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Od prvního setkání s Budhismem jsme vystaveni jeho vnímání jako paradoxu. Intelektuáln� 
se projevuje jako požitek pro volnomyšlenká�e: st�ízlivý, realistický, nedogmatický, tém�� 
v�decký ve svém názoru i metod�. Avšak, p�ijdeme-li do kontaktu s živou Dhammou zevnit�, 
brzy zjistíme, že má jinou stranu, která se zdá být antitezí všech našich racionalistických 
p�edpoklad�. Stále se ješt� nesetkáváme se strnulými p�esv�d�eními ani s s náhodnou 
spekulací, ale setkáváme se s náboženskými ideály od�íkání, rozjímání a oddanosti; 
setkáváme se se soustavou doktrín pojednávajících o otázkách transcendence smyslového 
vnímání a mysli; a co nás snad m�že nejvíc vyvést z míry – setkáváme se s programem 
cvi�ení, ve kterých d�v�ra a víra p�edstavuje rozhodující schopnost a pochybnost p�sobí jako 
svazující p�ekážka. 

Pokusíme-li se ur�it náš vlastní vztah k Dhamm�, budeme nakonec vystaveni nutnosti nalézt 
smysl ve spojení obou t�chto zdánliv� nesmi�itelných stran: empiristické stran� obrácené 
sm�rem ke sv�tu, která nám �íká, jak prozkoumat a ov��ovat v�ci pro nás a náboženské stran� 
obrácené Za nás, Nad nás, která nám radí zbavit se všech pochybností a v��it u�iteli a jeho 
u�ení. 

Jeden zp�sob, jak m�žeme toto dilema vy�ešit je akceptace pouze jedné tvá�e Dhammy jako 
autentické a odmítnutí druhé tvá�e jako nepravé, nadbyte�né. Takže, s tradi�ní Buddhistickou 
zbožností, m�žeme zahrnout do svého pojetí náboženskou stránku d�v�ry a oddanosti, ale 
nep�ijmout praktický pohled na sv�t a úlohu kritického zkoumání. Nebo spolu s moderními 
obránci Buddhismu m�žeme vychvalovat empirický charakter Dhammy a její podobnost 
v�d�, ale rozpa�it� klopýtat p�es náboženskou stránku. Pokud si uv�domíme co pravá 
Buddhistická spiritualita opravdu vyžaduje, oz�ejmíme si autenti�nost a d�ležitost obou t�chto 
tvá�í Dhammy a pot�ebu akceptovat ob� sou�asn�. Pokud tak neu�iníme, riskujeme zaujetí 
jednostranného pohledu na toto u�ení a našemu vlastnímu zapojení do Dhammy budou 
pravd�podobn� p�ekážet naše zaujatosti a konfliktní postoje. 

Tento problém však z�stává nevy�ešen i tehdy, pokud akceptujeme ob� tvá�e Dhammy, ale 
bez pochopení jejich protikladnosti. Klí�, který navrhujeme k jejich usmí�ení (a tím též 
k dosažení vnit�ní konzistence našeho vlastního pohledu a vlastní praxe) je založen na dvou 
základních úvahách: za prvé na vlastním ú�elu Dhammy, která nám slouží jako náš pr�vodce, 
za druhé na strategii, kterou použijeme pro dosažení tohoto ú�elu. Ú�elem je dosažení stavu, 
kdy budeme osvobozeni od utrpení. Dhamma neslouží k tomu, aby nám poskytla faktické 
informace o sv�t�. Proto p�es všechnu svoji kompatibilitu s v�dou jsou její cíle a hlediska 
nezbytn� rozdílné. Co je u Dhammy primární a podstatné, je fakt, že slouží jako cesta ke 
spirituální emancipaci, k osvobození od kruhu opakovaných narození, utrpení a úmrtí. 
Dhamma je nám nabízena jako nenahraditelný prost�edek k vysvobození a proto nehledá �ist� 
intelektuální souhlas, ale poskytuje odpov�� sm��ující ke spiritualit�. Zam��uje nás na 
základní princip našeho bytí a v n�m probouzí víru, oddanost a odevzdanost v mí�e p�im��ené 
kone�nému cíli naší existence. 



Ale víra a oddanost jsou pro Buddhismus pouze pobídka, která nás donutí vstoupit na cestu a 
setrvat na ní; samy o sob� nemohou zaru�it osvobození. Primární p�í�inou spoutanosti a 
utrpení podle Buddhova u�ení je neznalost skute�né podstaty existence; proto v Buddhistické 
strategii osvobození musí být primárním nástrojem osvobození znalost a vid�ní v�cí tak, jak 
jsou. Zkoumání a kritické pátrání, rozvážné a neutrální, vytvá�í první krok sm�rem 
k moudrosti, umož�uje nám rozpustit všechny pochybnosti a získat konceptuální pochopení 
pravd, na kterých naše osvobození závisí. Ale obavy a dotazování nemohou pokra�ovat do 
nekone�na. Pokud jsem se jednou rozhodli, že Dhamma má být náš prost�edek k duchovní 
svobod�, musíme nastoupit na palubu: musíme opustit naší váhavost a nastoupit cvi�ení, které 
nás povede od naší d�v�ry a víry až k našemu osvobozujícímu vid�ní. 

Pro ty, kte�í p�istupují k Dhamm� jako k pátrání pro intelektuální a emocionální pot�šení, 
nezbytn� jim ukáže dv� tvá�e a jedna z nich pro n� z�stane hádankou. Avšak pokud jsme 
p�ipraveni p�istoupit k Dhamm� podle jejího vlastního zp�sobu, jako k cest� vedoucí 
k osvobození od utrpení, nebude mít dv� r�zné tvá�e. Místo toho uvidíme pouze to, co zde již 
bylo od za�átku: jedinou tvá� Dhammy, která stejn� jako ostatní tvá�e zahrnuje dv� 
komplementární strany. 

  

 


