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Buddhův život  
 

Sumedha, moudrý muž, zdědil obrovské jmění po svých rodičích, kteří mu ho po 
své smrti odkázali. Když si uvědomil, že majetek je neuspokojivý, rozdal své jmění a 
stal se asketou v lese. Brzy získal mistrovství v meditaci a byl známý svými 
nadpřirozenými schopnostmi. 

 
Když se asketa Sumedha dozvěděl o příchodu Buddhy Dīpaṅkary do města 

Rammavatī, podílel se na přípravě úprav cesty pro Buddhu. Když Buddha dorazil, stále 
ji opravoval, ale byl odhodlán ji dokončit tím, že se Buddhovi poklonil v bahnitém 
příkopu a požádal Buddhu, aby se mohl stát Buddhou. Vedle něj stála mladá žena 
jménem Sumittā nesoucí stonky lotosových květů. Dala asketovi Sumedhovi pět 
stonků a tři stonky si nechala pro svou vlastní potřebu. Když to Buddha Dīpaṅkara 
uviděl, vševědoucně prohlásil asketu Sumedhu za budoucího Buddhu a zároveň 
prohlásil, že ctižádostivá mladá dáma Sumittā bude jeho stálou společnicí a 
pomocnicí.  
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Devové (bohové) prosí Santussita deva bodhisattu (jehož skutečné jméno bylo 
Setaketu) v nebi Tusitā, aby se znovu narodil na zemi a stal se Buddhou. Ten jejich 
žádost přijal poté, co si prohlédl Pět velkých úvah (pañca mahā vilokana); kterými jsou 
vhodná doba, ostrov-kontinent, země, klan a délka života matky. 

 

V nepálském parku Lumbinī v den úplňku Vesākhā nově narozený princ ušel 
sedm kroků po lotosových květech, ukázal směrem na sever a řekl: ,aggo ham asmi 
lokassa‘, což znamená: ,Jsem nejvyšším na tomto světě‘. Narození tohoto malého prince 
přineslo velkou radost jeho královským rodičům, králi Suddhodanovi, královně Mahā 
Māyi i všem ostatním bytostem. 
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Sňatek prince Siddhatthy a princezny Yasodhary (Bhaddakaccānā) se konal ve 
Zlatém paláci, který daroval jeho otec král Suddhodana. Byl to přepychový palác plný 
smyslového potěšení a pohodlí. Oslava trvala mnoho dní. 

 

Během návštěvy královského parku viděl princ Siddhattha čtyři velká znamení, - 
starce, nemocného muže, mrtvolu a klidného asketu. Díky nim si princ uvědomil 
neuspokojivost života a přimělo ho to k hlubokému zamyšlení nad odříkáním. 
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Māra se se svou armádou neúspěšně snažil zabránit princi Siddhatthovi v jeho 
asketické praxi. Princ Siddhattha přesto odjel na svém oblíbeném hřebci Kanthaka a za 
ním jel jeho věrný vozataj Channa.  

 

Princ Siddhattha si na břehu řeky Anoma ostříhal vlasy, aby se zřekl světského 
života. Ghaṭikāra Mahā Brahma předložil asketickému Siddhatthovi osm mnišských 
požadavků a ten přikázal svému vozatajovi Channovi, aby odvezl jeho královský 
majetek zpět do paláce. Jeho vlasy přijal Sakka, král bohů a uložil je do Culamani ceti 
(pagody) ve svém nebeském sídle v Tāvatiṃsa. Podobně Ghaṭikāra Mahā Brahma odnesl 
své knížecí šaty do svého vyššího nebeského sídla Akaniṭṭhā a uložil je do pagody 
známé jako Dussa ceti. 
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Asketický bodhisatta se před dosažením svého cíle šest let vytrvale a horlivě 
věnoval askezi a meditaci. I když se z něj stal postupně kostlivec, ve svém snažení 
nepřestal. 

 

Bodhisatta seděl pod stromem bodhi a byl vyzván Mārou jedoucím na divokém 
slonu Girimekhalā, aby se vzdal cesty vedoucí k osvícení.  
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V den úplňku Vesākhā dosáhl bodhisatta Siddhattha, sedící pod stromem bodhi v 
Gaya, nejvyššího osvícení. Při první noční hlídce získal poznání, díky němuž si 
vzpomněl na minulé životy. Při druhé noční hlídce byl schopen nahlédnout do 
budoucnosti včetně zrození a smrti jiných bytostí. Na třetí noční hlídce zničil všechna 
poskvrnění a stal se plně osvíceným (sammā sambuddha). 

