“. 

Kořen nir-vá  sice může být jak tranzitivní, tak intranzitivní, ale pokud se jedná o 

metaforu vysvobození, kanonická literatura nás nabádá k užití intranzitivního překladu. Jedno 

z přirovnání totiž mluví o lampě, která dohoří, když jí dojde olej, nikoli zásahem zvenčí: 

 

Mnichu, tak jako olejová lampa hoří v závislosti na oleji a knotu, a když se olej a knot 

spotřebuje, jestliže nemá další palivo, vyhasne z nedostatku paliva; tak také když člověk cítí, 

že cítění končí s jeho tělem... že cítění končí s jeho životem, nabyl poznání: „Cítím, že cítění 

končí s mým životem.“ Nabyl poznání: „Se zánikem těla, s koncem života, vše co člověk cítí, 

a z čeho nemá potěšení, vychladne.“
10

 

 

                                                 
4
 Pro srovnání pojetí nirvány v buddhismu a jiných indických náboženských tradic viz P. Williams, A. Tribe, 

Buddhistické myšlení: Úplné uvedení do indické tradice, přel. Dušan Zbavitel, Praha: ExOriente, 2011, s. 58-59; 

E. Easwaran, The Bhagavad Gita – Classics of Indian Spirituality, Nilgiri Press, 2007, s. 30. 
5
 Srv. G. R. Welbon, „On Understanding the Buddhist Nirvāṇ a“, in: History of Religions, Vol. 5, No. 2 (1966), s. 

323-323. 
6
 Např. Louis de la Vallée Poussin, Thomas Colebrooke, Paul Oltramare; Srv. S. Miyamoto, „Freedom, 

Independence, and Peace in Buddhism“, Vol. 2, in: Philosophy East and West, No. 3 (1952), p. 217. 
7
 Shoson Miyamoto se domnívá, že výraz „nirvána“ není bráhmanského původu, protože se neobjevuje ve 

starších upanišadách a v novějších se jedná již o vliv buddhismu. Do buddhistického myšlení se podle něho 

dostal z jiného než árijského prostředí. Srv. S. Miyamoto, „Freedom, Independence, and Peace in Buddhism“, p. 

210-218. 
8
 To si uvědomil již Max Müller, který se jako jeden z prvních badatelů zabýval historií pojmu. Srv. G. Welbon, 

„On Understanding the Buddhist Nirvāṇ a“, s. 114-116. 
9
 Srv. např.: Collins, Nirvana and Other Buddhist Felicities, s. 147-8, 191-8; Welbon, “On Understanding the 

Buddhist Nirvāṇ a”, s. 323-323. 
10

 M.N. 140,24 (při odkazech na D.N., M.N. a S.N. vždy uvádím číslo sútry a oddílu).  
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Jinou možnost, kde hledat původ tohoto výrazu, představuje kořen nir-vá s významem 

„spokojený“,„šťastný“, „klidný“. Steven Collins spatřuje právě zde původ pálijského slova 

nibbuta, se kterým se také setkáváme v témže významu jako nirvána.
11

 V takovém případě by 

slovo nirvána bylo přinejmenším dvojznačné: Odkazovalo by nás na jedné straně k 

(samovolnému) konci ve významech „vyvanout“, „vyhasnout“, na straně druhé ke stavu štěstí 

a klidu. Tato dvojznačnost či mnohoznačnost ale nemusí být na překážku porozumění 

koncepci nirvány, naopak ukazuje různé významy a nuance, na něž kladli různí myslitelé a 

komentátoři různě silné důrazy, a které dohromady představují komplexní pojem zahrnující 

celou škálu lidské zkušenosti. 

 

Neméně důležitou roli v porozumění možným významům nirvány však hraje také tradiční 

odvozování tohoto slova. Jakkoli může být buddhistická etymologie zavádějící, představuje 

důležitou součást tradice, která pomáhala budovat chápání a užívání tohoto slova, ale i 

porozumění celé koncepci nirvány a smyslu usilování o ní. 

 Autoři pálijských komentářů spatřují původ slova nibbána jinde než moderní 

etymologové: kmen vána ztotožňují s výrazem vana, jenž znamená „touha“. Výraz pro ně 

potom znamená „bez touhy“. Nirvána je tedy v tradičním pojetí objasňována jako stav, kdy se 

člověk zřekne touhy, tzn. veškeré žádosti po světských věcech i vlastní existenci.  

 

Říká se tomu nibbána (odpoutání), protože jde o to, co opustilo (nikkhanta), uniklo (nissata), 

je odříznuto od žádosti, která získala v běžné řeči název „pouto (vana)“ (...).
12

 

 

Buddhaghóša v této pasáži tedy nabízí jako označení nirvány slovo „odpoutání“ místo 

„vyvanutí“. Ze současných badatelů se k tomuto výrazu přiklání také Bhikkhu Thánissaró, 

protože dobře vystihuje charakter nirvány, totiž pozbytí vazeb na podmíněný svět a 

osvobození od „paliva“ (upádána), které živí podmíněnou existenci. Také odpovídá užívání 

výrazu „nirvána“ v pálijském kánonu, lépe proto přibližuje smysl tohoto termínu.
13

 

                                                 
11

 Tuto možnost uvádí (aniž by se vyjadřoval pro či proti) také Welbon, viz „On Understanding the Buddhist 

Nirvāṇ a“, s. 323. 
12

 Vism. VIII,247. Další prameny, které pracují s touto etymologií a také jiné, jež nabízejí nejrůznější slovní 

hříčky s homonymem vana, které znamená „les“ nebo „džungle“, uvádí Collins, in: Nirvana and Other Buddhist 

Felicities, s. 195-196.  
13

 B. Thánissaró, Mysl odpoutaná jako oheň: Symbolika raných buddhistických textů, přel. Jakub Bartovský, 

Praha: DharmaGaia, 1997, zejména s. 52-56. 
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3. MOŽNÉ VÝZNAMY TERMÍNU „NIRVÁNA“ 

 

Na nejobecnější rovině se s vysvětlením, co je to nirvána, setkáváme již v samém základu 

buddhismu, kterým jsou čtyři vznešené pravdy, jež Gautama Buddha učil. Svědectví o nich 

uchovává Rozprava o roztočení kola nauky:  

 

Vskutku, mnichové, toto je Ušlechtilá pravda o strasti: zrození je strastné, stárnutí je strastné, 

nemoc je strastná, smrt je strastná, spojení s nemilými věcmi je strastné, odloučení od věcí 

milých je taky strastné, když člověk neobdrží, co si přeje, to je taky strastné – stručně – pět 

složek ulpívání je strastných. 

 Vskutku, mnichové, toto je Ušlechtilá pravda o vzniku strasti: je to tato žízeň, jež vede 

k opětovné existenci, je spojena s potěšením vášní a nachází radost zde či tam. Jsou to: žízeň 

smyslů, žízeň po existenci, žízeň po neexistenci. 

 Vskutku, mnichové, toto je Ušlechtilá pravda o zániku strasti: je to zničení právě této 

žízně beze zbytku, její opuštění, odhození, osvobození, neulpívání na ní. 

 Vskutku, mnichové, toto je Ušlechtilá pravda o cestě, vedoucí k zániku strasti: je to právě 

tato Ušlechtilá osmidílná stezka: pravé pochopení, pravé myšlení, pravá řeč, pravé jednání, 

pravé živobytí, pravé úsilí, pravá bdělost, pravé soustředění.
14

 

 

V první vznešené pravdě se dozvídáme, že celý život a věci týkající se člověka jsou 

prodchnuty strastí (sa. duhkha, pa. dukkha). Druhý, navazující pilíř nauky říká, že strast 

pochází z lidské touhy (doslova žízně, sa. tršná, pa. tanhá) po světských záležitostech, ale i po 

existenci či neexistenci. A právě tato touha je příčinou koloběhu znovuzrozování (sa. sansára). 

Třetí vznešená pravda nás přivádí ke kýženému vysvobození: Kdo se dokáže oprostit 

od žízně po životě – od věčné touhy, ten jednou provždy překoná strast. A právě toto je 

nirvána podle třetí vznešené pravdy – zánik strasti a vysvobození ze stálého 

znovuzrozování.
15

 Člověk jej může dosáhnout, pokud se vydá na obtížnou osmidílnou stezku 

(sa. árjamárga, pa. arijamagga) a úspěšně dojde až na konec. Poslední vznešená pravda 

ukazuje osm stezek, jež bude muset adept zvládnout.
16

 Pokud se mu to podaří, stane se 

buddhou („probuzeným“) a oprostí se nejen od žádosti, ale také zaslepenosti a nenávisti, tří 

hlavních pramenů utrpení, a nakonec dosáhne úplné nirvány.  

 

O nirváně v raném buddhismu se dozvídáme především z pálijského kánonu, tak zvaného 

Trojího koše (sa. Tripitaka, pa. Tipitaka). V jeho textech se však můžeme setkat s popisy 

nirvány, které se od sebe značně liší.  

Společným jmenovatelem a odrazovým můstkem nám může být etymologie a užívání 

slova nirvána: můžeme jej překládat jako „odpoutání“. Nabízí se však otázka, od čeho? 

Tradiční buddhistický výklad říká, že jde o odpoutání od veškeré touhy, a tudíž i od světa 

„závislého vznikání“ (sa. pratítjasamutpáda, pa. patiččasamuppáda). Princip „závislého 

vznikání“ představuje princip, kdy ve světě není žádná stálost nebo podstata, všechny jevy a 

vjemy se vyskytují jako zákonité reakce na jevy předešlé, které hned zanikají. Sansára proto 

existuje jako nekonečná řada kauzálních procesů a jediné možné osvobození z ní představuje 

právě nirvána.
17

  

                                                 
14

 Cit. z: Buddhovy rozpravy, sv. 1, přel. M. Rozehnal, Praha: DharmaGaia, 1994, s. 12. 
15

 Chápání nirvány na základě třetí vznešené pravdy také odpovídá tradiční etymologie tohoto slova – „bez 

touhy“, viz výše. 
16

 Více ke čtyřem vznešeným pravdám viz např. P. Williams, A. Tribe, Buddhistické myšlení, s. 51-61. 
17

 Více k „závislému vznikání“ viz např. Williams, Buddhistické myšlení, s. 71-80. 
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Moderní badatelé, které otázka nirvány přitahovala od samého počátku studia 

buddhismu, poskytují širší výčet možných interpretací. Někteří se domnívají, že jde zároveň o 

vyhasnutí života, a existence člověka, jiní zastávají názor, že se hovoří pouze o pěti složkách 

(sa. skandha, pa. khandha), které společně tvoří osobnost.
18

 Současní autoři rozšiřují tradiční 

výklady a shodují se, že jde především o vyhasnutí tří hlavních negativních prvků („ohňů“) 

v lidském životě.
19

 

 

V průběhu historie bádání, zejména v devatenáctém a na počátku dvacátého století, se 

největšímu zájmu těšila otázka, zda nirvána není úplným zánikem člověka – anihilací. Tuto 

tezi zastávali například průkopníci studia buddhismu jako Eugène Burnouf, který se domníval, 

že nirvána představuje rozplynutí se v nicotě,
20

 či Robert Caesar Childers, který nirvánu po 

smrti ztotožnil s úplným zánikem člověka. Childers však zároveň tvrdil, že nirvána 

představuje pro buddhisty i nejvyšší blaženost. Různé popisy v pálijském kánonu vysvětlil 

potom tak, že nirvána po smrti je skutečně anihilací, zatímco nirvána v životě znamená 

věčnou blaženost.
21

 Mezi další příznivce interpretace nirvány ve smyslu anihilace patřili
 

německý učenec Albrecht Weber, James D´Alwis, a zejména ruský badatel polského původu 

Theodor Stcherbatsky, který vycházel z pálijského kánonu a usuzoval, že „vyvanutí“ znamená 

v kontextu buddhismu úplný zánik člověka.
22

 

Proti těmto interpretacím se postavili někteří badatelé, kteří naopak považovali 

nirvánu za stav nejvyšší blaženosti, jakousi svatost nebo stav klidu ve věčnosti. Mezi 

nejvýraznější z nich se řadí Louis de la Vallée Poussin, který negativní interpretaci nirvány 

přičítal staletím filosofických spekulací a domníval se, že původně nesla význam čistě 

náboženský a představovala extatický stav naprostého vysvobození. Poussin trval na tom, že 

buddhismus je jednou z forem hinduismu, a hlavní náboženské teorie i praktiky z něho 

vycházejí. Jeho interpretaci nirvány i původu buddhismu ostře kritizoval Stcherbatsky, který 

upozorňoval, že Poussin ignoruje veškerý předchozí výzkum i tisíciletí buddhistické tradice a 

činí z Buddhy extatika. Sám trval na filosofických základech buddhismu a na tom, že pokud 

nirvána znamená klid či nečinnost, pak v takovém smyslu, který je totožný s anihilací.
23

 

Z Poussinova pojetí později, i když střízlivěji, vychází jeho žák Étienne Lamotte, jedna 

z hlavních postav evropského studia buddhismu minulého století: nirvána je podle něho 

překonáním touhy a zánikem utrpení, nebo zánikem života.
24

  

Většina evropských autorů však nepřicházela s tak vyhraněnými výsledky: Max 

Müller již krátce po polovině 19. století napsal, že není možné rozhodnout, zda nirvána je, či 

není anihilace, neboť kánon podporuje obě verze.
25

 Nástupce R. Childerse Thomas William 

Rhys Davis poukazuje na učení o neexistenci já, na jejímž základě se domnívá, že nirvánu 

                                                 
18

 Např. W. Rāhula, What the Buddha Taught, New York: Grove Press, 2nd ed., 1974 s. 41-42. 
19

