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Sjednocení studia a praxe 
Geše Tenzin Namdak 

(překlad článku uveřejněného v časopise Mandala v r. 2016) 

Když jsem se před více než dvaceti lety poprvé setkal s Dharmou, 
nedomníval jsem se, že by bylo nějak zvlášť třeba ji studovat. Chtěl jsem se 
odebrat do meditačního ústraní a zabývat se tím, o čem jsem si myslel, že je 
„skutečná praxe“. Také jsem měl již za sebou nějaké to studium ve svém 
„světském životě“. Naštěstí mí laskaví guruové, kteří mi doporučili naučit se 
tibetsky a jít studovat do kláštera Sera, rychle rozpoznali můj krátkozraký 
pohled na věc. Když jsem měl o dlouhém studiu v Seře pochybnosti, láma 
Zopa rinpočhe řekl: „Bude to prospěšné pro tvůj lam-rim.“ Po téměř 
devatenácti letech, kdy už se blížím ke konci geše studií, jsem jim mimořádně 
vděčný, že mě povzbudili k tomu, abych využil této neuvěřitelné příležitosti 
studovat tradičním způsobem. Přestože jsem člověkem nízké inteligence, 
líným z přirozenosti a s myslí, kterou je těžké ovládnout, viděl jsem za ta léta 
mnohá dobrodiní a dostalo se mi inspirace učiteli, kteří jsou produktem tohoto 
hlubokého systému.  
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Mylné představy o dlouhodobém studiu nejsou neobvyklé. Mnozí lidé chtějí 
namísto podrobného studia praktikovat. Jiní si myslí, že je důležitější studovat 
než praktikovat. Studium a praxe by však neměly být vnímány jako protiklady, 
na své cestě k osvícení potřebujeme obojí. Navzájem se posilují. I na světské 
úrovni se tento vztah dá pochopit. Známý organizační výzkumník Kurt Lewin 
například řekl: „Teorie je bez praxe neživá, praxe bez teorie je slepá.“ 

Studium může být také považováno za praxi. Studium je cvičení mysli, které 
nás přivádí blíže k osvícení. Například když čteme lamrimový text, udělat si 
čas a přemýšlet o tom, co čteme, je formou analytické meditace. A čín více 
čteme, tím více získáme informací, o kterých je třeba přemýšlet. 
Obeznámením se s širokou škálou idejí a zdůvodnění učiní naší analytickou 
meditaci hlubší.  

Během audience s rezidenty Domu IMI  v Seře Jeho Svatost dalajlama 1

žertoval o tom jak mistři v minulosti buddhismus zkomplikovali. Uprostřed 
vážně míněné poznámky se tak rozesmál. Pokračoval vysvětlením, že 
mentálních neduhů je velmi těžké se zbavit, protože jsme si na ně v průběhu 
mnoha životů dokonale přivykli. Dále řekl, že tradice Nálandy , ze které  2

vzešel tibetský buddhismus, je jedinečná důrazem na dlouhodobé a hluboké 
studium, jímž lze získat účinné protilátky, které proti mentálním neduhům 
působí z mnoha různých úhlů, až je nakonec odstraní úplně. Jeho Svatost 
dalajlama také uznal, že věnovat se studiu a praxi není snadné, vyžaduje to 
velké úsilí po dlouhý čas.  

Studium ve formě obdržení vysvětlení textu, individuální četby, učení se 
zpaměti a debaty spolu s modlitbami a meditacemi dohromady s tisíci mnichy 
je esencí geše programu. Celý kurz pokrývá celý rozsah buddhistických učení a 
je založen na zdrojových textech a komentářích indických i tibetských mistrů. 
Pěti hlavními tématy jsou 1. platné poznání (pramana), kde jde o to jak 
používat platné zdůvodňvání v analýze záležitostí týkajících se cesty, 2. 
dokonalost moudrosti (pradžñaparamita) vystvětlující jak rozvinout poznání 
na cestě k nirváně a k osvícení, 3. filosofie střední cesty (madhjamaka) 
objasňující pojetí závislé propojenosti a prázdnoty, 4. mnišská disciplína 
(vinaja), jež učí, jak žít etický život, který Buddha ustanovil a 5. 
fenomenologie (abhidharma), ze které se dozvíme o karmy, různých aspektech 
mysli a rozvoji cest. Tyto texty vykládají Buddhovy myšlenky a poskytují 
detailní vysvětlení všech stádií cesty k osvícení.  

  rezidenty Domu IMI jsou mniši ze Západu, kteří studují geše program, pozn. překl.1 1

 dnes již neexistující velký indický buddhistický klášter proslulý důkladným studiem a filosofickou 2

debatou, pozn. překl.
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Při studiu Buddhovy nauky je analytický přístup velice důležitý. Neměli 
bychom se snadno spokojit s jednou odpovědí, ale vždy hledat víc informací, 
abychom si věci ujasnili a zbavili se pochybností. Tak bude naše porozumění 
stabilní a postupně získáme obeznámenost nutnou k dosažení poznání.  

