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Buddhismus je často přirovnáván k průzračnému křišťálu, 
který září barvami povrchu, na němž leží. Zatímco jeho pod-
stata zůstává nezměněná a nedotčená, jeho vzhled závisí 
na podmínkách, ve kterých se nachází. Působivá rozmanitost 
buddhistických škol a tradic je způsobena právě schopností 
buddhismu přizpůsobit se a faktem, že historický Buddha 
Šákjamuni mohl předat ohromné množství učení a rad uži-
tečných pro různé úrovně očekávání, přání a vhledů jeho 
žáků. Po staletí byly tyto tradice praktikovány v kulturním 
a sociálním prostředí, ve kterém se vyvinuly, ale minulé století 
zažilo jejich nepředvídané rozšíření v západním světě. Prav-
děpodobně můžeme říci, že v současnosti se lze v každém 
západním hlavním městě setkat s představiteli všech hlavních 
buddhistických přístupů a získat u nich podporu pro používání 
jejich specifických metod.
Za této situace vyvstává zajímavá otázka, jak bude západní 
buddhismus vypadat. Jakou barvou bude jeho průzračný 
krystal zářit? Již se začínají projevovat první významné změny 
a vznikají nové modely. Například se zmenšuje role klášterních 
tradic a roste důraz na transparentní, nehierarchické struktury, 
kde je duchovní autorita podložena viditelnými dosaženími 

a vlastnostmi, jako je přesvědčivá moudrost a aktivní soucit. 
V tomto článku se chci zaměřit na jeden aspekt střetnutí bud-
dhismu se západní kulturou, a to na setkání buddhistických 
vhledů s moderní vědou. Vědu chápu jako autoritativní pohled 
na svět, na nějž se západní společnosti spoléhají. Přesněji chci 
zjistit, jak se toto setkání odráží v porozumění meditační praxi, 
praktickému jádru každé buddhistické stezky.
Různorodé pohledy na setkání buddhismu a vědy jsou pre-
zentovány v nedávno vydané knize Buddhism and Science: 
Breaking New Ground (Připravování půdy), kterou připravil 
Alan Wallace. V této sbírce esejů analyzují různí autoři spo-
lečné prvky buddhismu a vědy ze své vlastní perspektivy 
nebo oboru, a nabízejí tak různobarevné spektrum pohledů 
na toto setkání.
V jedné kapitole této knihy buddholog José Ignacio Cabezón 
charakterizuje rozvoj vztahu mezi buddhismem a vědou 
pomocí tří po sobě jdoucích fází, které se zároveň překrývají: 
spornost/rozpornost, slučitelnost/totožnost a doplňování 
se. První fáze spornost/rozpornost se většinou vztahuje ke 
koloniálním časům, kdy asijští buddhisté vnímali západní 
vědu z velké části jako vnucenou ideologii zapletenou 
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do odmítaného evropského kolonialismu, která by mohla 
úplně zničit existující buddhistický pohled na svět. Existo-
valy ale i výjimky. Například osobnosti jako 13. Dalajlama se 
pokoušely modernizovat svou zemi zavedením vzdělanosti 
v teoretické a aplikované vědě.
V té době převažoval na Západě pohled na buddhismus coby 
kulturní zvláštnost, o které je dobré podat zprávu, ale která 
není schopna konkurovat západnímu pohledu na svět a jíž se 
není třeba vážně zabývat.
K většímu vzájemnému propojení vědy s buddhistickými 
pohledy došlo ve fázi slučitelnosti/totožnosti. Tady začal první 
opravdový kontakt mezi buddhismem a vědou.
Cabezón uvádí, že to, co se odehrálo během těchto prvních 
setkání, bývá typické pro střetnutí dvou velmi odlišných kultur 
nebo tradic. „První reakcí je vnímat to, co je kulturně odlišné, 
na základě nám známých kulturních kategorií.“ Jedním extré-
mem tohoto pohledu by bylo prohlášení, že buddhismus 
skutečně je vědou, že předměty zkoumání, výsledky, cíle 
a metody obou jsou totožné.
Druhý konec spektra je reprezentován názorem, že oba systémy 
sdílejí společné zájmy, dosahují podobných závěrů, mají podobné 
cíle nebo používají podobné metody. Individuální názory se 
sice mohou pohybovat mezi těmito dvěma póly, v rámci fáze 
vzájemného působení je pro ně však společné, že nahlíží bud-
dhismus a vědu spíše jako podobné než odlišné.
Zastáncem této teze byl Olcott, který ve svém díle Buddhist 
Catechism (Buddhistický katechismus), publikovaném koncem 
19. století, prohlašuje, že buddhismus i věda učí o evoluci, 
oba systémy popisují rozvoj od „nedokonalého nižšího stavu 
k vyššímu a dokonalejšímu stavu“, který se řídí univerzálními 
zákony: „zákonem karmy“ v případě buddhismu a „zákonem 
pohybu“ v případě vědy. Obecněji řečeno, absence dogmatismu 
v buddhismu byla během druhé poloviny 19. století vnímána 
ve výrazném kontrastu k tradičnímu křesťanství a kritický duch 
přítomný v buddhismu byl považován za slučitelný s racionalis-
mem, empirismem a svobodným myšlením tohoto období. Navíc 
systematická, empiricky ověřitelná buddhistická cesta byla brána 
jako přesvědčivý model morální dokonalosti v duchu fi lozofi e 
Immanuela Kanta, v níž byla přísná aplikace metod racionálního 
usuzování pokládána za klíč k morálnímu chování.
Poté došlo ke změně způsobu uvažování. Střed zájmu se posunul 
od toho, co mají věda a buddhismus společné, k otázce, jak se 
navzájem doplňují, k pohledu charakterizovanému rozpozná-
ním rozdílností a podobností. Tezi o tom, že věda a „východní 
mysticismus” (zvláště hinduismus, buddhismus a taoismus) se 
vzájemně doplňují, najdeme ve známé práci Fritjofa Capry 
The Tao of Physics (Tao fyziky), kde Capra vyzývá ke vzájemné 
dynamické souhře mezi mystickou intuicí a vědeckou analýzou. 
Zatímco jeho práce ještě zdůrazňuje podobnost mezi těmito 
tradicemi, fyzik Mansfield jde ještě o krok dál a navrhuje model 
spolupráce, kde se věda a buddhismus vzájemně ovlivňují. 
V kapitole o času a pomíjivosti, která je součástí knihy Alana 
Wallace Buddhism And Science (Buddhismus a věda), Mans-
field píše (str. 306):