 Srv. např. P. Harvey, An Introduction to Buddhism: teachings, history and practices, New Delhi: Munshiram 

Manoharlal Publishers, 1990, s. 61; P. Williams, A. Tribe, Buddhistické myšlení, s. 57. 
20

 Burnouf rozděloval indické náboženské systémy na theistické a atheistické, v prvních z nich podle něj nirvána 

představovala rozplynutí v božském, ve druhém nicotu. Srv. G. R. Welbon, The Buddhist Nirvana and Its 

Western Interpreters, zejm. s. 59.  
21

 Viz. G. R. Welbon, The Buddhist Nirvana and Its Western Interpreters, s. 146-151. 
22

 Viz tamtéž, s. 64, 131-132, 285-286. 
23

 Srv.  L. de La Vallee Poussin, The Way to Nirvana, Cambridge University Press, 1917, s. 42-51; Welbon, On 

understanding the Buddhist Nirvana, s. 312-320. Více viz Welbon, The Buddhist Nirvana and Its Western 

Interpreters, s. 256-295.   
24

 Viz Welbon, On understanding the Buddhist Nirvana, s. 320. 
25

 Rozdíly jsou podle Max Müllera dány historickým vývojem, a myšlenku anihilace do něho pravděpodobně 

vnesli filosofové.  
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nelze chápat jako anihilaci, protože není žádné já, které by mohlo být zničeno. Co v nirváně 

zaniká, jsou touha, zášť a zaslepenost. Tímto pojetím se velmi přiblížil současným 

interpretacím, a jeho výklad nirvány je přijímán i současnými odborníky. Dalším významným 

badatelem, který se nepřiklonil ani na jednu stranu, byl např. Hermann Oldenberg, který 

poukazoval na to, že sám Buddha na tuto otázku odmítal odpovídat, a buddhisté mohli tedy 

věřit jak tomu, tak onomu pojetí.
26

 Ovšem i přes tyto a další interpretace na přelomu 19. a 20. 

století převládlo mínění, že skutečná nirvána buddhismu znamená anihilaci.
27

 

 

Před tím, než se můžeme zabývat otázkou, v jakém smyslu je nirvána odpoutáním a od čeho, 

případně, zda se jedná o anihilaci, nebo nějakou formou věčného života, je dobré pokusit se 

určit, co všechno může termín nirvána označovat. Jeho užití i popis nirvány se v rámci 

pálijského kánonu totiž natolik liší, že je nezbytné hovořit nikoli o nirváně jako celku, ale o 

jejích různých významech. 

 Tento termín může označovat dvě různé události, resp. stavy: jednak dosažení nirvány 

během života, tedy určitou kvalitativní proměnu poznání, cítění i chování, kdy je člověk 

osvobozen od pout ke světu, ale stále v něm dále působí. V druhém smyslu pak výraz 

označuje úplnou nirvány po smrti, kdy člověk zcela pozbude veškeré připoutanosti ke světu a 

již se znovu nezrodí. Můžeme tedy hovořit o dvou nirvánách: nirváně se zbytkem 

podmíněnosti a nirváně beze zbytku podmíněnosti.
28

 

 Toto dělení však komplikují pasáže kánonu, které popisují nirvánu jako určitou sféru 

nebo oblast. Není přitom jasné, zda popis přičítat nirváně po smrti, nebo jej chápat jako popis 

stavu buddhy během života. Někteří autoři se domnívali, že jde o popis posmrtného stavu 

buddhů a odvozovali z něho pozitivní interpretaci nirvány coby nebeské sféry nebo věčného 

života.
29

 Současní badatelé vysvětlují tuto „sféru“ jako určitou zkušenost, tedy to, co mysl 

poznává v momentu probuzení. Tento výklad se opírá o skutečnost, že výrazy „sféra“ (sa. 

dhátu) a „oblast“ (sa. ájatana) mají také epistemologické konotace.
30

 

 Pokud přijmeme tuto interpretaci, můžeme tedy celkem rozeznávat tři významy užití 

výrazu nirvána v Tripitace: nirvánu během života, nirvánu po smrti a nirvánu jako koncepci 

zkušenosti: určitou nepodmíněnou sféru, které dosáhne vědomí probuzeného člověka. 

  

3.1 Nirvána v životě  

 

Nirvána se zbytkem podmíněnosti se zdá být asi nejméně problematickým aspektem celé 

koncepce odpoutání. Jedná se o událost, či stav v životě bytosti, která směřuje po ušlechtilé 

osmidílné stezce až k úplnému vysvobození. V momentu, kdy pochopí a uskuteční čtyři 

vznešené pravdy, tedy zcela překoná veškerou touhu po světských věcech a existenci (ale i 

touhu po neexistenci), se navždy osvobodí od utrpení, ale také od sansáry. Tuto událost 

člověk zakouší ve chvíli probuzení (sa. bódhi), kdy se stává buddhou, nebo arhatem (pa, 

                                                 
26

 Vše viz Welbon, On understanding the Buddhist Nirvana, s. 311-314. 
27

 Tamtéž, s. 314. 
28

 Na tomto rozlišování se shodují současní badatelé (srv. např. P. Williams, A. Tribe, Buddhistické myšlení, s. 

57-58; P. Harvey, An Introduction to Buddhism, s. 60-61; S. Collins, Nirvana and Other Buddhist Felicities, s. 

147-177), ale pracovali s ním již někteří průkopníci studia buddhismu, např. Max Müller nebo Childers (viz 

výše). 
29

 Viz výše. 
30

 Srv. R. Gethin, The Foundations of Buddhism, s. 74-79; P. Williams, A. Tribe, Buddhistické myšlení, s. 58-61. 
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arahat, „zasloužilý“).
31

 V životě Gautamy Buddhy se podle tradice jedná o jeho procitnutí 

pod smokvoní („stromem probuzení“).  

Jelikož nirvána v životě znamená překonání hlavních negativních prvků, tzv. 

„ohňů“ chtivosti, nenávisti a zaslepenosti, je také někdy nazývána „nirvánou znečištění“ (pa. 

kilesanibbána). Jindy se o ní hovoří jako o arhatství („svatosti“, pa. arahatta), nebo, protože 

hlavní faktor pro dosažení nirvány představuje poznání, bývá označována různými výrazy pro 

dokonalé poznání.
32

 V kánonu to můžeme vidět například, když mnich Šáriputta různé 

termíny, mezi nimi i nirvánu a arhatství, vždy definuje právě jako zničení tří ohňů.
33

 Nebylo 

by však správné se domnívat, že nirvána ze zničení těchto vlastností nutně vyplývá. Nirvána 

nemůže být „důsledkem“ něčeho, protože stojí zcela mimo kauzalitu. Příčinně může být 

způsobeno jedině dosažení nirvány, nikoli nirvána sama.
34

 

Bytost, jež dosáhne nirvány v životě, získává také příslib konečné nirvány po smrti: 

protože zcela překonala chtivost, zaslepenost a nenávist, až zemře, už se znovu nenarodí. 

Existují ale upozornění, že dosažení nirvány v životě nelze brát jako záruku úplné nirvány po 

smrti. Pokud by člověk zavdal svými činy čí myšlením příčinu dalšímu narození, může se 

podle zákona „závislého vznikání“, tzn. podle zákona příčiny a důsledku i po probuzení zrodit 

znovu. V takovém případě by se narodil buď opět ve světě, nebo v některém z nebí.
 35

 

 

Klíčovou pasáží kánonu, která přibližuje nirvánu v životě i nirvánu pro smrti, je Itivuttaka 38-

39. Buddha zde rozlišuje dva „prvky“ nirvány – se zbytkem podmíněnosti a beze zbytku. Oba 

druhy nirvány se vztahují k zasloužilému mnichovi (arhatovi). K prvnímu prvku praví:  

 

Jsou, mniši, dva prvky nibbány. Které dva? Prvek nibbány se zbývajícím palivem a prvek 

nibbány bez zbývajícího paliva.  

A co je to, mniši, prvek nibbány se zbývajícím palivem? Zde, mniši, je mnich zasloužilý, 

oproštěný od (mentálních) zákalů, dospěl k završení, splnil svůj úkol, složil břemeno, dosáhl 

pravého cíle, zničil pouto bytí a je osvobozen správným porozuměním (sammadaňňá-

vimuttó). Jeho pět (smyslových) schopností nadále zůstává, a on díky jejich neporušenosti 

zakouší libé a nelibé (pocity), pociťuje příjemné a nepříjemné (pocity). To, co je u něj 

vyhlazením vášně, nenávisti a zaslepenosti, mniši, to se nazývá „prvek nibbány se 

zbývajícím palivem (upádi)“.
36

  

 

Veršovaná pasáž, jež následuje, poté upřesňuje, že se jedná o „prvek“, který „je v tomto 

životě“ a představuje „zničení stávání se“, tedy zničení touhy po bytí a proměnlivosti s ním 

spojené. 

Nabízí se otázka, co přesně znamená zbytek podmíněnosti (upádi). Termín upádi 

může doslova znamenat „palivo“, někdy se v tomto kontextu interpretuje jako „život“. Peter 

Harvey se domnívá, že tento výraz, který se vyskytuje pouze ve složeninách, musí být 

ekvivalentem slova upádána, uchopování, nebo minulého participia upádinna, uchopený. 

                                                 
31

 Rozdíl mezi buddhou a arhatem spočívá v tom, že první jmenovaný dosáhl probuzení bez jakékoli znalosti 

buddhistické nauky, zatímco druhý dospěl k této zkušenosti v rámci buddhistického učení. Samotná zkušenost se 

však významně neliší.  
32

 Srv. Collins, Nirvana and Other Buddhist Felicities, s. 151-152; É. Lamotte, History of Indian Buddhism: 

From the Origins to the Śaka Era, transl. by Sara Webbb-Boin, Louvain: Peeters Press, 1988, s. 40-41. 
33

 S.N. 38,1-2. 
34

 Srv. L. O. Gómez, „Nirvāṇ a“, in R. E. Buswell, Jr., (ed.), Encyclopedia of Buddhism, vol. 2, New York: 

Macmillan Reference USA, 2004, s. 602. 
35

 Tamtéž, s. 602. 
36

 Přel. J. Bartovský, in: Thánissaró Bhikhu, Mysl odpoutaná jako oheň, s. 47.  
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V kontextu nirvány pak lze tyto výrazy interpretovat jako nástroje uchopování podnětů a 

vztahování se k jevům obklopujícím člověka, tedy jako pět složek osobnosti.
37

 

 

3.1.1 Složky osobnosti (sa. skandha, pa. khandha) 

 

Protože takto probuzený jedinec stále působí ve světě, musí v něm být do určité míry 

zakotven. Tuto spojnici se světem karmanu představuje právě pět složek, které způsobují to, 

co považujeme za já. Souhrou tělesné formy (rúpa), pocitů (védana), vnímání (sa. saňdžňá, pa. 

saňňá), představivosti a duševní tvořivosti (sa. sanskára, pa. sankhára) a vědomí či poznání 

(sa. vidžňána, pa. viňňána) vniká osobnost člověka. Tyto složky zajišťují fyzické a psychické 

procesy člověka na základě principu závislého vznikání, tedy akce a reakce. Představují proto 

podmíněná jsoucna (sa. sapratjaja, pa. sappaččaja), a jsou tak pomíjivé a strastné. Právě 

jejich vzájemně podmíněné působení živí karmanový zákon. 

 Je patrné, že složky probuzené bytosti se musejí lišit od složek ostatních, protože jinak 

by představovaly prakticky protiklad procitnutí. Přesto, že se skandhy arhata nebo buddhy 

neodlišují svou povahou, nejsou předmětem ulpívání, to znamená, že probuzená bytost, k nim 

není připoutána jako ke svému já (sa. átman, pa. attá).
38

  

 

Buddha nebo arhat si tedy díky probuzení plně uvědomuje to, co učí buddhistická doktrína o 

ne-já. Totiž že v člověku se neskrývá podstata (sa. svabháva), žádné já, které by 

představovalo koherentní celek, nýbrž že osobnost je výsledkem spojení vzájemně se 

podmiňujících psychických a fyzických jevů.
39

 

 

3.1.2 Probuzení: proměna poznání a chování 

 

Jako synonymum nirvány se zbytkem podmíněnosti se často užívá výraz bódhi, probuzení, ale 

nebylo by správné tyto termíny zcela ztotožnit. Zatímco nirvána představuje emoční a 

eschatologickou dimenzi buddhovství či arhatství (osvobození od chtivosti, nenávisti, 

nepokoje, smrti a dalšího zrození), probuzení představuje kognitivní rovinu této zkušenosti 

(překonání zaslepenosti a dokonalé poznání skutečnosti, v některých interpretacích 

vševědoucnost).
40

 

 Existují různé popisy, co takto probuzená mysl nazírá. Někdy se hovoří o tom, že 

probuzená bytost rozumí smyslu buddhistické nauky a jejím jednotlivým částem, jako 

například významu závislého vznikáni (Vinaja I 1-2), jindy texty nabízejí bohatší interpretace. 

                                                 
37

 Srv. P. Harvey, The Selfless Mind: Personality, Consciousness and Nirvāṇ a in Early Buddhism, London and 

New York: RoutledgeCurzon, 2004, s. 181-182. 
38

 Můžeme rozlišovat dva druhy složek (pa. paňčakkhandhá): složky, jež představují potenciální objekt ulpívání 

(pa. paňčupádánakkhandha), a tzv. „prázdné“ složky, které se nemohou týkat něčeho, co je předmětem ulpívání.  

M. Boisvert se domnívá, že arhat nebo buddha má ty stejné složky jako ostatní bytosti, ale nelpí na nich, zatímco 

později zmiňované je možné zakusit pouze v nadsvětském stavu štěstí (pa. ditthadhammasukhavihára), jehož 

vztah k nirváně není zcela zřejmý. Je možné, že jde o stav totožný s plody arhatství (pa. arahattaphalasamápatti). 