Khensur rinpočhe Lobsang Cering učil bez toho, aniž by se vůbec podíval do 
textu. První věc, kterou ve třídě řekl, byla: „Kam jste došli v textu a jaké máte 
pochybnosti?“ A potom s námi začal debatovat. Nikdy nám nedal odpovědi na 
naše otázky k nově studovanému materiálu. Místo toho říkal: „Nevím. 
Nejdříve si to víc nastudujte a debatujte o tom a pak si promluvíme.“ To byl 
jeho dovedný způsob, jak nás přimět k tomu, se nejprve s tématem seznámit, a 
odhalit v něm komplikace a nejasnosti, a poté nám pomohl si je ujasnit.  

Některé buddhistické spisy nejsou snadné. Je třeba číst je znovu a znovu, 
obdržet k nim vysvětlení a opakovaně přemítat nad jejich klíčovými 
myšlenkami. Khenrinpočhe Lobsang Delek nám ve třídě říkal: „Pokračujte ve 
studiu a analýze textu, i když je to teď těžké. Zanecháte v mysli otisky, které 
jednoho dne dozrají a komplikovaná témata pochopíte. A to pochopení 
nakonec povede k poznání.“ 

Studium nám pomůže nejenom v analytické meditaci, ale také k rozvinutí 
soustředění. Někteří naši učitelé v klášteře říkali, že čtení velkých textů 
udržuje mysl ve ctnosti a zaměřenou, takže brání rozptylování mentálními 
neduhy. U začátečníka je například velmi snadné, aby se projevily během 
meditačního ústraní zaměřeného na shromažďování recitací mantry. V žertu 
se říká, že si zničí nehty, (používáním modlitebních korálků), ale ne negativní 
stavy mysli. To neznamené, že bychom neměli v úsraní shromažďovat mantry, 
znamená to, že bychom se na ně měli dobře připravit, meditovat zejména v 
různých stádiích praxe a mantru recitovat až tehdy, když bude mysl unavená. 
To je pokyn přímo vyjádřený v tantrických textech. Jeho Svatost někdy v žertu 
říká: „Když prolétnete sádhanou bez meditace na jednotlivé body a hned 
začnete počítat mantry, co budete dělat, až vás to unaví?“ 

Je-li mysl trénována studiem, můžeme se pustit i do náročnějších 
kontemplací a meditací. Mnohé buddhistické spisy hovoří o třech stádiích 
získávání poznání: 1. naslouchání učení a studiu, 2. kontemplaci a 3. meditaci. 
V Abhidharmakóše jsou tato stádia popsána na příkladu, kdy se někdo učí 
plavat. Na začátku neustále potřebuje plovací destičku. Pak se jí přidržuje jen 
příležitostně. A nakonec už plave úplně sám. Plovací destička symbolizuje 
spoléhání na slova spisů, plavat sám pak ilustruje spoléhat na význam spisů.  

Výsledky tradičního systému studia uvidíme, když se podíváme na velké 
mistry. Tito učitelé jsou usebraní, soucitní a mají mysl moudrosti ostré jako 
žiletky. Dokáží zpaměti citovat a vysvětlit ty nejsložitější pasáže textů a tuto 
schopnost si udrží do svých osmdesáti let i déle, a to přesto, že ony texty roky 
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neviděli. Taková „aktivní znalost súter i tanter učiní meditaci ve srovnání s 
někým, kdo patřičně nestudoval neuvěřitelně hlubokou a účinnou.  

Když byl Jeho Eminence Čöden rinpočhe po devatenáct let v osamělém 
meditačním ústraní, všechny texty, které potřeboval, znal zpaměti. Jeho 
jediným vlastnictvím byly jeho modlitební korálky. Přestože projevil aspekt 
praktikujícího, svým studentům vždy radil, aby předtím, než půjdou do 
dlouhodobého meditačního ústraní, dokončili svá studia. Učil také o 
důležitosti obdržení ústních vysvětlení a předání textů. S transmisí obdržíme 
požehnání autorů textů a všech mistrů nepřerušené linie, kteří texty předávali, 
než se dostaly k našim vlastním učitelům. Takové požehnání nám pomůže 
rychleji ten text pochopit a rychleji dosáhnout poznání. To je zřejmé z příběhu 
holuba, který sedával na stromě za oknem pokoje učence Vasubhandua. 
Protože slýchal recitaci Abhidharmakóši každý den, ve svém dalším životě se 
stal velkým znalcem abhidharmové literatury.  