„Snažím se poukázat na to, že dosavadní výsledky moderní 
fyziky, která se snaží porozumět času, nám pomáhají mno-
hem důkladněji pochopit některé z nejhlubších myšlenek 
buddhismu. Navíc si myslím, že určité uznání myšlenek bud-
dhismu Střední cesty by mohlo rozvoji fyziky pomoci. Takto 
může dojít k neobyčejné spolupráci mezi těmito dvěma velmi 
odlišnými obory, jejímž výsledkem bude hlubší porozumění 
a soucitnější jednání.“
Věda a buddhismus jsou zde zcela zřejmě vnímány jako obory, 
které se mohou vzájemně obohacovat.
Nelze však předpokládat, že tento pohled je ve vědecké 
komunitě či mezi buddhisty samozřejmostí. Je zajímavé 
pozorovat, že většina jeho zastánců jsou ve skutečnosti lidé 
nacházející se v průsečíku těchto dvou oborů: ne buddhisté, 
nebo vědci, ale často vědci a buddhisté zároveň, vědci se 
silným vztahem k určité buddhistické tradici. To je zřejmé 
zejména v psychologii a kognitivní neurovědě, kde mnoho 
buddhistických vědců propaguje názor, že západní věda 
se zabývá výzkumem hmotného světa, zatímco buddhismus 
se týká rozvoje „vnitřní vědy”, pochopení a přeměny mysli, a že 
se v určitém časovém okamžiku oba pohledy setkají a mohou 
se vzájemně doplnit. Výzkum inspirovaný tímto názorem se 
často zaměřuje na procesy, které probíhají během buddhistické 
meditace, stejně jako na jejich účinky a užitek.
Nedávný spor v rámci neurovědecké společnosti však upozor-
ňuje na to, že tyto nové směry rozvoje se nesetkávají pouze 
s chválou. Oznámení, že na prestižním výročním setkání 
Společnosti pro neurovědu má promluvit 14. Dalajlama na 
téma neurovědy meditace, se setkalo s kritikou významného 
počtu členů společnosti. Ti požadovali, aby si věda chránila 
svou nezávislost na náboženství a politice, za kterou tak tvrdě 
bojovala, a aby proto vědci nezvali náboženské či politické 
vůdce k projevům na vědeckých setkáních.