Více ke složkám viz M. Boisvert, The Five Aggregates: Understanding Theravāda Psychology and Soteriology, 

Delhi: Sri Gupta Publications, 1997, s. 24. 
39

 Více k an-átman viz např. E. Bondy, Indická filosofie, Praha: Vokno, 1991, s. 93-94; Williams, Buddhistické 

myšlení, s. 64-71. 
40

 Právě vševědoucnost odlišuje zejména v pozdějších textech probuzení buddhy od probuzení arhata. Srv. 

Gómez, „Nirvāṇ a“, s. 602. 
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Jednou z možností je tzv. „trojí poznání“, jež zahrnuje nazření všech minulých životů, znalost 

smrti i znovuzrozování ostatních bytostí na základě jejich karmanu a uvědomění si zániku 

„znečištění“ (sa. ásrava, pa. ásava), tzn. překonání smyslových složek, touhy po existenci, 

nevědomosti a někdy také špatného názoru (Vinaja III 4-5).
41

 

 Důležité však je, že dochází ke kvalitativní změně poznání, tedy že se nejedná pouze o 

běžný kognitivní úkon, kdy mysl rozeznává, že je něco pravda. Toto poznání znamená 

neustálou bdělost při každé aktivitě, a je patrné i na praktické rovině: jako znalost jakým 

způsobem se chovat a jak co provádět. Pálijština označuje tuto schopnost různými výrazy: 

aňňá nebo paňňá, jež obojí znamená „poznání“ nebo „moudrost“, vipassaná, „vhled“ a 

jathábhútadassana s významem „spatření věcí takových, jaké skutečně jsou“.
42

 

Proměna poznání a emocí probuzené bytosti je patrná i navenek v jejím chování. 

Takový člověk si totiž veškerou svou činnost dokonale uvědomuje a není schopen špatnosti 

nebo neobratnosti. Všechny jeho činy jsou proto zcela dobré (pa. kusala) a bez karmického 

dopadu. 

 

3.1.3 Zkušenost: „zastavení“, „plody arhatství“ 

 

Nejvíce informací (a také největších rozdílů v interpretacích) se nám dostává o tom, co 

probuzená bytost v nirváně zakouší. Základní zkušeností nirvány během života je zánik 

utrpení. Často se hovoří o tom, že buddhové a arhati sice pociťují tělesnou bolest a mentální 

nepohodu, ale protože neulpívají na svých složkách, nezakoušejí „mentální 

bolest“ (Théragáthá 707, Nettipakarana).
43

 

 

S nirvánou ale souvisejí ještě další zkušenosti – takové, jež jsou umožněny probuzením. Jedná 

se zejména o „zastavení vnímání a cítění“ (saňňávédajitaniródha), zvaného také „dosažení 

zastavení“ (niródhasamápatti) a „dosaženi plodů stezky“ (phalasamápatti), označovaného 

také jako „zakoušení vznešeného ovoce“ (arijaphala-rasánubhavana), které je v některých 

textech spojováno s „nepopsatelným osvobozením mysli“ (animittačétóvimutti nebo animitta 

čétósamádhi).
44

 Není zcela jasné, jak přesně těmto stavům rozumět ani jaký je mezi nimi 

vztah. Z historického hlediska je možné, že se původně jednalo o různé, na sobě nezávislé 

koncepce vysvobození, které se časem propojily. 

 

Z těchto dvou zkušeností se na první pohled zdá být blíže nirváně „dosažení zastavení“. 

Zatímco druhé zmiňované zkušenosti může adept nabýt na kterémkoli stupni stezky, 

„zastavení“ je možné dosáhnout pouze na posledních dvou. Jedná se o jakýsi změněný stav 

vědomí, „konec vnímání a konceptualizace“, o kterém nelze říci, zda je podmíněný, či 

nepodmíněný, protože nemá vlastní podstatu (pa. sabhávató natthitája).
45

 Buddhaghóša o 

jeho vztahu k nirváně praví:  

 

                                                 
41

 Odkazy přebírám z Collinse, Nirvana and Other Buddhist Felicities, s. 152. 
42

 Srv. tamtéž, s. 153. 
43

 Tamtéž, s. 155-156. Tamtéž také uvedené odkazy k pramenům.  
44

 Dosl. „bezznakové vysvobození mysli“. 
45

 Tak tomu je v komentáři ke spisu Vibhanga Sammóhavinódaní; srv. Collins, Nirvana and Other Buddhist 

Felicities, s. 159. 
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Proč ho lidé dosahují? Protože jsou unaveni objevováním se a mizením předmětů/seskupení, 

dosahují ho a myslí si „buďme blažení tím, že budeme bez vědomí tady a teď a dosažením 

zastavení, což je nirvána“.
46

 

 

Dhammapálův komentář textu poté tento výrok interpretuje tak, že to znamená, že 

„zastavení“ „je jako nirvána“. I v tomto případě ale jedině jako nirvána beze zbytku 

podmíněnosti, protože veškeré složky osobnosti, i fyzická existence jsou úplně utlumeny.
47

 

S tímto výkladem souhlasí i Collins, který poznamenává, že nirvána je podle pozdějších 

výkladů abhidharmy skutečně existující nepodmíněné jsoucno (dhamma), zatímco o 

„zastavení“ to říci nelze. Můžeme tedy mluvit jedině o podobnosti těchto dvou zkušeností. 

Také o blaženosti v nirváně by neměla být řeč, protože nirvána stojí mimo oba póly 

příjemných a nepříjemných pocitů. 

 Nicméně ztotožňování „zastavení“ a nirvány je v kanonické literatuře poměrně časté. 

Paul Griffiths to považuje za zdroj představ o nirváně jako anihilaci. Právě „zastavení“ je totiž 

popisováno zejména negativně, jako ukončení všech mentálních a většiny fyzických procesů. 

Také zdůrazňuje, že není možné nirvánu ztotožnit s jakýmkoli jiným stavem, protože o 

nirváně nemůžeme nic pravdivě vypovídat. Je nepoznatelná, proto jakýkoli výrok o její 

podstatě je mylný.
48

 

 Protože „zastavení“ je klasifikováno v textech stejně jako nirvána coby konečný 

devátý stupeň završující osmidílnou stezku (je možné, že se původně jednalo o dvě nezávislé 

čtyřdílné stezky), můžeme se domnívat, že se buď jedná analogické stavy, nebo že 

„zastavení“ těsně předchází nirváně. Neboť výraz nirvána může označovat i proces 

odpoutávání, dalo by se snad říci, že se mohou do určité míry prolínat.
49

 

 

Na rozdíl od „zastavení“ se „zakoušení vznešeného ovoce“ (též zvané „plody arhatství“) 

vztahuje k jednotlivým stupňům stezky vedoucí k arhatství, a je tedy možné jej dosáhnout 

v kterékoli části cesty k probuzení.
50

 XXII. kapitola Vidsuddhimaggy k této zkušenosti praví: 

 

Pak, protože každá známka či výskyt (čehokoli jako objektu) se mu jeví jako překážka, když 

nastal konec opakování běžného poznání, vzniká v něm změna druhu poznání, jež si bere za 

objekt to, co je nepopsatelné, ne-výskyt, neutváření, zastavení, nibbánu, ... což je první 

odkaz, první zájem, první reakce na nibbánu jako objekt, (...), a to je kulminující vrchol 

vhledu, jenž je nezrušitelný.
51

 

 

                                                 
46

 Vism. XXIII,30. 
47

 Dhammapála, Visuddhimagga Mahá Tíká, v. 1676; odkaz převzatý z Collinse, in: Nirvana and Other Buddhist 

Felicities, s. 159. Srv. také P. Griffiths, On Being Mindless: Buddhist Meditation And The Mind-Body Problem, 

Delhi: Sri Satguru Publications, 1999, s. 30. 
48

 Srv. Griffiths, On Being Mindless, s. 27-31. 
49

 Srv. Collins, Nirvana and Other Buddhist Felicities, s. 159-161; Kritikem ztotožňování těchto termínů je i 

Harvey, který se snaží v textech ukázat, že člověk může dosáhnout „zastavení“, a přitom nevstoupit do nirvány. 

Argumentaci však opírá o to, že v některém výroku výraz „poznání“ (pa. aňňá) považuje za ekvivalent nirvány. 
50

 Cesta k arhatsví se dělí na čtyři stezky (sa. márga), a dovršení každé z nich znamená postoupení blíže 

k probuzení a dosažení lepšího údělu, tedy zrození se jako jedna ze čtyř druhů vznešených osob. První stezka se 

nazývá stezka vstupu do proudu (sa. srótápanna-márga), druhá je stezka jednoho návratu (sa. sakrdágámin-

márga), ten kdo ji úspěšně absolvuje, se zrodí už pouze jednou, pak následuje stezka ne-návratu (anágámi-

márga), po níž se adept již znovu nenarodí a poslední je stezka vedoucí k arhatství. Viz. Např. G D. Bond, 

„Arhat“, in R. E. Buswell, Jr., (ed.), Encyclopedia of Buddhism, vol. 1, New York: Macmillan Reference USA, 

2004, s. 28-30. 
51

 Vism. XXII,5. 
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Collins toto vysvětlení interpretuje tak, že plody mohou být zakoušeny dvěma způsoby: jako 

forma poznání, určitý pomíjivý stav mysli, kdy nirvána představuje předmět nazírání, nebo 

jako dlouhodobá zkušenost, jež vniká proměnou pomíjivého stavu. Tento trvalý stav se potom 

zdá být podobný „nepopsatelnému osvobození mysli“.
52

 V podobném duchu interpretuje 

„plody arhatství“ Bhikkhu Bódhi, který je ztotožňuje se „šťastným stavem“ (pa. 

ditthadhammasukavihárája). Jde podle něho o takové rozpoložení, kdy „svět zmizí a nibbána 

zůstane“.
53

  

Ať už se jedná o jedinou zkušenost, nebo dvě formy, je patrné, že je řeč o 

podmíněném stavu, který je navozený vůlí, tedy jakýmsi mentálním cvičením absolvovaným 

na stezce k probuzení. V takovém smyslu je potom obtížně představitelné, že by mohl být 

přímo ekvivalentem nirvány, protože té bytost sice dosáhne na konci stezky, nikdy však není 

přímým důsledkem něčeho. Nicméně status „dosažení plodů stezky“ je obtížně definovatelný. 

V některých komentářích se praví, že „plody arhatství“ jsou druhem nirvány.
54

  

 

Je však také třeba pamatovat, že výraz nibbána sice obvykle označuje konkrétní osvobození, 

ale jedná se o jmenný tvar od slovesa, které může vyjadřovat jakékoli vyhasínání či odpoutání 

se. Je tedy možné, že ne vždy musí být řeč právě o nirváně, ale může se jednat o jiné, 

samostatné procesy vyhasínání. Ať už je přesný vztah těchto zkušeností jakýkoli, je zřejmé, 

že tyto meditační stavy jsou natolik pokročilé, že se blíží stavu totožnému s nirvánou, 

přestože tento termín zcela nevyčerpávají. 

 

3.1.4 Trvalá proměna člověka, nebo pomíjivá zkušenost? 

 

Pokud jde o status nirvány v životě, ani v této otázce nepanuje shoda. Z výše řečeného by 

mohly vyplývat dva závěry: buď nirvána v životě představuje dočasný stav – určitou událost v 

životě, která proběhne současně s probuzením, nebo trvalý stav – výsledek zásadní změny 

v člověku. První zmíněné interpretace se explicitně zastává Peter Harvey. Upozorňuje, že rané 

sútry často užívají slovesa naznačující aktivitu, když hovoří o nirváně, což by napovídalo 

spíše události než stavu:  

 

(...) Zdolání víry ve vlastní já, zničení žízně, odstranění lpění, přerušení základu 

znovuzrozování, zničení touhy, svoboda od vášně, zastavení, nibbána.
55

 

 

Jiným argumentem pro tento výklad může být fakt, že arhat má i po události probuzení nadále 

pět složek, musí tedy do určité míry podléhat smyslovým podnětům, a ty podle zákona 

závislého vznikání způsobují utrpení. Pokud by tedy nirvána představovala trvalý stav, 

zakoušel by člověk i během ní utrpení (i když jiné nebo menší než v životě). Pokud by však 

nirvána byla pomíjivým stavem, po kterém by se arhat vracel do modu existence zahrnujícího 

utrpení, mohla by nirvána být skutečně úplným odpoutáním, zcela prostým všech 

podmíněných věcí a jejich následků. Protože nirvána představuje úplné zničení tří ohňů, musí 

také podle Harveye znamenat stav, kde není žádné utrpení, byť jen zbytkové.
56

  

                                                 
52

 Collins, Nirvana and Other Buddhist Felicities, s. 158. 
53

 Bhikkhu Bodhi, „Khandha and Upādānakhandha“, Pali Buddhist Review 1(vol 2) (1976): s. 94. 
54

 Collins (Nirvana and Other Buddhist Felicities, s. 158) odkazuje na Paramatthadípaní, komentář ke spisu 

Thérígáthá v Khddaka-nikáje.  
55

 It 88. 
56

 Harvey, The Selfless Mind, s. 182-185. 
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 Dalším autorem, který se k tomuto problému vyjadřuje, je Steven Collins. Ten ovšem 

uvádí, že nirvána představuje dosažení trvalých změn v poznání i charakteru, ale také 

umožňuje dosažení meditativních a duchovních stavů.
57

 Tento výklad ale nutně neodporuje 

prvnímu zmiňovanému: i Harveyho interpretace předpokládá, že probuzená bytost dosáhne 

určitých trvalých změn, ale nelze hovořit o nirváně, která je přítomna stále. Bytost po 

probuzení žije s čistou myslí bez nenávisti a zaslepenosti, ale stále zakouší fyzickou bolest, 

nenachází se stále v jakémsi transcendentním stavu. Tento pohled podporuje i Rupert Gethin: 

dojde k zásadním změnám, ale bytost nadále působí ve světě, i když její činy už nejsou 

motivovány chtivostí, zaslepeností a nenávistí, ale štědrostí, moudrostí a přátelstvím.
58

 

Existují však také popisy nirvány v životě, které její problematiku vykládají z 

psychologického hlediska jako změněný stav vědomí. Tato pojetí pracují s tím, co se děje 

s myslí v nirváně a v jakém smyslu může být nirvána vědomím (sa. čitta nebo vidžňána).  