Během studia a praxe je důležité mít dalekosáhlou vizi. Džangtse Čödže 
Lobsang Tenzin rinpočhe mi jednou řekl: „Snažme se studovat celou stezku co 
nejobsáhleji a potom to uplatnit v praxi. Když tak budeme činit po několik 
životů, poznání jistě přijde.“ Taková prohlášení nám pomohou probudit v sobě 
stabilní důvěru v systém studia a rozšíří náš náhled na cestu. Jestliže Buddhovi 
trvalo tři nesčetné věky, aby se stal osvíceným, co je vedle toho pár let 
intenzivního studia? 

Všimněme si také že velcí mahásiddhové Indie, jako Padmasambháva, 
Šantarakšíta, Naropa, Virupa atd. byli předtím, než se projevili jako vynikající 
jogíni, proslulými učenci. Láma Congkhapa je také významným příkladem 
takového mahásiddhy. V jeho životopisech se dočteme, že do svých asi třiceti 
let intenzivně studoval. Podle těchto životopisů se ptal Maňdžušrího, zda jeho 
pochopení prázdnoty odpovídá pojetí svátantriky či prásangiky. Maňdžušrí mu 
odpověděl, že ani jednomu, a doporučil mu intenzivní meditační ústraní se 
zaměřením na tři pokyny: vidět lámu a božstvo - patrona jako neoddělitelné, 
nashromáždit zásluhy a očistit poskvrnění a studovat velké texty. Láma 
Congkhapa, který dříve ve svém životě pobýval v mnoha kratších meditačních 
ústraních, se pak odebral do dlouhého, během kterého provedl 3, 5 milionu 
poklon Třiceti pěti buddhům a 1,8 milonů darování mandaly. Díky tomu, že se 
řídil trojí radou a dlouhotrvajícím snažnými prosbami ke svému lámovi dosáhl 
dokonalého porozumění prázdnotě čtením Buddhapálitova komentáře k 
Nágárdžunovu Základnímu pojednání o střední cestě. Té noci, než dosáhl 
vhledu, se mu zdál sen o tom, jak mu Buddhapálita tím komentářem 
požehnal. Poté, co dosáhl vhledu, sepsal mnohé komentáře k prázdnotě, kde 
využil jako základ díla Nágárdžuny a Čandrakírtiho. Na podobná studijní 
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ústraní se pak ještě odebral, aby získal poznání dalších aspektů cesty k 
osvícení a stupňů tantry.   

Congkhapa nejen že dosáhl poznání těchto stupňů a cest, ale také, někdy po 
diskusi s Maňdžušrím, vysvětlil obtížné pasáže svých ústních a psaných 
komentářů pro budoucí generace. Z jeho příkladu vidíme, že studium samotné 
k poznání nestačí.  

Přestože z těchto příběhů plyne doporučení položit před dlouhodobým 
meditačním ústraním důraz na studium, neznamená to, že bychom se neměli 
věnovat meditaci v kratších ústraních už během studia. Tato kratší ústraní nám 
pomohou získat nějakou zkušenost s tím, co studujeme. Geše láma Končhog 
(1917-2001), skutečný jógin naší doby, například během svého studia v Seře v 
Tibetu pobýval v mnoha kratších ústraních. Po dokončení svých studií se 
odebral do dlouhého ústraní, během kterého získal poznání cesty k osvícení. 
což bylo jasně ukázaly neuvěřitelné relikvie vzniklé z jeho těla po kremaci.  

Chceme-li dosáhnout poznání cesty, neměli bychom se také řídit tímto 
příkladem? Jeho Svatost dalajlama říká, že schopnost klidné setrvání, 
bódhičittu a prázdnotu do detailu vysvětlit nestačí. Musíme vyvinout úsilí 
probudit je v naší mysli meditací na základě důkladného studia. Když to v naší 
době nikdo neudělá, budoucí generace dojdou k závěru, že možnost 
dosáhnout takových úrovní mysli je pouhým mýtem minulosti. Díky laskavosti 
a dalekosáhlé vizi lámy Zopy rinpočhe jsou tímto tradičním sjednocením 
studia a praxe i různé studijní programy FPMT. Máme veliké štěstí, že jsou 
dostupné v mnoha zemích světa a že tak všude po světě sází semínka osvícení.  

Geše Tenzin Namdak je holandský mnich, který strávil více než dvě dekády 
studiem na klášterní univerzitě Sera Dže v Indii. Krátce poté ho láma Zopa 
rinpočhe jmenoval stálým učitelem v buddhistickém centru Džamjang (Jamyang) 
v Londýně. 

  

Překlad © Tenzin Palmo
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