Nezávislost na náboženských a politických vlivech je pro vědu 
důležitá, protože je jedinou cestou jak dosáhnout nezaujatých 
závěrů. Avšak trváním na úplném oddělení bychom mohli 
vylít s vaničkou i dítě a přijít o užitek, který by takové setkání 
mohlo přinést.
To může platit obzvláště pro vztah mezi buddhismem a vědou, 
neboť podobnost obou oborů by zřejmě umožnila vzájemnou 
výměnu myšlenek a vědomostí. Již jsem se zmínil, že buddhismu 
se dostává uznání za jeho nedogmatičnost a skepticismus, který 
nevylučuje ani kritický pohled na samotná buddhistická učení. 
Buddhova rada lidem z Kalamy, uvedená ve známé Kalamasú-
tře, ukazuje tento postoj velmi hezky: „Nespoléhej na to, co jsi 
získal opakovaným posloucháním, ani na tradici, ani na fámy, 
ani na to, co je v textech, ani na dohady, ani na principy, ani 
na líbivá zdůvodnění, ani na zaujatost vůči názoru, o němž jsi 
přemýšlel, ani na zdánlivé schopnosti druhých, ani na úvahu, 
že „mnich je náš učitel“.“
Toto porozumění je v buddhismu stále živé a je pravděpodobně 
jedním z důvodů, proč buddhismus přitahuje stále vzrůsta-
jící počet lidí na Západě. Dánský lama Ole Nydahl, který se 

„Vzhledem k tomu, že se věda každým dalším objevem přibližuje k pohledu bud-
dhismu, je možno bez rizika prohlásit: kdyby se ukázalo, že učení je v určitém bodě 
evidentně nesprávné a pravda je na straně vědy, je třeba důvěřovat vědě. Tak by 
si to přál i Buddha.“

věda a buddhismus
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posledních třicet pět let věnuje zakládání buddhistických 
center linie Karma Kagjü tibetského buddhismu, se ve svém 
populárním úvodním textu Jak se věci mají vyjadřuje velmi 
jasně: „Po již citovaném výroku, že umírá šťasten, neboť předal 
vše, co může bytostem pomoci, dodal [Buddha] ještě něco. 
A to z něj dělá dokonalý příklad pro naši dobu: „Nevěřte ničemu 
jen proto, že to řekl Buddha, ale vše si ověřte. Zkoumejte, zda 
se učení shoduje s vašimi vlastními zkušenostmi. Buďte sami 
sobě světlem.“ Vzhledem k tomu, že se věda každým dalším 
objevem přibližuje k pohledu buddhismu, je možno bez 
rizika prohlásit: kdyby se ukázalo, že učení je v určitém bodě 
evidentně nesprávné a pravda je na straně vědy, je třeba 
důvěřovat vědě. Tak by si to přál i Buddha.“
Tuto nedogmatickou otevřenost a důvěru ve vědecké důkazy 
nevyjadřují pouze západní učitelé buddhismu, ale můžeme 
ji také nalézt v prohlášeních a textech 14. Dalajlamy. Ale kam 
až vede srovnávání společných prvků vědy a buddhismu? 
Je zde více podobností podporujících myšlenku, že vzájemně 
prospěšné ovlivňování, o němž jsme hovořili, může skutečně 
fungovat?
Při odpovědi na tuto otázku bych rád odkázal na Oxford-
ský slovník angličtiny. Ten definuje vědu jako: „Obor studia, 
které se zabývá buď souborem již dokázaných pravd, nebo 
pozorovanými fakty, která jsou systematicky klasifikována 
a sjednocována pod obecnými zákony, a navíc toto studium 
disponuje spolehlivými metodami pro odhalení nové pravdy 
v rámci vlastního oboru.“