Naznačují, že nirvána by mohla jakýmsi zastaveným (ale i nekonečným) vědomím, které se 

od běžného významu tohoto slova kvalitativně liší.
59

 Ani zde však není jasné, zda tento stav 

umožní trvalé změny v člověku, nebo zda se jedná o určité vytržení, po kterém se bytost vrací 

k původnímu (neprobuzenému) způsobu existence. 

 

Pokud bychom chtěli vidět nirvánu se zbytkem „paliva“ či „uchopování“ jako koherentní 

celek, mohli bychom říci, že se jedná o událost, kterou zakouší bytost ve chvíli svého 

probuzení a s ní spojený zvláštní nepodmíněný stav. Tento stav je pomíjivý, ale navždy 

probuzeného člověka promění tak, že už neulpívá na svých složkách, i když je pociťuje: ví, že 

netvoří nic, co by mělo neměnnou podstatu, proto je také do určité míry zbaven utrpení. 

Pravdou však zůstává, že texty, ani jejich výklady nemluví jednoznačně. Není vyloučené, že 

nirvána v životě by mohla být trvalým stavem, do kterého bytost vstoupí ve chvíli probuzení. 

V tomto stavu by pociťovala ještě jakési zbytkové utrpení, ale už pravděpodobně pouze 

fyzické, protože už by byla osvobozena od všeho podmíněného (mentálně tedy trpět nemůže). 

Pro tuto verzi by hovořilo i to, že se mluví přímo o nirváně se zbytkem upádi, nikoli nějaké 

úplné nirváně, po které přijde znovu ke slovu běžný stav se zbytky připoutanosti. Na druhou 

stranu nelze říci, že se jedná o jakousi nižší podmíněnou nirvánu, to by bylo contradictio in 

adjecto; nirvána je vše nepodmíněné, protikladné k tomuto světu. 

 S jistotou tedy můžeme shledat jedině to, že nirvána v životě představuje paradoxní 

prvek (událost, nebo stav), který díky dokonalému porozumění povaze světa a jeho fungování 

umožňuje probuzené bytosti zcela se odpoutat od podmíněných jevů, ale přitom stále zůstat 

ve světě.  

 

3.2 Nirvána po smrti 

 

Nirvána během života představuje událost, nebo stav přesahující věci tohoto světa, kdy je 

jedinec (dočasně) osvobozen od pout karmanového zákona. Hlavní cíl buddhistického snažení 

však spočívá v dosažení stavu konečné nirvány poté, co bytost zemře. Jedině v tomto případě 

se zcela vyváže ze sféry podmíněnosti a utrpení, jak praví hojně citovaná pasáž Khuddaka 

nikáje: 

                                                 
57

 Collins pravděpodobně myslí „zastavení“, „plody arhatství“; in: Collins, Nirvana and Other Buddhist 

Felicities, s. 152. 
58

 Gethin, The Foundations of Buddhism, s. 75-76. 
59

 Více k nirváně jako změněnému stavu vědomí viz Harveye, The Selfless Mind, s. 198-226. 
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Staré skončilo,  

teď již není žádné další zrození: 

S myslí prostou vášně 

vůči budoucímu bytí, 

bez semene a sklonu k růstu, 

moudří, ti vyhasnou jako tento plamen.
60

 

 

Nirvána po smrti je také označována jako „prvek nirvány beze zbytku podmíněnosti“ (či 

paliva nebo života), bytost, která jí dosáhne, se už zcela a navždy vymaní ze světa 

podléhajícího závislému vznikání. Toto dokonalé odpoutání se projevuje zejména zánikem 

pěti složek osobnosti, proto se o něm někdy hovoří jako o „nirváně složek“ (pa. 

khandhanibbána). V rozpravách se ale můžeme setkat i s tím, že se o konečné nirváně mluví 

pouze jako o události smrti (označuje se slovesným tvarem od kořene nir-vá). 

Povaha nirvány beze zbytku podmíněnosti vždy vzbuzovala největší zájem a její 

výklady (z evropských i buddhistických pozic) se značně lišily. Byla to právě konečná 

nirvána, jež byla ztotožňována s rájem, věčností, nebo naopak chápána jako anihilace. Takto 

rozdílné interpretace naznačují, jak různorodé a nejasné jsou popisy nirvány. 

 

3.2.1 Nirvána a parinirvána 

 

Naše porozumění konečné nirváně znesnadňuje i fakt, že v textech nejsme vždy schopni 

rozlišit, kdy se jedná o popis nirvány v životě, a kdy o nirvánu po smrti. Moderní badatelé
61

 se 

někdy domnívali, že nirváně beze zbytku podmíněnosti odpovídá v textech výraz parinirvána 

(pari je předpona přidávající důraz), a tedy slovo nirvána bez dalšího upřesnění označuje 

dosažení tohoto stavu či událost během života. Současné bádání však ukazuje, že se nejedná o 

přesnou terminologii, která by vždy odkazovala k týmž významům. Upozorňuje na to např. R. 

Gethin a obsáhleji také S. Collins.
62

  Druhý zmiňovaný pak tento postoj úplně vyvrací.
63

 

 Podle užití obou slov v komentářích se zdá, že jsou oba termíny v textech vzájemně 

zcela zaměnitelné. Jedním se často vysvětluje druhý. Slova parinirvána se vyskytuje tam, kde 

autor chce zvýraznit význam nirvány a dodat důraz celému sdělení. V textech tedy musíme 

rozpoznávat, o který druh nirvány se jedná, pouze podle kontextu.  

 

3.2.2 Povaha nirvány po smrti 

 

Klíčovou pasáž kánonu představuje, stejně jako u nirvány v životě, Ittivutaka 38-39. O 

nirváně po smrti praví: 

 

A co je to, mniši, prvek nibbány bez zbývajícího paliva? Zde, mniši, je mnich zasloužilý (...), 

a je osvobozen správným porozuměním. Všechny jeho pocity, v nichž nenalézal potěšení, 

vychladnou právě zde: tomu se říká „prvek nibbány bez zbývajícího paliva“. 

 

                                                 
60

 Khuddakapátha 6. Přeložil J. Bartovský, in: Thánissaró, Mysl odpoutaná jako oheň, s. 27. 
61

 Collins připisuje tuto myšlenku E Kuhnovi; in Nirvana and Other Buddhist Felicities, s. 196. 
62

 R. Gethin, The Foundations of Buddhism, s. 76. 
63

 S. Collins, Nirvana and Other Buddhist Felicities, s. 196-197. 
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Veršovaná pasáž, jež následuje, dodává: 

 

Tyto dva prvky nibbány byly vyloženy Vidoucím,  

jenž je nezávislý a Takový (tádin): 

Jeden prvek, zde v tomto životě,  

... a druhý bez zbývajícího paliva,  

po tomto životě,  

kde ustávají všechny stavy bytí.  

Ti, kdo poznali tento nezformovaný stav,  

s osvobozenou myslí a zničeným (toužením), vedoucím k bytí,  

ti pronikli k jádru učení (dhamma-sára),  

těší se z vyhlazení (toužení) a opustili veškeré bytí –  

ti, kdo jsou Takoví.
64

 

 

Je tedy patrné, že zničením složek dochází k zastavení všech mentálních, emocionálních i 

fyzických procesů a stavů, a tím tedy i k úplnému konci utrpení. Právě konec utrpení a 

dosažení vysvobození jsou jedny z mála kladných charakteristik, které můžeme nirváně 

přiřknout, protože bytost se po odpoutání dostává do stavu (pokud je ještě možné vůbec o stavu 

hovořit) zcela mimo kategorie podmíněného světa, tedy i mimo naše kategorie chápání a 

popisu. To by mohl vyjadřovat další úsek téhož spisu, kde stojí: 

 

Ten, kdo je nadán (porozuměním) toho, co je vyjádřitelné,  

je v klidu, těší se v poklidné sféře,  

pečlivě vykonává a pevně stojí v dhammě,  

ten je mimo všechno uvažování.
65

 

 

To, že bytost v nirváně nespadá do světských kategorií, a v běžném jazyce tedy její stav 

nemůžeme vystihnout, také potvrzují četné texty, které zachycují, jak Buddha odpovídal na 

otázky, zda arhat po smrti existuje nebo má vědomí: 

 

Právě jako plamen uhašený silou větru vyhasne, a je mimo uvažování (posuzování jako 

plamen), tak i mudrc osvobozený od formy a jména vyhasne, a je mimo uvažování. ... 

Není jak poměřovat toho, kdo vyhasl, není nic, o čem by ve vztahu k němu bylo možné 

hovořit; když byly odstraněny všechny prvky (dhamma), byly odstraněny i všechny způsoby 

mluvy.
66

 

 

Tato a podobné Buddhovy odpovědi jeho následovatelům ukazují, že jakýkoli výrok, ale i 

jakékoli světské poznání o nirváně či arhatovi po smrti musí být nepravdivé, protože jde o 

záležitosti nepopsatelné a nepředstavitelné. Buddhisté tedy mají o nirvánu usilovat, ale nemají 

se jí snažit porozumět. Jediný přípustný způsob, jak charakterizovat nirvánu, je vymezit ji 

negativně: představuje protiklad všeho, čím je sansára. Porozumění tomu, co je sansára a vše, 

co se jí týká a co implikuje, je naopak velmi žádoucí. Právě porozumění představuje klíčový 

faktor na cestě k nirváně (viz It 38-9). Kdo pochopí čtyři vznešené pravdy, a tedy princip 

závislého vznikání a povahu věcí, může být osvobozen.  

                                                 
64

 Oba úryvky přeložil J. Bartovský, in: Thánissaró, Mysl odpoutaná jako oheň, s. 48.  
65

 It 53-4, překlad s přihlédnutím ke Collinsově překladu, in Collins, Nirvana and Other Buddhist Felicities, s. 

162. Zde se zřejmě jedná o stav ještě během života (mluví se o někom, kdo pěstuje dhammu), ale poslední verš 

se objevuje ještě třikrát v Samjutta-nikáje, a vždy označuje stav arhata po smrti. Viz tamtéž. 
66

 Sutta Nipáta 1074, 1076; překlad podle Collinsova překladu, in: Nirvana and Other Buddhist Felicities, s. 162. 
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Pokud nechceme následovat Buddhovy stoupence, a rezignovat na snahu o poznání možných 

významů nirvány, nezbývá nám tedy než zkoumat různé její, byť negativní popisy a zasazovat 

je do kontextu buddhistické nauky. V takovém případě můžeme přinejmenším určit, jakou roli 

hraje v životě věřících jako součást celku buddhismu,
67

 a pokud bychom nechtěli zůstat u 

funkcionalistické interpretace, pak i zkusit usuzovat na její povahu a ontologický status. Druhý 

zmiňovaný úkol však nebude nikdy beze zbytku splnitelný, protože texty jsou v tomto směru 

skoupé, a pak nezbývá než spoléhat na skládání různých náznaků a logickou koherenci. Vždy 

tedy půjde jedině o hypotézy. 

 Jestliže mluvíme o povaze nirvány, mohou nám pomoci různá epiteta, kterými je 

označována. Řadu jich nabízí pasáž Sanjutta-nikáje, jež pojednává o nirváně: 

 

Mnichové, poučím vás o pravdě a stezce vedoucí k pravdě.... Poučím vás o vzdáleném 

břehu ... o subtilním ... o tom, co je velmi obtížné vidět ... o nestárnoucím ... o pevném ... o 

nerozvracejícím ...  nezjevném ... nemnožícím se ... klidném ...  o tom, kde není smrt ... o 

nádherném... příznivém ... bezpečném ... o zničení žízně ... o báječném ... úžasném ... o 

nestrádajícím stavu ... o nibbáně ... o nepostižitelném ... o nezúčastněnosti ... čistotě ... 

svobodě ... o neulpívavém ... o ostrovu ... úkrytu ... útočišti ... o záchraně...
68

 

 

Většina z těchto přívlastků ukazuje, jak obtížně je nirvána přístupná poznání, některá však 

poskytují i kladný obraz nirvány: je vším, čím sansára být nemůže – krásným, bezpečným 

stavem a záchranou. Kladná epiteta na jedné straně popisují místo či sféru (ostrov, úkryt), nebo 

mohou naznačovat stav arhata po smrti (je klidný, svobodný, čistý). Negativní výrazy zahrnují 

kromě nepřístupnosti nirvány ještě popis události nirvány v momentu smrti: úplné zničení 

žízně. Kdybychom tedy vztahovali tento popis striktně na nirvánu beze zbytku podmíněnosti, 

zahrnoval by událost smrti, popis stavu po smrti a nepodmíněnou sféru.  