 
Bylo to v posledním týdnu (7. týden) po jeho osvícení, když kolem místa 

procházeli dva kupci, bratři Tapussa a Bhallika z Ukkalapy a spatřili Buddhu. Nabídli 
Buddhovi své vlastní zásoby; Buddha jim pak daroval osm pramenů vlasů ze své 
hlavy, aby je uctívali jako posvátné předměty. Relikvie vlasů jsou nyní uloženy v 
Shwedagon pagodě v Rangúnu v Barmě (Myanmar). 
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V Jelením parku ve Vārāṇasī se Buddha setkal s pěti askety Kondañña, Vappa, 
Bhaddiya, Mahānāma a Assaji, které znal již dříve. Pronesl k nim své první kázání. 
Nazývá se Dhammacakkapavattana sutta, která uvádí kolo Dhammy do pohybu. Asketa 
Kondañña, který byl v jeho dětství na obřadu udílení jména, se stal prvním, kdo spatřil 
světlo v Dhammě a dosáhl stavu sotāpanna, prvního stupně svatosti. Později všichni 
dosáhli arahatství poté, co vyslechli Anatalakkhaṇa suttu (rozpravu, která pojednává o 
ne-já). 

 

Buddha vyzval svých prvních šedesát žáků arahatů, aby se vydali do různých 
směrů hlásat učení a použil tato slavná slova: - „Jděte, bhikkhuové, a putujte ku prospěchu 
mnohých, pro blaho mnohých, v soucitu se světem, pro dobro, pro zisk, pro blaho devů (bohů) a 
lidí. Hlásejte, bhikkhuové, učení, jež je proslavené a hlásejte život ve svatosti, dokonalý a čistý!“ 
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Když bodhisatta navštívil Rājagahu, hlavní město Magadhy, král Bimbisāra nabídl 
bodhisattovi své království. Ten jej však kvůli světským požitkům nepřijal. Po 
vyslechnutí Buddhova učení dosáhl král prvního stupně svatosti (sotāpanna). Svůj 
královský park známý jako Veḷuvana (Bambusový háj) pak věnoval Buddhovi a jeho 
žákům. 

 

Buddha provedl dvojí zázrak, kdy ze svého těla současně vypustil oheň a vodu, 
aby potlačil pýchu svých starších příbuzných, kteří se mylně domnívali, že jim Buddha 
jako mladší musí prokazovat úctu. 
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Sedmého dne Buddhova příchodu do Kapilavatthu princezna Yasodharā oblékla 
prince Rāhulu a ukázala na Buddhu: „Hle, synu, velký asketa majestátního vzhledu je tvůj 
otec. Jdi k němu a požádej ho o své dědictví!“  

Jak mu poradila jeho matka, mladý Rāhula přišel k Buddhovi a požádal o své 
dědictví. Buddha místo toho řekl ctihodnému Sāriputtovi, aby prince Rāhulu poučil 
Dhammou a dal mu tak duchovní dědictví lepší, než o jaké žádal. 

 

 

Při jedné z dalších návštěv města Rājagaha se Buddha vydal na almužnu ve 
společnosti svých hlavních žáků a dalších mnichů. Cestou král Bimbisāra a jeho 
královská rodina vzdávali Buddhovi a jeho žákům úctu. 
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Buddha pronesl kázání o míru dvěma mocným armádám Kapilavatthu a Koliya na 
opačných březích řeky Rohiṇī předtím, než obě země začaly bojovat o zásoby vody v 
řece pro pastevecké účely. 

 
Řád mnišek (bhikkhunī saṅgha) byl založen v pátém roce po Buddhově osvícení. Po 

smrti krále Suddhodany se Mahā Pajāpatī Gotamī, která byla Buddhovou bývalou 
pěstounkou a toužila vstoupit do řádu, obrátila na Buddhu, který v té době pobýval v 
Kapilavatthu, a prosila ho o povolení přijetí žen do řádu. Poté, co Buddha vyslechl jejich 
prosby a odmítl je, se vrátil do Vesālī na období deštů (vassa). Mahā Pajāpatī Gotamī se 
nenechala odradit odmítnutím, ostříhala si vlasy a ve žlutém oděvu se vydala pěšky do 
Vesālī v doprovodu mnoha dalších sakyanských žen. Stály před verandou velké síně 
v Mahā Yāně, kde Buddha sídlil. Na přímluvu ctihodného Ānandy Buddha nakonec 
souhlasil se založením bhikkhunī saṅghy, poté co Mahā Pajāpatī Gotamī a další sakyanské 
dámy souhlasily s dodržováním osmi disciplinárních pravidel pro mnišky. Od té doby 
byly Mahā Pajāpatī Gotamī a další sakyanské dámy přijaty do řádu. Později byly mnišky 
Khemā a Uppalavaṇṇā jmenovány dvěma hlavními ženskými žačkami, stejně jako Sāriputta 
a Moggalāna dvěma hlavními mužskými žáky. 
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Když Buddha položil otázku, povýšený poustevník Saccaka po prohrané živé 
debatě odmítl odpovědět. Teprve když mu nebeský démon pohrozil, že ho za aroganci 
zbije, teprve tehdy si konečně uvědomil vlastní pošetilost a pokorně vyslechl 
Buddhovo učení. Toto jeho prospěšné jednání bylo dobrým znamením pro jeho 
budoucnost. 