Do jaké míry jsou tyto charakteristické znaky vědecké přesnosti 
slučitelné s buddhistickými principy?
Věda je charakterizována systematickou klasifikací pozoro-
vaných faktů. V buddhismu existuje abhidharma, která je 
systematickým souborem příslušných oblastí poznání, včetně 
filozofie, teorie poznání, psychologie a teorie meditace. Uvedu 
alespoň jeden příklad. Abhidharma zahrnuje systematickou 
klasifikaci stavů mysli neboli mentálních jevů (skt. sanskára), 
které popisuje velmi detailně. Je zajímavé, že tyto stavy mysli 
jsou roztříděny podle jejich vlivu na lidský rozvoj. Existuje 
skupina vždy přítomných stavů mysli, dále jsou zde určující 
stavy mysli, pozitivní stavy mysli, základní rušivé emoce, 
druhotné rušivé emoce a nestálé stavy mysli. Ty všechny 
jsou popsány a vysvětleny velmi detailně, pokud jde o to, jak 
a jakým způsobem vznikají atd. To je pouze jeden z mnoha 
možných příkladů ukazujících, že systematická klasifikace je 
ústředním aspektem buddhistického učení.
Dále jde o to, že věda se zabývá obecnými zákony a principy; 
a já bych rád dodal, že ty musí být navíc prokazatelné. Tady 
opět vidíme, že buddhistické teorie o mysli a vědomí jsou 

velmi dobře definované a podávají velmi jasné předpovědi, 
jež je možno prověřit, pokud dokážeme používat dané metody 
vhodným způsobem.
Stejně jako se věda spoléhá na důvěryhodné metody, které je 
třeba si osvojit na základě výuky pod dohledem odborníků, 
také v buddhismu se klade důraz na výuku a nácvik metod 
a postupné kroky na cestě zvládání těchto metod jsou popsány 
do nejmenších podrobností.
Jeden z hlavních rozdílů mezi buddhismem a vědou spočívá 
v tom, že se spoléhají na velmi rozdílné soubory metod. Naprostá 
většina metod využívaných ve vědě se zaměřuje na materiální 
svět, na pozorování a měření jeho odezvy na experimenty. 
Oproti tomu buddhistické metody se orientují převážně na 
pozorování prožitků, na jemné analýzy stavů mysli. Navzdory 
zřejmému rozdílu ve vlastní metodice obě disciplíny nabízejí 
množství metod, jimž se může naučit kdokoli, kdo je připravený 
investovat čas a energii do jejich zvládnutí.
Když hovoříme o vědeckých experimentech, další podmínkou, 
která musí být splněna, je možnost zopakování. Experiment 
provedený jednou skupinou vědců musí být proveden a popsán 
takovým způsobem, aby ho jiné nezávislé skupiny vědců 
mohly zopakovat a dospět ke stejným výsledkům. Jinak by 
experimentální výsledky nebyly přijaty jako hodnověrné.
Zde je zajímavé si připomenout, že zákony a principy popsané 
historickým Buddhou byly zkoušeny, potvrzovány a opakovány 
nespočetnými mistry meditace v průběhu 2 500 let. Jsem si 
vědom toho, že takovéto tvrzení obvykle navozuje otázku, jak 
si můžeme být jisti, že to, co tito meditační mistři prohlašují 
a na čem se shodují, je skutečně pravda, zda jsou to skutečně 
pozorovaná fakta. Odpovědí je, že potřebujeme určitý stupeň 
důvěry v poctivost těchto mistrů, alespoň dokud nemůžeme 
tato pozorování provést sami.
V tomto ohledu bych však namítl, že nás věda staví před stejné 
dilema. Také věda spoléhá na experty, po mnoho let důkladně 
školené, aby pozorovali, zkoumali a ohlašovali výsledky svých 
pozorování. Ačkoli naprostá většina západní společnosti nikdy 
neviděla subatomární částice, akceptujeme představu, že to, 
co vnímáme jako pevnou hmotu, je ve skutečnosti převážně 
prostor, v němž se velkou rychlostí pohybuje pár částic. Podobně 
mnoho buddhistů nikdy nezakusilo zcela osvobozený stav 
mysli, ale důvěřují mistrům, kteří tyto stavy vysvětlují. Tito 
mistři totiž prošli rozsáhlým a důkladným výcvikem a jejich 
kvality byly následně potvrzeny jejich vlastními učiteli a dalšími 
uznávanými autoritami v oboru.
Zdá se mi, že v buddhismu stejně jako ve vědě má zásadní 
význam celistvost jedince a celého procesu získávání a šíření 
poznatků. Pak jsou tedy na místě různé metody, které tuto 
celistvost ověřují, potvrzují a udržují. Zvlášť dobře tento 