 

3.2.3 Existuje arhat po smrti? 

 

Citované úryvky jsou jistě metaforické a je explicitně řečeno, že neslouží k porozumění 

nirváně, nejsou tedy logicky koherentními výklady. Buddhističtí myslitelé si byli 

pravděpodobně dobře vědomi neslučitelných popisů nirvány. Právě rozdílné výroky mohou 

pomoci si uvědomit, že nirvánu nelze nijak přesně charakterizovat, proto také tolik negativních 

epitet. Buddha opakovaně na nejpalčivější otázky odpovídal paradoxně: na otázku, zda existuje 

arhat po smrti nebo v jakém stavu se nachází, obvykle odpovídal, že ani existuje, ani neexistuje, 

ani obojí, ale ani existuje, ani neexistuje. Dokládá to například jeho rozhovor s jedním 

bráhmanem:    

 

 „A mnich, jehož mysl je takto osvobozena, ctěný Gótamo (...), kde ten vyvstane?“ 

„,Vyvstane‘, Vaččho, to se nehodí.“ 

„Tak tedy, ctěný Gótamo, nevyvstane?“ 

„,Nevyvstane‘, Vaččho, to se nehodí.“ 

„... vyvstane i nevyvstane?“ 

                                                 
67

 K tomu více viz kap. 5.2 Nirvána a konečnost. 
68

 S.N. 43,14. Stojí za povšimnutí, že přídomky „ostrov“, „úkryt“, „útočiště“ a „záchrana“ jsou přídomky, které 

jinde Buddha spojuje s dhammou (D 16 2.26, s. 245) nebo sanghou, právě v nich mají jeho následovníci hledat 

záchranu. Další epiteta viz Collins, Nirvana and Other Buddhist Felicities, s. 163-164. 
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„... to se nehodí.“ 

„... ani vyvstane ani nevyvstane?“ 

„... to se nehodí.“ 

(...) 

„A kdyby se tě pak někdo zeptal: ,Tento oheň, který před tebou vyhasl – kterým směrem 

odsud odešel? Na východ? Na západ? Na sever? Na jih?‘ ...“ 

„To se nehodí, ctěný Gótamo. Ten oheň, který hořel v závislosti na trávě a dřevu jako své 

potravě – poté, co ji strávil a nedostal žádnou jinou - je bez výživy označován prostě 

jako ,vyhaslý‘ (nibbutó). 

„Stejně tak, Vaččho, jakákoli hmotná forma, jíž by člověk mohl popisovat Tathágatu ...
69

 

 

Vidíme tedy, že mnicha po smrti nelze popsat žádným způsobem, ale to neznamená, že 

neexistuje (naopak, protože o něm nemůžeme nic říci, víme, že tento výrok by byl 

nepravdivý). P. Harvey upozorňuje, že samotná otázka po existenci arhata po smrti je 

nesmyslná, protože žádné vlastní já neexistuje ani v životě nemůžeme se tedy tázat po 

existenci osvobozeného já po smrti.
70

 Zajímavější je však argument, který se opírá o 

metaforiku vyhaslého ohně, jež se opakovaně objevuje při popisu vstupu do nirvány. 

V indické předbuddhistické tradici je oheň spatřován jako něco, co určitým způsobem 

existuje, i když se právě neprojevuje. Pokud nehoří, existuje jako latentní žár, který se 

může kdykoli v plné síle objevit.
71

  

Zdá se tedy, že nirvánu nemůžeme považovat za anihilaci, ale ani by nebylo 

správné se domnívat, že se jedná o pokračování existence. Plným právem označil R. 

Welbon nirvánu za klasický příklad něčeho, co je podle Rudolfa Otta „zcela jiné“,
72

 a 

vymyká se tudíž našemu popisu i chápání. 

  Není nepravděpodobné, že Buddha na některé otázky odpovídal v paradoxech, 

aby ukázal, že jakýkoli soud o nirváně by byl mylným názorem (sa. dršti, pa. ditthi). 

Cesta k porozumění tomu, co je nepodmíněné, vede přes porozumění opačnému pólu bytí: 

pochopení, jak funguje podmíněný svět. Veškerý výklad, který toto přesahuje, se může 

zakládat jedině na metaforách. Právě ty totiž mohou přiblížit nirvánu lépe než filosofický 

rozbor, jak pravil Buddha v jedné své rozpravě: „Dobrá příteli, dám ti tedy přirovnání, 

neboť s pomocí přirovnání mohou někteří moudří lidé porozumět řečenému.“
73

 

 

Tolik tedy k tomu, co prozrazuje samotný kánon a jeho interpretace. Pokud se chceme snažit 

porozumět, jak se k sobě má událost konečné nirvány a nirvána v životě, ale i nepodmíněná 

sféra, která s touto rovinou jistě souvisí, nezbývá, než se opřít o nejrůznější interpretace, které 

se snaží s tímto úkolem vyrovnat, a zároveň se kánonu držet co nejvíce. Stejně tak je tomu i 

s otázkami ohledně existence či neexistence nirvány, které trápily i Buddhovy následovatele.
74

  

 

3.2 Nirvána jako nepodmíněná sféra 

 

                                                 
69

 M.N. 72,16-19; Přeložil J. Bartovský, in: Thánissaró, Mysl odpoutaná jako oheň, s. 37-38. 
70

 P. Harvey, An Introduction to Buddhism: teachings, history and practices, New Delhi: Munshiram Manoharlal 

Publishers Pvt Ltd, Cambridge University Press, 1990, s. 66; srv. také Rāhula, What the Buddha Taught, s. 37-38. 
71

 Srv. Thánissaró, Mysl odpoutaná jako oheň, s. 31-37; Harvey, An Introduction to Buddhism, s. 66-67. 
72

 Welbon, „On Understanding the Buddhist Nirvāṇ a,” s. 324. 
73

 M.N. 24,14. 
74

 Tyto a další související otázky týkající se nirvány po smrti a jako nepodmíněné sféry viz níže. 
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Největším oříškem v otázce nirvány zůstává, jak rozumět pasážím, které ji líčí jako jakési 

místo, nebo oblast. Nejznámější, Udána 80, praví: 

 

Existuje, mnichové, oblast, kde není žádná země, žádná voda, žádný oheň, žádný vítr, žádný 

nekonečný prostor, žádný prostor nicoty, žádný prostor nekonečného vědomí, žádný prostor 

ani vědomí ani nevědomí; není tam tento svět, není tam onen svět, není tam slunce ani měsíc. 

Nenazývám to přicházením, odcházením, ani stáním ani umíráním ani znovuzrozením; je to 

bez opory, bez výskytu, bez cíle. A právě to je konec strasti.
75

 

 

Současní badatelé se shodují, že se musí jednat o „oblast“ (sa. ájatana) nebo „sféru“ (sa. 

dhátu) ve smyslu epistemologickém, Tento výklad podporuje i fakt, že výrazy ájatana a 

dhátu nesou i významy týkající se poznání: Výraz ájatana může označovat jednotlivé smysly 

(včetně mysli, která je také považována za smysl) a jim odpovídající objekty. Dhátu pak 

může představovat některý z osmnácti prvků, jež zahrnují všech dvanáct ajátan a šest k nim 

náležících vědomí.
76

 

Z toho usuzují, že tato rovina nirvány představuje určitý obsah vědomí; jedná se tedy o 

intencionální objekt poznání.
77

 Zanedbatelná však nejsou ani pojetí, jež přibližují tuto sféru 

spíše z hlediska její povahy (ať již akceptujeme, že se jedná o objekt poznání, či nikoli). Ty 

ukazují nirvánu jako absolutní pravdu nebo jako totožnou s dhammou.
78

 

 

3.2.1 Intencionální objekt 

 

Ve většině pojetí je nirvána jako intencionální objekt neoddělitelně spjatá s nirvánou v životě: 

představuje to, co mysl nahlíží ve chvíli probuzení. V tomto smyslu by vlastně šlo o nirvánu 

v životě z jiného úhlu pohledu – z pohledu zkušenosti probuzené mysli. Výklady se zde ale 

shodnou, že se nejedná o objekt, který je mysli imanentní, ale že nirvána skutečně existuje jako 

nepodmíněné jsoucno.
79

 Vysvobození, popisované v Udáně 80 jako oblast nebo sféra, by tedy 

byl v abstraktním smyslu prostor, kde se prolíná poznání probuzené bytosti a nepodmíněný 

prvek nirvány. O této zkušenosti se dozvídáme např. z Buddhovy rozpravy se ctihodným 

Ánandou: 

 

„Jakým způsobem, pane, by mohl mnich dosáhnout soustředění takového druhu, že by neměl 

ani vnímání země vzhledem k zemi, ani vnímání vody vzhledem k vodě, ani vnímání 

žáru...větru... sféry nicoty... sféry ani-vnímání-ani-nevnímání... tohoto světa... onoho světa 

vzhledem k onomu světu, a přece by vnímal?“ 

Buddha: „V tomto případě, Ánando, by mnich vnímal takto: ,Toto je klidné, toto je skvělé – 

utišení všech mentálních formací, zavržení všech příslušenství bytí, vyhlazení toužení, ztráta 

vášně, ustání, nibbána.‘“
80

 

 

V tomto případě tedy člověk vnímá, ale předmětem vnímání není nic z toho, s čím se člověk 

může běžně setkat, a co v něm už pouhým podnětem způsobuje žádost, a tedy utrpení. Nejde 

                                                 
75

 Přeložil D. Zbavitel, in: Williams, Buddhistické myšlení, s. 58. 
76

 Srv. P. Williams, A. Tribe, Buddhistické myšlení, s. 58-61. 
77

 Srv. Gethin, The Foundations of Buddhism, s. 75; Williams, Buddhistické myšlení, s. 59-60. 
78

 Srv. Rāhula, What the Buddha Taught, zejm. s. 57-58. 
79

 Milindapaňha 270 (odkaz převzatý od Collinse, Nirvana and Other Buddhist Felicities, s. 164; k otázce 

existence nirvány viz níže.  
80

 Anguttara-nikája, X, 6; přeložil J. Bartovský, in: Thánissaró, Mysl odpoutaná jako oheň, s. 49-50. 
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tedy o běžné duální vnímání, ale nějaký odlišný stav, kdy člověk celkově nazírá nirvánu. Tento 

stav se projevuje právě jako svoboda od všech vjemů.  

 Některé texty naznačují, že této zkušenosti s nirvánou jako intencionálním objektem 

vědomí může dosáhnout i méně pokročilý adept probuzení. Zmiňují ji už na stupni „toho, kdo 

vstoupil do proudu“, tedy v první části stezky. Tak je tomu např. v Rozpravě s Upálim: když 

Buddha vidí, že je posluchač připraven, objasní mu nauku. Upáli pak nahlédne, jaká je 

skutečná povaha věcí: 

 

(...) vyvstal v něm dokonalý čistý náhled dhammy: „Vše, co vzniká, podléhá zániku.“ V tu 

chvíli Upáli viděl dhammu, dosáhl dhammy, rozuměl dhammě, pohroužil se do dhammy.
81

 

 

Toto nahlédnutí pravé povahy věcí může znamenat nahlédnutí nirvány. Právě ta je často 

ztotožňována s dhammou. Například v Therígáthze (97) lze textu rozumět ve smyslu ztotožnění 

dhammy a nirvány: člověk nahlédl „dokonalou dhammu, dokonalý stav, nibbánu“. To, že lze 

nirvánu nahlédnout již na začátku stezky, ještě explicitněji říká ctihodný Nárada:  

 

„Příteli, přestože jsem zřetelně nazřel pravým poznáním, že nibbána je zastavení existence, 

nejsem arhat, jehož znečištění byla zničena.“
82

 

 

Peter Harvey se domnívá, že tito a další adepti probuzení nahlédli nirvánu jako objekt, ale 

nemají přímou zkušenost nirvány v životě. Nirvána by tak byla nazíraná v určitém smyslu 

zvenčí, v pokročilém meditačním stavu, který není totožný se zkušeností samotné nirvány.
 83

 

Nicméně pokud bychom tuto domněnku neodvozovali z kontextu nauky (kdo není arhat, 

nedosáhl ještě nirvány), samotné texty by nám opět neposkytly jednoznačnou odpověď: 

V podobné rozpravě Buddha říká, že takový stav existuje a praví: „ Toto je skutečné ukončení, 

nibbána.“
84

 Obvykle nevíme, zda míní nazření nirvány, či prožitek; to nám sdělují až 

komentáře, které se v tomto případě kloní k interpretaci, že jde pouze o náhled skutečné 

nirvány.
85

 Jedná se tedy pravděpodobně o méně přímou zkušenost s nirvánou. 

 

3.2.2 Výraz dhammy 

 

Pokud jde o konkrétní popis, jakou podobu má oblast nirvány, musíme se kromě výrazů 

„sféra“ a „oblast“ spokojit pouze s negativními přívlastky. Vyjadřují, že se jedná se o pravý 

opak sansáry: je to sféra, kde nedochází ani ke vzniku, ani k zániku, ani trvání, atd. Není 

podmíněná, protože není součástí závislého vznikání. Paul Williams říká, že v nalezení této 

nirvány není žádný pozitivní ontologický závazek, neexistuje žádný pozitivní obsah, který 

mysl může nazřít. Vlastně se hlavně jedná o příslib, že nirvány je možné dosáhnout.
86

 R. 

Gethin se ale domnívá, že i když nirvána jako předmět vědomí nemá žádný kladně 

formulovatelný obsah, je podle abhidharmy nazřením nejvyšší pravdy o věcech, uvědoměním 

si nepodmíněného.  