 
 
Sedmý rok po osvícení Buddha v nebi Tāvatiṃsa kázal Abhidhammu (vyšší učení). Jako 
naplnění vděčnosti své bývalé matce, nyní Santussita devī, pak Buddha přednesl kázání 
o Vyšší nauce (Abhidhamma) tisícům devů (bohů) a bráhmanů (vyšších nebeských 
bytostí), kteří dosáhli různých stupňů Vznešené svatosti. 
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Nebuddhističtí sektáři chtěli zničit Buddhovu pověst a tak řekli Ciñcā Mānavikā, 
krásné dívce, aby Buddhu falešně obvinila ve velkém a vznešeném shromáždění za 
své zahanbení, těhotenství. Král devů (bohů) vyslal několik božstev převlečených za 
myši, aby překously provázky držící špalek dřeva pod jejím oděvem. Její spiknutí bylo 
odhaleno, když jí dřevo spadlo na nohy a odhalilo její těhotenství. Když to lidé viděli, 
házeli kameny a vyhnali ji. Když odcházela, země se otevřela a vyšlehl plamen, který 
ji obklopil a stáhl do Avīci (nejhlubšího a nejhoršího) pekla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V šestnáctém roce svého osvícení Buddha zkrotil krále masožravých démonů 

Āḷavaku, který si pochutnával na lidském mase, aby se vzdal svého zvyku požírat 
každý den alespoň jednoho člověka. Poté, co vyslechl Buddhovo učení, se svého zvyku 
vzdal a ušetřil tak malé dítě, které mu bylo toho dne nabídnuto jako potrava. 
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Na univerzitě Takshashila studoval mladý student Ahiṃsaka. Jeho žárliví spolužáci 
proti němu poštvali svého učitele. V důsledku toho učitel požádal Ahiṃsaku o věnec z 
tisíce ukazováčků pravé ruky jako poplatek za studium. Dychtivý splnit svůj závazek 
se vydal do lesa Jālinī v Kosale a začal přepadávat kolemjdoucí pocestné, aby každé 
oběti sebral ukazováček z pravé ruky. Věnec byl téměř hotov, až na jeden jediný prst. 
Ahiṃsaka se rozhodl, že kvůli dokončení tisícového prstu ve věnci zabije i vlastní 
matku. Ahiṃsaka byl však zadržen soucitným Buddhou, který mu přišel na pomoc. Po 
vyslechnutí jeho učení a obrácení se Ahimsaky, nyní známý jako Aṅgulimāla (věnec z 
prstů), připojil k Saṅgze a stal se bhikkhu (mnichem). Aṅgulimāla sutta, řeč připisovaná 
tomuto therovi (staršímu mnichovi) spojená s touto událostí, je v buddhistických 
zemích dobře známá a často ji používají těhotné ženy v porodních bolestech pro 
snadný a bezpečný porod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednou se Buddha se svými žáky vydal k jezeru Anotatta a procházel kolem sídla 

dračího krále Nandopanandy, který zde sídlil se svou družinou. Nandopananda se 
rozzlobil na zjevné překročení hranic, sedmkrát se stočil kolem hory Meru, zakryl 
vrchol svou kápí a chrlil horký jedovatý dým, aby Buddhovi a jeho učedníkům 
zabránil v cestě k jezeru Anotatta. Načež se Mahā Moggalāna (druhý hlavní žák) ihned 
proměnil v draka a podobně se stočil kolem hory, čímž Nandopanandu rozdrtil. 
Pozorován Buddhou a jeho žáky začal i Mahā Moggalāna chrlit horký jedovatý dým, 
což Nandopanandu velmi rozrušilo, brzy prohrál souboj a po uvědomění si své 
pošetilosti přijal útočiště v Trojím klenotu. 
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Buddha se stará o nemocného mnicha jménem Tissa, kterého jeho bezohlední 
spolubratři v mnišském životě zanedbávali. Buddha tím chtěl podpořit vzájemnou 
péči a blaho mezi bhikkhui. 

 

Baka Brahmā, který byl uštknut hadem (v domnění, že Brahmā Loka je nejlepší a 
věčný existující svět), byl Buddhou poražen v souboji. Když vyslechl Buddhovo 
hluboké vyložení Dhammy (buddhistické nauky), stal se osvíceným spolu s mnoha 
dalšími Brahmy (vyššími nebeskými bytostmi). 
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Když byl Buddha na cestě do města Rājagahy, Devadatta nařídil vypustit divokého 
slona Nālāgiri, aby mu ublížil. Když slon zaútočil na Buddhu, všichni utekli a nechali 
na zemi ležet matku s dítětem. Buddha vyzařoval svůj nekonečný soucit, aby slona 
uklidnil a zkrotil dříve, než mohl bezmocné dítě ušlapat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Buddha se v Kusināra položil mezi dva stromy hlavou k severu a rozhodl se, že už 
nevstane. Pronesl na nich své poslední poučení: „Mniši, bedlivě naslouchejte. Všechny 
věci podléhají změně. Usilujte odhodlaně,“ než vstoupil do mahā parinibbāny (dosažení 
konečného osvobození). 
  Bráhman Doṇa rozdělil Buddhovy ostatky na osm stejných dílů a každý z nich rozdělil 
vládcům osmi zemí. Dona pak rozhodl, že zlatou schránku si ponechá pro sebe jako 
předmět hoden uctívání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Překlad: bhikkhunī Visuddhi 
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