CESTUJÍCÍ UČITELÉ

34 BUDDHISMUS DNES 19

07_05_BD19_CS3_HANCA.indd   3407_05_BD19_CS3_HANCA.indd   34 21.5.2010   0:15:4721.5.2010   0:15:47



problém zdůrazňuje reakce na případy, kdy je celistvost 
ztracena. Vědecká obec se například v současné době potýká 
s nárůstem případů nekalého jednání v oblasti vědy, kdy vědci 
falšují výsledky, aby si zajistili finanční zdroje pro svůj výzkum 
nebo aby mohli publikovat v prestižních odborných časopi-
sech. To je důsledkem snahy posílit svou reputaci a zlepšit 
své kariérní vyhlídky. Také buddhismus občas zažije zneužití 
autority z osobních nebo ekonomických důvodů. Známý 
tibetský dosažitel a básník Milarepa před 950 lety odhalil 
a kritizoval vedoucí představitele náboženských center, kteří 
byli motivováni osobním nebo ekonomickým prospěchem. 
V jedné ze svých písní vadžry vystavuje kritice konkrétního 
buddhistického učitele1:
„Od počátku motivovaný osmi světskými zájmy2. V touze po 
pěkných věcech v současném životě. Sám sebe pasuje na 
pozici učitele a osvojuje si jméno geše Tonba. Učí se vykonávat 
rituály za jídlo a pití. Pracuje těžce, aby nashromáždil materiální 
bohatství. Všichni jsou potěšeni – „Jaké báječné zpěvy“ – je 
tedy jmenován hlavou náboženského centra. Všichni se sklání 
a skládají mu pocty. S úsměvem přijímá syny urozených rodin. 
Ale nikdy ani nepohlédne na hladového člověka, a ačkoli je 
zdvořilý, když mu nabízejí jídlo a věci, bez daru se s ním nelze 
setkat. Jako doprovod si vybírá nepravé mnichy a pod zámin-
kou darování kruhové slavnosti3 si celé dny užívá jídlo a pití 
a přijímá chválu za „velikost svých zásluh“. Celý jeho život je 
promarněn na této nečestné stezce – spekulacemi, lichvou, 
sedlačením a podnikáním, zatímco je veden povolenými 
švindly a podvody. Takový gauner a podvodník zcela zapletený 
do všech druhů špatného jednání je nazýván hlavní oporou 
náboženského centra.“