 

                                                 
81

 M.N. 56,18. 
82

 S.N. 12,68. 
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 Harvey, The Selfless Mind, s. 193. 
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 Anguttara-nikája V.321-322; odkaz převzatý od Harveye, in: The Selfless Mind, s. 194. 
85

 Harvey, The Selfless Mind, s. 195. 
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 Williams, Buddhistické myšlení, s. 60. 
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Jak jsme viděli výše, nirvána bývá často dávána do souvislosti s dhammou, buď jako výraz 

dhammy, nebo přímo její ekvivalent. Protože ale tento termín také zahrnuje širokou škálu 

významů, nemusí být interpretace tohoto přirovnání zcela jednoznačná. Ve většině výkladů se 

nirvána ztotožňuje s dhammou jako řádem veškerenstva, tedy nejvyšší pravdou (tzn. pravdou o 

tom, jak se věci mají). Takové pojetí vidíme i v kánonu, v rozpravě, kde Buddha vysvětluje, co 

se stane s mnichem, když dosáhne nirvány:  

 

Proto, mnich, který nabude [tohoto poznání], nabude nejvyššího základu poznání. Protože 

toto, mnichu, je nejvyšší vznešené poznání, a to poznání zániku strasti. 

 Jeho vysvobození je neochvějné, protože je založené na pravdě. Neboť to, mnichu, co je 

klamavé povahy, je falešné, a pravdivé je to, co má neklamavou povahu – nibbána. Proto, 

mnich, který nabude [této pravdy], nabude nejvyššího základu pravdy. Protože toto, mnichu, 

je nejvyšší vznešená pravda, tedy nibbána, která má neklamavou povahu.
87

 

 

Nirvána tedy představuje pravdu, protože jako jediný prvek vůbec je nepodmíněná. Vše 

podmíněné musí být klamavé, protože podléhá zákonům závislého vznikání. Vše co je závislé 

na něčem jiném, co je přístupné smyslům, si nemůže nárokovat pravdivost. Nirvána oproti 

tomu nezávisí na ničem jiném, z ničeho nevyplývá a nepodléhá ani dualitě běžného poznání 

(ve smyslu subjekt – objekt). Jediná tedy může být výrazem pravdy, nebo pravdou samotnou.  

Ještě silnější interpretaci nabízí W. Ráhula, který překládá pálijský výraz asankhata, 

(„nepodmíněné“), jenž často figuruje jako ekvivalent nebo epiteton nirvány, jako „absolutno“: 

 

„Mnichové, co je absolutno? To je, mnichové, zánik chtivosti, zánik nenávisti, zánik 

zaslepenosti. Toto, mnichové, se nazývá absolutnem.“
88

 

 

V tomto případě tedy nirvána znamená dhammu jako nejvyšší pravdu, řád všehomíra, bylo by 

možné říci absolutno, v tom smyslu, že zahrnuje řád a dokonalé neduální poznání úplně všeho 

a vysvobození od všeho podmíněného. Výraz „absolutno“ má ale pro nás obvykle pozitivní 

ontologické konotace, jinými slovy říká, že nirvána jako taková existuje. Pak je třeba ptát se 

jakým způsobem.
89

 V podobném duchu spatřuje nirvánu také S. Miyamoto, který dodává, že 

nirvána představuje nejen absolutno, ale také sféru spásy a je ekvivalentem střední cesty, 

kterou Buddha učí, a tedy také dhammy ve smyslu jeho nauky.
90

 

Bylo by tedy možné vnímat nirvánu i jako dhammu coby Buddhovo učení, neboť sám 

často říkal, že to, co učí, je strast, původ strasti, zánik strasti (nirvána) a cesta vedoucí k zániku 

strasti, v tomto smyslu nirvána skutečně představuje Buddhovo učení.  

 

3.2.3 Místo 

 

Nepodmíněná oblast nirvány v sobě však skrývá ještě jednu nezanedbatelnou rovinu, a to 

rovinu metaforickou. Obrazně jí můžeme skutečně rozumět jako nějakému místu, konkrétní 

oblasti, ke které příznivci Buddhy mnoho životů kráčí. V tomto smyslu představuje 

opravdovou oblast, zemi zaslíbenou, cíl všech buddhistů.  
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 Mahavagga (of the Vinaya), ed. Saddhatissa Thera (Alutgama, 1922). Odkaz převzatý od Ráhuly: in: What the 

Buddha Taught, s. 36. 
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 K tomu viz níže. 
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Nepodmíněnou sférou nirvány můžeme tedy rozumět různé věci, podle toho v jakém smyslu o 

ní hovoříme. Lze ji chápat jako objekt vnímání probuzené mysli ve chvíli, kdy člověk dosáhne 

nirvány v životě; jako předmět náhledu a pochopení řádu světa u mnicha na začátku stezky 

vedoucí k probuzení; nebo jako samotný výraz pravdy o světě, smysl a jádro Buddhova učení, 

snad dokonce jako absolutno, i když tento termín se zdá být poměrně silný, zvlášť pokud jsme 

shledali, že pozitivní popisy nirvány jsou vždy více či méně zavádějící. V neposlední řadě v ní 

můžeme spatřovat metaforické místo jako cíl buddhistické cesty. 

 

3.4 Celek nirvány? 

 

Podle mého názoru je dělení nirvány na tu v životě, po smrti a nepodmíněnou sféru do jisté 

míry umělé, protože událost nirvány ať již v životě, či po smrti, je od sféry, které se týká, jen 

těžko oddělitelná. Může nám ale pomoci uvědomit si, z jakých různých úhlů pohledu lze 

nirvánu, coby velmi komplexní pojem, popisovat, a v jakých rovinách nám ji 

zprostředkovávají texty. 

 Nabízí se tedy otázka, jakým způsobem se k sobě mají tyto tři oblasti, a zda je možné 

představit si nějaký celek nirvány, který by zahrnoval všechny tři roviny. Pokud vyjdeme 

z textů a jejich interpretací, nabízí se několik odlišných schémat, jak by tomu mohlo 

s nirvánou být. 

 Vezmeme-li jako výchozí bod pro vztah nirvány v životě, po smrti a sféry popisy 

poslední zmiňované jako intencionálního objektu, kdy mysl ve chvíli probuzení, nebo bytost 

na počátku cesty vnímá sféru nirvány jako předmět vědomí, mohli bychom usuzovat, že sféra 

nirvány se nijak netýká zkušenosti po smrti, a jedná se o pouhý předmět vědomí. Tento 

předmět by pak mohl být buď mysli imanentní, tedy takový, jenž se nezakládá na žádné vnější 

skutečnosti, nebo by mohl participovat na něčem transcendentním, tedy na nirváně jako sféře, 

jakési nirváně o sobě (viz grafické znázornění v příloze, obr. 1, 2). Tato představa by pak 

měla blízko k interpretaci, že nirvána po smrti znamená anihilaci, protože se nijak neúčastní 

nepodmíněné sféry a o tom, co se děje s arhatem po smrti nelze podle Buddhy nic pravdivě 

vypovědět. 

 Pokud bychom naopak připustili, že nirvána po smrti znamená podílení se na určité 

nepodmíněné sféře, ať již jejím nazřením, nebo přímo splynutím s ní, pak bychom získali 

koncepci, jež by zahrnovala všechny tři roviny nirvány. V takovém případě by zkušenost 

nirvány se zbytkem podmíněnosti znamenala jakési předběžné zažití nirvány po smrti. 

V takové zkušenosti by člověk nahlížel nirvánu po smrti jako nepodmíněnou sféru (obr. 3). 

Pro tento pohled by mohla hovořit skutečnost, že nirvána v životě, jako úplné překonání tří 

„ohňu“, znamená přislib nirvány po smrti. Také by jej podporovaly řady interpretací badatelů, 

kteří nirvánu po smrti vnímali jako věčnou blaženost, která by napovídala určitému (alespoň 

mentálnímu) stavu.
91

 V sútrách bychom však podporu pro tento pohled hledali těžko, Buddha 

vždy zdůrazňoval, že není možné říci, kam arhat po smrti odchází nebo zda existuje.  

V případě že bychom přesto chtěli uvažovat o této koncepci jako o Buddhou 

nevyřčené možnosti, nabízela by se další dvě řešení: buď je nirvána po smrti se sférou nirvány 

totožná, a pak nirvána v životě znamená jejich nazření (viz obr. 4), nebo existuje nějaká 

nirvána „o sobě“, tedy sféra nirvány, a na té nezávisle na sobě participují nirvána po smrti 

                                                 
91

 Srv. Ze současníků nirvánu po smrti a sféru nerozlišuje např. Collins (srv. Nirvana and Other Buddhist 

Felicities, s. 161-179), z ranějších badatelů např. La Vallée Poussin (viz výše). 
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(kdy arhat odchází do určité sféry) a nirvána v životě (kdy probuzená mysl tuto sféru nahlíží 

(viz obr. 5). Tyto úvahy do jisté míry umožňuje také abhidharmový buddhismus, který se 

zabývá otázkou existence nirvány. Nabízí se přirozeně otázka, o jako rovinu nirvány se jedná. 

Texty nám v otázce nirvány jako celku nepomohou. S výjimkou první interpretace, že 

sféra nirvány je zcela imanentní myšlení člověka, kterou vyvrací abhidharma svým učením, 

že nirvána skutečně existuje.
92

 Podle mého názoru je také možné vyloučit druhou verzi 

schématu (obr. 2), kdy je nirvána v životě zcela oddělena od nirvány po smrti. V kánonu se 

často hovoří pouze o jediné nirváně jako takové, její aspekty by proto spolu měly být 

propojené (alespoň tím, že nirvána se zbytkem podmíněnosti představuje příslib té beze 

zbytku. Nezanedbatelné jsou také metaforické popisy nirvány, kde nirvána figuruje ve své 

jednotě jako základní cíl buddhistického směřování. Pokud jde o zbylé možnosti, přiklonění 

k některé z nich by znamenalo pouhou spekulaci. 

Samotné Buddhovy rozpravy praví, že racionální uchopování a vykládání nirvány 

nevede k cíleným výsledkům. Představa nirvány jako propracované systematické koncepce je 

z hlediska súter škodlivá a založená na špatném názoru, a z badatelského pohledu 

pravděpodobně nedosažitelná, protože texty si často buď odporují, nebo k dané problematice 

mlčí. Racionální uchopování nirvány se objevuje až v abhidharmě (pa. abhidhamma), která 

představuje pozdější rozvedení a interpretaci Buddhova učení. Tvoří třetí koš buddhistické 

nauky – Abhidharmapitaku, jejíž spisy pocházejí z různých dob a systematicky pojednávají o 

jednotlivých sútrách. Spisy abhidharmy ale obvykle také hovoří o nirváně jako celku, a v 

tázání po vztahu rovin nirvány nám proto nejsou příliš nápomocné. 

V promýšlení problematiky nirvány však mohou být takovéto hypotézy užitečné: 

pomohou nám pochopit, o jak komplexní a složitý pojem se jedná, a mohou být cennou 

oporou, pokud se pokoušíme stanovit ontologický status nirvány. 
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4. ONTOLOGICKÝ STATUS NIRVÁNY 

 

Poté, co jsem nastínila, co může znamenat a implikovat výraz „nirvána“, nabízí se otázka, zda 

tento termín odráží nějaké reálné jsoucno; tedy zda nirvána skutečně existuje, a pokud, pak 

v jakém smyslu. V samotné Sútrapitace odpověď na toto tázání nenalezneme. Pro raný 

buddhismus nirvána znamená vysvobození, a sútry ukazují, v jakém smyslu máme tomuto 

vysvobození rozumět. Otázkou ontologického statusu nirvány se zabývá až abhidharma.  

 

Pro moderní badatele se zdá být nejméně komplikovaný problém ontologického statusu 

nirvány v životě: Ať už se jedná o pomíjivou zkušenost či dlouhodobý stav bytosti, jistě nejde 

o samostatné, od člověka odtržené jsoucno. Nirvána se zbytkem podmíněnosti sice představuje 

osvobození, ale můžeme o ní hovořit vždy jen v kontextu lidské zkušenosti. Při zkoumání 

nirvány jako posmrtného stavu arhata nebo nepodmíněné sféry (jakkoli nejasné je, jak se 

k sobě mají) je situace složitější.
93

 Samotní buddhisté nirvánu takto striktně neklasifikují, a 

když se snaží určit její ontologický status, hovoří o jediné nirváně. 

Otázka, v jakém smyslu může existovat něco nepodmíněného, trápila ale už Buddhovy 

současníky. Na dotaz, zda existuje ještě něco mimo naše smysly a jejich objekty, tedy cosi 

nepodmíněného, odpovídal Buddha stejně nejednoznačně jako na otázku ohledně existence 

arhata po smrti. Jeho žák Šáriputta vysvětluje Buddhovu nauku: 

 

„Kdo říká, že existuje ještě něco jiného... neexistuje už nic jiného... existuje i neexistuje něco 

jiného... ani existuje, ani neexistuje něco jiného, ten rozlišuje nerozlišené. Jak daleko jde šest 

sfér doteku,
94

 příteli, tak daleko jde rozlišování; jak daleko jde rozlišování, tak daleko jde šest 

sfér doteku. S úplným vymizením a ustáním šesti sfér doteku, příteli, dochází k ustání a 

utišení rozlišování.“
95

 

 

Stejně jako není možné říci, co se stalo s arhatem po smrti, nemůžeme popsat, jaký status má to, 

co je nepodmíněné. Přiklonit se k závěru, že jde o blaženou formu existence, nebo naopak že 

jde o anihilaci, by znamenalo sklouznout k mylnému názoru, a sejít tak ze střední cesty, kterou 

Buddha učí.
96

 Jedinou jistotou, které můžeme nabýt, je, že právě toto o nirváně říci nemůžeme 

– tedy, že není pravda, že nirvána neexistuje, ale ani že existuje; ovšem není ani něčím mezi 

(„existuje i neexistuje“), a abychom se mylně nedomnívali, že jde naopak o nějaký stav zcela 

mimo existenci, ještě Buddha dodává, že „ani existuje, ani neexistuje“.  