Jak už jsme zmínili, pro udržování jednoty a autentičnosti 
buddhismu je důležité opírat se o stvrzení, která dávají jiní, 
již potvrzení buddhističtí mistři. S tím souvisí důležité kritérium: 
buddhistický mistr musí být součástí uznávané autentické 
linie odkazu. Právě to vidím jako jeden z hlavních důvodů, 
proč buddhismus klade tak velký důraz na existenci nepřeru-
šených linií odkazu, které sahají zpět až do časů historického 
Buddhy. Různé buddhistické texty navíc popisují velmi jasná 
měřítka pro určení kvalit buddhistického mistra a podněcují 
k důkladnému prověřování těchto mistrů. Ozdobný klenot 
vysvobození (Jewel Ornament of Liberation), známý tradiční 
text tibetského buddhismu sepsaný před 900 lety Gampopou, 
hlavním Milarepovým žákem, rozděluje duchovní mistry do 
čtyř kategorií na základě jejich individuální duchovní reali-
zace. Například „nejnižší“ kategorii tvoří obyčejní duchovní 
mistři, kteří by měli dosahovat osmi, čtyř nebo minimálně 
dvou kvalit.

Osm zmíněných kvalit tvoří:
1) pozitivní chování bódhisattvy,
2) znalost učení bódhisattvů,
3) dosažení realizace,
4) soucit a laskavost,
5) neohroženost,
6) trpělivost,
7) nezdolnost mysli,
8) schopnost zručně používat řeč.

Pokud bychom hovořili pouze o dvou kvalitách, pak by měl 
takový mistr mít podrobné znalosti Velké cesty (synonymum pro 
učení bódhisattvů) a za žádných okolností by neměl porušovat 
slib bódhisattvy. Od duchovního mistra, od někoho, kdo je 
oprávněný a způsobilý vést žáky v jejich rozvoji a podávat 
směrodatné informace o stavech a kvalitách mysli, se samo-
zřejmě očekává velmi vysoká úroveň.
Uvedená kritéria jsou úzce spojena s hlavními cíli buddhismu, 
které jsou velmi stručně vyjádřeny v následující citaci úvodního 
textu od lamy Oleho Nydahla: „Když se lidé Buddhy ptali, co 
a proč učí, odpovídal: „Učím, proto, že vy i všechny bytosti 
toužíte po štěstí a chcete se vyhnout utrpení. Učím, jak se 
věci mají.““
Tato slova připisovaná samotnému Buddhovi nezdůrazňují 
pouze závazek k pravdě, „tomu, jak se věci mají“ – závazek, 
který očekáváme rovněž od vědy –, ale také jasně definují účel 
Buddhova učení, cíl přinést užitek všem bytostem. I kdybychom 
opravdu očekávali, že věda také slouží těmto cílům – a já se 
domnívám, že právě to je motivace společnosti k vydávání 
nemalého množství finančních prostředků na tyto cíle –, 
obyčejně je nevidíme vyjádřené v tak pragmatických a zhuš-
těných slovech.
Ačkoli bychom neočekávali, že vědci budou upřednostňovat 
prospěch bytostí před svým vlastním prospěchem, určitě by 
měli být vyškolení a vzdělaní ve svém oboru a my od nich 
očekáváme, že budou zvláště zavázáni akademické bezú-
honnosti, která není kompromitována jejich osobními názory, 
vírami a jinými zájmy.
Shrneme-li to, věda se stejně jako buddhismus zavázala obje-
vovat pravdu, přičemž oba systémy se spoléhají na osvědčené 
principy, které zdůrazňují bezúhonnost a čestnost. Hlavní rozdíl 
mezi oběma obory je, že úsilí je zaměřeno téměř opačnými 
směry. Věda se snaží porozumět vnějšímu, materiálnímu světu, 
zatímco buddhismus se věnuje odhalování vnitřních procesů, 
které mohou vést k utrpení, nebo ke štěstí.
Úspěchy vědy nám pomáhají zdokonalit vnější životní pod-
mínky s někdy dech beroucí rychlostí – pomysleme jen na 
úspěchy lékařské péče nebo možnosti dopravních a komu-
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nikačních technologií. Buddhismus se naproti tomu zaměřuje 
na zdokonalování našich prožitků, našich stavů mysli a uznává, 
že vnější podmínky, které vytváříme, nejsou hlavními příčinami 
trvalého štěstí.
V psychologii, vědeckém zkoumání mysli, se obě sféry setká-
vají a překrývají. Zvláště oblasti zabývající se podstatou mysli 
a vědomím nebo nově se rozvíjející obor pozitivní psychologie, 
který si klade za cíl zkoumat příčiny štěstí a pocitu pohody, 
slibují vzrušující výměnu poznatků, která se již rýsuje. Přiro-
zeným výchozím bodem takové výměny se zdá být vědecký 
výzkum meditace. Ta je z jedné strany jádrem buddhistické 
praxe, ale na druhé straně vykazuje rysy podobné běžným 
objektům psychologického výzkumu, což vede k možnosti 
použití osvědčených vědeckých postupů.