 Pokud tedy nechceme následovat Buddhu a mlčet, nezbývá než zkusit z různých textů a 

výkladů poskládat možnosti, jakým způsobem nirvána je. Jako první a nejjednodušší možnost 

by se nabízelo pojetí, že nirvána skutečně prostorově existuje jako určitá kosmická sféra, jak 

by naznačovala metaforika prostoru. Jakkoli jemná by a nehmotná by taková sféra mohla být, 

pokud by představovala součást světa, musela by být sférou podmíněnou, neboť celý svět stojí 

na principu podmíněnosti. Tuto možnost také Buddha vyvrací, když v Udáně 80 praví: „není 

tam tento svět, není tam onen svět.“
97

 

 V takovém případě by se mohlo zdát, že nirvána jako taková vůbec neexistuje, že se 

jedná o pouhou koncepci, jež zachycuje, co se děje v nitru osvobozených bytostí. Tuto 
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interpretaci ale výklady abhidharmového buddhismu odmítají. Explicitně ji popírá filosofický 

spis Milinda-paňha, kde stojí, že nirvána je atthi-dhamma, něco, co skutečně existuje, nikoli 

natthi-dhamma, to, co neexistuje doopravdy, ale např. pouze jako pojem: „Nirvána existuje,... 

mysl ji může poznat.“
98

 

 Nirvána tedy ve výkladech abhidharmy existuje jako intencionální objekt, jenž má 

základ ve skutečnosti. Předmět poznání tudíž opravdu existuje i mimo vědomí.
99

 Je ale zřejmé, 

že nirvána nemůže existovat v běžném slova smyslu, tak jak existují jiná jsoucna ve světě. 

Pálijský výraz atthi („být“), kterým se hovoří o věcech jsoucích, v sobě nese dva významy: 

„existovat“ ve smyslu „nacházet se“ a „existovat“ s významem „vzniknout“, tzn. vyvstat 

v procesu vzájemného podmiňování věcí.
100

 Abhidharma dospívá k názoru, že v prvním 

smyslu nirvána skutečně existuje, jedná se o nepodmíněný prvek – dhammu, v druhém smyslu 

však nikoli, protože vznikat mohou pouze podmíněná jsoucna. 

 Nirvána tedy v tomto pojetí nepředstavuje pouze dhammu ve smyslu všeobecného řádu 

nebo Buddhova učení (viz výše), ale také dhammu jako skutečné jsoucno. Tuto teorii dhamm 

jako jednotlivin (kořen dhr- znamená držet, udržovat) můžeme opět najít v mnoha verzích i 

v rámci jednotlivých škol. Théraváda obvykle rozlišuje čtyři kategorie dhamm: tvarové 

(hmotné), myšlenkové, mentální a nirvánu (jako jediného zástupce poslední kategorie), která je 

na rozdíl od ostatních nepodmíněným prvkem.
101

 Tyto prvky představují základní jednotky 

nesoucí určitou vlastnost, a vzájemně na sebe navazují, čímž umožňují kontinuitu, aby se 

projevily příčiny a následky podle zákona závislého vznikání. Nirvána potom stojí mimo 

všechny ostatní dhammy: nenese žádnou konkrétní vlastnost, naopak je protikladem všeho 

podmíněného.
102

 

 Řadu argumentů pro pojetí, že tato dhamma skutečně existuje, můžeme najít u 

Buddhaghóši (Vism. XVI,67-74). Ten předestírá celou diskusi, ve které shrnuje možné otázky 

a námitky, a odpovídá na ně. K prvnímu dotazu, zda není pravdou, že nirvána neexistuje, 

protože není možné jí porozumět, praví: 

 

Není tomu tak, protože je možné jí porozumět (správnými) prostředky. (Pro některé bytosti, 

jmenovitě, ty vznešené) je možné jí porozumět (správnými) prostředky, jinými slovy 

takovým způsobem, který je k tomu vhodný, (ctností, soustředěním a poznáním;) ... proto by 

se nemělo říkat, že tomu, čemu nemůže porozumět nevědomý obyčejný člověk, porozumět 

nelze. 

 

 

Nejen tedy, že nirvána existuje, dokonce je možné ji nazřít. To se podaří bytostem, které 

dosáhnou probuzení („vznešeným“). 

 Další námitku představuje domněnka, že nirvána je pouze zničením pěti složek, a ničím 

víc. Na to Buddhaghóša reaguje ve své čtvrté odpovědi takto: 
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(Kdyby nibbána byla absencí existujících složek) znamenalo by to pochybení, neboť by 

nemohl vyvstat prvek nirvány se zbytkem podmíněnosti, v momentu stezky, kdy ji složky 

podporují.   

 

 Stejně tak tento myslitel vyvrací, že se jedná o pouhé překonání chtivosti, zaslepenosti 

a nenávisti, protože k tomu může dojít již před dosažením nirvány. Vysvobození samo musí 

tedy být něčím víc. Nirvána ale také není úplným zničením:  

 

Není snad klamným závěrem, že nirvána je takové zničení, po kterém už nenásleduje žádné 

bytí? 

(Odpověď) Není tomu tak, protože neexistuje žádné takové zničení. ... Toto by také 

znamenalo, že vznešená stezka je nirvána, neboť vznešená stezka způsobuje zničení 

nedostatků. Proto se jí říká „zničení“; a poté už nejsou žádné nedostatky. A protože druh 

zničení zvaný „zastavení spočívající v nevznikání“ (tedy nibbána) slouží obrazně řečeno jako 

podpora k rozhodnutí se (pro stezku), (nibbána) je označována jako „zničení“ pouze 

metaforicky. 

 

Vysvobození tedy představuje něco jiného než zničení „ohňů“ nebo úplné zničení. Tento 

termín slouží pouze jako přirovnání, aby bylo snazší si představit, jakou roli hraje nirvána 

v životě člověka a jako motivace k vykročení na stezku k probuzení. K podobným závěrům 

dochází podle S. Collinse také filosofický spis Milinda-paňha nebo Buddhadatta ve svém 

Úvodu k abhidharmě (Abhidhammávatára).
103

 

 Přestože v samotných Buddhových rozpravách ještě nenacházíme systematický rozbor 

statusu nirvány, spíše její metaforické popisy, s pomocí abhidharmy už o tomto problému 

můžeme říci více. Je zřejmé, že v jejím kontextu se Buddhovi následovníci snažili vykládat 

nirvánu jako skutečně jsoucí prvek. Takový prvek je v jejich pojetí jediný svého druhu: jedná 

se o nepodmíněné jsoucno, které nemůže vzniknout jako následek něčeho, je protikladem 

všech ostatních podmíněných jsoucen. Nejde tedy o pouhé zničení tří „ohňů“ nebo zánik 

složek osobnosti. Jde o takové jsoucno, které samo o sobě existuje a je přístupné mysli. 
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5. MÍSTO NIRVÁNY V KONTEXTU JINÝCH DOBRÝCH ÚDĚLŮ (SUGATI) 

 

Jak již bylo řečeno, není možné beze zbytku určit, jaké povahy je nirvána. K porozumění 

tomu, co tento pojem představuje, nám pomůže zasadit jej do kontextu jiných dobrých údělů 

v buddhismu a nastínit jeho roli v celku buddhistické kosmologie. 

 

5.1 Náčrt buddhistické kosmologie 

 

V raném buddhismu se ještě nesetkáváme s propracovaným systémem nauky o světě, ten nám 

dává až abhidharma. Mnoho myšlenek, které rozpracovává, můžeme ale najít již v Sútrapitace. 

Tyto úvahy jsou pro Buddhovy následovatele důležité z toho důvodu, že poznání fungování 

světa znamená porozumění první vznešené pravdě: povaze strasti, a jedině pochopení 

vznešených pravd může vést ke konečnému vysvobození.  

Buddha se vyhýbal explicitním odpovědím, na otázky, zda má svět počátek nebo zda 

je věčný. Počátek sansáry je podle něho nemyslitelný;
104

 existuje v cyklech na základě 

vzájemně se podmiňujících jevů, tedy na základě principu závislého vznikání. V přirovnání 

Buddha praví, že tak tomu je po více než sto tisíc eónů.
105

 Podobně je tomu také 

s ohraničeností světa prostorově, ani zde nemůžeme určit, kde končí. Když se mnich 

Kévaddha pokoušel zjistit, kde končí prvky země, vody, ohně a větru, vystoupal v meditaci až 

do jemné sféry brahmových božstev, a ani ti mu na tuto otázku nedokázali poskytnout 

odpověď a poslali jej zpět k jeho učiteli.
106

 Buddha mu potom na jeho otázku odpověděl: 

 

„Takto bys, mnichu, neměl pokládat otázku: ,Kde beze zbytku končí prvky země, vody, ohně 

a větru?‘ Raději by ses měl tázat: 

,Kde prvky země, vody, ohně a větru nemají žádný základ? 

Kde zcela zaniká krátké i dlouhé, malé i velké, krásné i ošklivé –  

Kde zcela zaniká „jméno a forma?‘“ 

A odpověď je: 

Tam, kde je vědomí nepopsatelné (anidassana), nezměrné a zcela probuzené (pabha), 

tam prvky země, vody, ohně a větru nemají žádný základ, 

tam zcela zaniká krátké i dlouhé, malé i velké, krásné i ošklivé – 

tam zcela zaniká „jméno a forma“. 

S koncem vědomí toto vše zaniká.“
107

 

 

Komentáře obvykle vykládají „zcela probuzené“ vědomí jako takové, které nazírá nirvánu.
108

 

Bylo by tedy možné říci, že nirvána představuje v určitém smyslu hranice světa. Tyto hranice 

však neurčuje prostorově, ale kvalitativně svou povahou: je tam, kde už není podmíněné, a 

kde je podmíněné, není nirvána.
109

 

 Buddhistický kosmos zahrnuje mnoho sfér a různé druhy bytostí: v jemnějších 

vrstvách světa působí nejrůznější božstva (dévové) a vyšší bytosti, v těch ještě jemnějších 

vyšší brahmoví bohové. Na druhé straně, v propracované hierarchii pekel, obývají hladoví 
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duchové (sa. préta, pa. péta), zlé síly (mára) nebo žárliví bohové (asura). Všechny bytosti se 

znovu rodí v některé z těchto sfér a podob, v závislosti na povaze svých činů (karmanu). 

Abhidharma učí, že sansára zahrnuje celkem třicet jednu úroveň existence ve třech 

základních oblastech: v oblasti (nebo „světě“) smyslů (kámadhátu, kámalóka), oblasti čisté 

formy (rúpadhátu, rúpalóka) a oblasti beztvarosti (arúpadhátu, arúpalóka), (viz příloha 2: 

tabulka – svět a jeho sféry).
110

 

 Tento svět však zdaleka není jediný. Buddhistický vesmír zahrnuje bezpočet 

světových systémů. V textech Sútrapitaky se někdy hovoří o tisícinásobném systému světů, 

jindy o dvou tisícinásobném, nebo dokonce tří tisícinásobném systému. Různí autoři se snažili 

vyčíslit, kolik světů tedy vesmír celkově obsahuje s různými výsledky. Zajímavé je ale 

přirovnání Buddhaghóši, které říká, že i kdyby brahmoví bohové vyrazili do čtyř směrů 

rychlostí, která by jim umožnila překročit sto tisíc světových systémů tak rychle, jak mine šíp 

stín palmy, přesto by nedosáhli před úplnou nirvánou konce světů.
111

 Vzhledem k tomu, že 

tyto bytosti žijí 16 000 eónů, jsou meze vesmíru jen těžko představitelné.  

 Z hlediska otázky nirvány, je však důležité, jak tento svět funguje: sansára prostupuje 

celý kosmos, a každá z bytostí se podle svých činů zrodí v jedné ze 31 sfér. Tyto sféry 

odpovídají nejen dalšímu modu existence, ale i dalšímu druhu mentálnímu stavu.
112

 Každá 

bytost se dokonce během své cesty dalšími životy pravděpodobně zrodila v každé této sféře, 

krom pěti čistých příbytků (sa. šuddhávása, pa. suddhávása), kde sídlí jen ti, kteří už se znovu 

nenarodí, a po smrti dosáhnou úplné nirvány. Pokud jsou činy bytosti, co se týče těla, mysli a 

mluvy užitečné (sa. kušala, pa. kusala) nebo dobré (sa. punja, pa. puňňa), zrodí se ve vyšší 

sféře, pokud jsou neužitečné (sa. akušala, pa. akusala) nebo špatné (pápa), zrodí se bytost 

v nižší sféře. Aby bytost dosáhla nirvány, není třeba, aby absolvovala všechny stupně 

existence. Nirvána je otázkou poznání, a toho lze dosáhnout z lidského, nebo kteréhokoli 

vyššího stupně.
113

  

 

5.2 Dobré úděly (sugati) 

 

Podle toho, jaké povahy jsou činy a jejich záměry (protože právě záměry představují základ 

karmanu), se bytost dočká buď špatného údělu (sa. durgati, pa. duggati), nebo údělu dobrého 

(sugati). Dobrý úděl znamená, že se bytost znovu zrodí jako člověk, nebo v jedné ze šesti 

božských sfér bezprostředně nad sférou lidskou, tzn. v jednom z nebí (svarga) světa smyslů. 

Do těchto sfér se bytost zrodí na základě štědrosti (dána) nebo dobrého chování (šíla).  

Do vyšších brahmovských nebí, které se nacházejí ve světě čisté formy, se bytost 

může zrodit díky rozvíjení naprostého klidu a moudrosti, tedy pěstováním meditace. Těchto 

nebí nauka rozeznává šestnáct, z nichž nejvyšších pět představují čisté příbytky. Bytosti, které 

se v nich zrodí, vnímají věci v jejich čisté podobě a bez smyslových tužeb, ze smyslů jim 

zbývá pouze zrak a sluch. Až se ale ovoce dobrého karmanu vyčerpá, může se bytost zrodit 

opět ve sféře nižší, proto ani tyto mody existence nejsou zcela prosty utrpení.
114
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Ve světě beztvarosti se nacházejí čtyři nejjemnější vrstvy, do nichž se mohou narodit 

brahmoví bohové, a představují nejčistší možné stavy. Tomu odpovídají i jejich názvy, jež 

jsou odvozené od stavů vědomí. Tato zrození nezahrnují nic fyzického, a jsou zcela mimo 

tvar a formu.
115

 

 

5.3 Vztah nirvány a dobrých údělů 

 

Z výše řečeného je patrné, že nirvána zaujímá v buddhistické soteriologii zvláštní místo. 

Všechny dobré úděly, které vyplývají z činů bytosti, jsou stále uvnitř sansáry, představují 

přímý důsledek chování a smýšlení, jsou údělem (gati), který skončí, jakmile se vyčerpají 

dobré činy, které danou bytost do té či oné sféry přivedly.
116

 Nirvána v kontextu všech údělů 

nepředstavuje jejich vrcholný bod, ale v určitém smyslu jejich protiklad: stojí zcela mimo 

podmíněnost karmanového zákona, z ničeho nevyplývá. Představuje úplné vysvobození, 

jediný myslitelný pojem konce, a to jak konce znovuzrozování, tak abstraktní hranice světa. 

Kde je nirvána, tam neplatí zákonitosti podmíněnosti. To, že nirvána stojí stranou systému 

dobrých údělů, vidíme i v tom, že pokud jí chce bytost dosáhnout, neznamená to, že musí 

hierarchicky postupovat výš a výš, a jako vrchol vývoje dosáhne nirvány.  

 Nebylo by ale správné se domnívat, že je nirvána od ostatních dobrých údělů úplně 

odtržená. V některých textech se naznačuje, že zrození v jednom z nebí brahmových bohů 

může být krok správným směrem k nirváně.
117

 Častý názor také praví, že pro laiky nebo ty, 

pro které je cesta k nirváně znepokojivá, je vhodné usilovat o znovuzrození v některém 

z nebí.
118

 Proto by také bylo možné hovořit o nebích, která jsou cílem většiny buddhistů, jako 

„této straně vysvobození“, zatímco nirvána přestavuje to, co už jde zcela mimo hranice světa, 

a tedy dlouhodobý cíl Buddhových následovatelů. 

 Steven Collins upozorňuje na to, že nirvána je implicitně přítomna ve všech ostatních 

druzích vysvobození, právě proto, že jako jediná znamená úplnou záchranu před utrpením a 

podmíněností, zatímco ostatní dobré úděly nejsou osvobozením od zákona závislého vznikání, 

naopak fungují na podobném principu.
119

 Protože tedy žádný jiný dobrý úděl neznamená 

naději na úplný konec utrpení, nirvána představuje prvek, který dodává smysl jak usilování o 

ostatní dobré úděly, tak celé buddhistické nauce.  

 

5.4 Konečnost 

 

Již ze čtyř vznešených pravd je patrné, že nirvána stojí v centru buddhistické nauky, protože 

znamená konec utrpení, kterým je prodchnutá veškerá světská existence. Mohli bychom říci, že 

představuje jakýsi pojem konečnosti v rámci buddhistické nauky.
120
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5.4.1 Čas 

 

Pokud ale máme pochopit představu konce v buddhismu, musíme alespoň nastínit buddhistické 

pojetí času a trvání. Egon Bondy poukazuje na to, že buddhistická nauka do jisté míry stojí na 

představě pomíjivosti.
121

 Čas a prostor jsou neoddělitelné od věcí, které se v nich nacházejí, a 

jelikož neexistují žádné věčné substance, není nic, co by mohlo v pravém smyslu slova trvat 

(tedy držet si svoji vlastní podstatu). Jevy a věci světa se proto vyskytují pouze v okamžicích 

(sa. kšana, pa. khana), které mají charakter časového bodu. Lidé dokážou vnímat věci a jevy 

jako trvající díky své představivosti: z neustálého toku okamžiků si vyabstrahují dlouhodobé či 

postupně se měnící jevy.
122

 Svět je však ve skutečnosti proudem časoprostorových kvant. 

Všechny prvky světa – dhammy jsou (s výjimkou nirvány) pomíjivé; v jediném okamžiku 

vznikají i zanikají.
123

 Z toho tudíž vyplývá, že vlastně čas jako takový v buddhismu neexistuje. 

Dhammy naráz vnikají a zanikají, a hned zase vznikají nové. Jako vysvětlení toho, proč 

v určitou chvíli vzniká ta která dhamma, můžeme vidět karmanový zákon a princip závislého 

vznikání; bez nich by se jednalo o pouhou entropii. 

 

5.4.2 Konečnost ve světě bez času 

 

Kde není trvání, tam lze jen obtížně hovořit o konečnosti, protože konec vždy figuruje jako 

završení nějakého narativu, něčeho, co má časový sled.
124

 Pokud bychom chtěli něco takového 

hledat v kontextu buddhismu, museli bychom se obrátit do vědomí trpících bytostí: přestože 

jednotliviny nemají žádné trvání, bytosti vnímají jevy a události jako časový sled, kde podle 

karmanového zákona jedna věc logicky vyplývá z druhé. Koloběh sansáry se tedy jeví jako 

trvání, jako určitý narativ, který je možné logicky a časově strukturovat.  

 V tomto neustálém sledu údělů a zrozování představují všechna nebe a ostatní dobré 

osudy pouhé přerušení či zmírnění utrpení, nikdy ale úplné vysvobození. Nirvána naopak 

znamená úplný konec veškeré strasti, sansáry a veškeré podmíněnosti. Představuje tak závěr 

pomyslného narativu, a dává mu smysl jako celku; bez ní by vše ve světě představovalo 

nesmyslné utrpení. S. Collins se proto domnívá, že její hodnota není v první řadě sémantická – 

co nirvána je, ale syntaktická – jakou roli hraje v celku nauky. V tomto smyslu by bylo možné 

říci, že díky tomu, že představuje pojem konečnosti, strukturuje celek, činí jej smysluplným. 

 Nirvána není však pouze ukončením utrpení a znovuzrozování, ale také hranicemi 

sansáry a světa. Zatímco po každé smrti přijde další znovuzrození, po každém činu jeho plody, 

po každém dobrém údělu jiný úděl, za nirvánou nenásleduje nic, o čem by bylo možné cokoli 

soudit. Nirvána tedy představuje prvek transcendence v buddhistické nauce. V indickém 

kontextu jsou totiž bohové a jejich sféry světu imanentní. Nalézají se sice nad lidskou rovinou, 

ale každá bytost se do nich může postupně přerodit. Jediné, co je zcela jiné a nepostihnutelné, 

je nirvána. Tu mohou nazřít jen bytosti probuzené, a jejich porozumění tomuto vysvobození je 

jiného druhu než běžné poznání, lidé by se tedy neměli tázat po povaze nirvány, neboť je 

nepostihnutelná. Buddha to vysvětluje mnichu Rádhovi: 
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„A co, ctihodný pane, je smyslem vysvobození?“ 

„Smyslem vysvobození je nibbána.“ 

„A co, ctihodný pane, je smyslem nibbány?“ 

„To už jsi zašel mimo dosah tázání, Rádho. Neporozuměl jsi hranicím tázání. Neboť 

úctyhodný život, Rádho, je takový, který se žije s nibbánou jako jeho základem, nibbánou 

jako jeho směrem, nibbánou jako jeho cílem.“
125

 

 

Nirvána tedy představuje úběžník života, který nemá být pochopen, ale třeba o něj usilovat a 

vnímat jej jako smysl a základ veškerého snažení. 
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6. ZÁVĚR 

 

Na předchozích stranách jsem se pokusila stručně představit problematiku nirvány v 

théravádovém buddhismu. Aby vynikla komplexnost této koncepce, bylo třeba ukázat nirvánu 

z různých úhlů pohledu a v různých interpretacích. První rovinou, na které se s buddhistickým 

vysvobozením setkáváme, je nirvána se zbytkem podmíněnosti, které rozumíme jako určité 

události nebo stavu během života. Tento stav vždy souvisí s probuzením a představuje 

dosažení úplného poznání toho, jak se věci mají, a díky tomu osvobození od strasti. Tato 

zkušenost může být chápána jako zkušenost krátkodobá, nebo trvalý stav, v každém případě 

však znamená trvalou změnu bytosti. 

 Z jiného úhlu pohledu můžeme říci, že člověk, jenž dosáhl probuzení, nahlédl nirvánu 

jako nepodmíněnou sféru. Tato sféra se dává bytostem jako intencionální objekt poznání, a 

představuje výraz všeobecného řádu světa a nejvyšší, nepodmíněnou pravdu. Jako s takovou 

se s ní mohou setkat bytosti na stezce k probuzení ještě před dosažením arhatství, i když takto 

nirvánu pouze nahlížejí, nikoli zažívají ve stejném smyslu jako bytosti probuzené. 

 Zbývající rovinou, o které jsem pojednávala, je úplná nirvána po smrti, jejíž povaha se 

tradičně těšila největšímu zájmu badatelů. Jedná se o úplné vysvobození od utrpení, kdy se 

bytost zcela odpoutá i od zbytku podmíněnosti, tedy od pěti psychofyzických složek 

osobnosti, a už se znovu nezrodí. 

Mohlo by se tedy zdát, že texty hovoří o několika různých nirvánách, z nichž každá 

nese určité významy a implikace, a že vlastně tyto jednotlivé nirvány sdílejí jen jméno na 

základě určité podobné zkušenosti. Není tomu ale tak. Pro Buddhovy následovatele existuje 

jediná nirvána – nepodmíněná dhamma, která představuje protiklad sansáry, úplné 

vysvobození a cíl směřování. Různé významy nirvány představují badatelskou pomůcku, jež 

slouží k tomu, aby bylo možné ukázat, na jakých rozdílných rovinách je možné se 

s vysvobozením setkat, jak paradoxní a problematickou má povahu. 

Buddhisté jsou si paradoxnosti tohoto termínu plně vědomi. Je to patrné na snaze 

metaforicky přiblížit ontologický status nirvány nebo způsob existence arhata po smrti. 

V textech se setkáváme s popisy, jež odpovídají jednomu z hlavních učení buddhismu, střední 

cestě: není to ani existence, ani neexistence, ani věčná blaženost, ani anihilace. V koncepci 

nirvány však nejde o jakýsi střed ve smyslu šedého průměru, naopak: nirvána představuje 

radikální protiklad obou pólů podmíněného světa, stojí nejen zcela mimo tato označení, ale i 

mimo zkušenost označovaného. Všechny popisy nirvány tedy mohou být „pouhé“ metafory. 

Není popisována jako blaženost i jako anihilace proto, že by si buddhisté nebyli jisti, jak se to 

s nirvánou má, ale protože jedině tak mohou texty alespoň naznačit její paradoxní charakter a 

díky přirovnání jej i přiblížit lidské představivosti. 

Je tedy patrné, že otázka, jež od raných dob studia buddhismu trápila badatele, totiž 

zda nirvána je, či není anihilace, není položená tak, aby vedla k odpovědi, jež v kontextu 

buddhismu dává smysl. Z toho, jak buddhisté vnímají nirvánu v různých rovinách, by se 

většinou zdálo, že tomu tak není: nirvána představuje nepodmíněnou sféru, dhammu jako 

stavební prvek kosmu, dhammu jako nejvyšší pravdu. Otázka anihilace však znamená, zda ten, 

kdo jí dosáhne, dále existuje, nikoli zda existuje sama nirvána. Právě této otázce se ale 

Buddha vyhýbal, protože odpověď na ni bude vždy nesprávná a povede k mylnému názoru na 

nirvánu. Raději používal přirovnání k ohni, o kterém také nemůžeme říci, kam šel, když 

dohoří. Indická představa ohně, který, i když vyhasne, nadále představuje sílu nebo mocnost, 

nás může vést k závěru, že by nebylo správné uvažovat o anihilaci. Tím tedy můžeme 

vysvětlit, proč nelze mluvit o existenci arhata po smrti, přestože ani není možné říci, že 
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neexistuje. Buddhistické texty a jejich výklady tedy naznačují střední cestu mezi anihilací a 

věčnou blažeností, které se v nich snažili interpreti hledat.  

Nirvána, ať již ta po smrti, nebo ta v životě coby příslib pozdějšího úplného 

vysvobození, není pouze dočasným únikem z podmíněnosti ve smyslu nějakého extatického 

vytržení, ale definitivním vysvobozením ze vší podmíněnosti, a tedy veškerého utrpení. 

V tomto smyslu je možné v ni spatřovat obraz definitivní konečnosti, naprostého ustání všeho 

světského. Tím se zásadně odlišuje od ostatních forem dobrého údělu v buddhistickém 

myšlení. Všechny ostatní příznivé úděly představují sice často ztělesnění všeho myslitelného 

dobra, ale pokaždé jedině v rámci podmíněnosti a v závislosti na karmanovém zákonu, tedy 

jakéhosi „světského“ dobra. Nirvána naproti tomu stojí mimo dobro i zlo, zcela přesahuje 

dualitu a podmíněnost.  

Jako prvek konečnosti však nirvána také figuruje metaforicky: představuje cíl 

veškerého směřování, konec strastné a dlouhé cesty. V tomto smyslu jí také můžeme dobře 

rozumět jako místu: je to tam, kam všichni mají dojít. Tím také dává smysl buddhistickému 

světu a strukturuje jej, uzavírá tak kosmologii. 
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PŘÍLOHA 2: TABULKA – SVĚT A JEHO SFÉRY 

 

 

Tabulka převzata z Gethina, The Foundations of Buddhism, Oxford: Oxford University Press, 

1998, s. 116-117. 