V kontextu buddhismu se termín meditace používá buď pro 
označení specifických metod psychického tréninku, nebo 
k označení stavů mysli, jichž se těmito metodami dosahuje. 
Vědecký výzkum meditace se stejně tak může zaměřit na 
meditaci jako na metodu, nebo jako na stavy mysli, které by 
měla přivodit. Obojí je samozřejmě úzce spojeno. Rozdíl je 
ale v tom, že jedno je orientováno více na průběh a druhé 
na výsledky.
Navíc se na meditaci můžeme podívat buď z psychologické, 
nebo z fyziologické perspektivy. Toto rozlišení však postupně 
slábne, neboť mnohé psychologické obory stále častěji 
vysvětlují psychické stavy a funkce jako důsledky fyziolo-
gických procesů a struktur. Zejména kognitivní neurověda 
čerpá z obou oborů, přičemž se pokouší pochopit prožívání 
a chování na základě jejich závislosti na procesech, které se 
odehrávají v mozku. Tato rychle se rozvíjející oblast výzkumu 
spojuje dohromady odborné znalosti velké škály různých 
oborů včetně matematiky, výpočetní vědy, fyziky, biologie, 
neurologie a psychologie.
Fyziologické účinky meditace byly studovány dlouho předtím, 
než byla kognitivní neurověda zavedena jako vědní obor. 
Již v roce 1937 Kovoor Behanan, indický absolvent psychologie 
na Yaleské univerzitě, publikoval knihu, která je považována za 
první empirickou studii jógy a meditace. V této studii popisuje 
nárůst spotřeby kyslíku během několika jógových dechových 
cvičení. Brzy následovaly různé další studie, které zahrnovaly 
elektrokardiografii a zaznamenávání pulsu.
První studie, které se přímo zaměřovaly na aktivitu mozku 
během meditace, se objevily koncem padesátých a začátkem 
šedesátých let. Měření byla provedena na indických jogínech 
a praktikujících japonského zenu. Jediná dostupná funkční 
metoda té doby byla elektroencefalografie, která zazname-
nává rytmickou elektrickou aktivitu mozku. Tou dobou již 
bylo dobře známo, že různé stavy pozornosti a bdělosti se 
odrážejí v určitých rytmických vzorcích EEG. Hledání změn 
těchto rytmů ve vztahu k meditaci bylo prvním významným 
krokem ve výzkumu tohoto problému.
Již tyto rané studie naznačovaly, že různé typy meditace 
mohou mít velmi rozdílné účinky. Jedna část výzkumu se 
soustředila na proces odvykání. V buddhistických učeních 
je často zmiňována svěžest zkušenosti, kdy je každý okamžik 
zažíván jako nový. Tento jev byl zkoumán v experimentech 
s návyky. Jako ukazatel výskytu či absence navyknutí se zde 
používá takzvané blokování alfa.
Obecně je rytmus alfa rytmem mozkové aktivity v rozsahu 
8–14Hz (to znamená 8 až 14 vrcholů za sekundu v grafu EEG), 
který převládá, když se lidé nacházejí v uvolněném stavu, 
zejména se zavřenýma očima. Když se během takového 
uvolněného stavu vyskytne nějaký podnět – třeba i jediné 

cvaknutí – rytmus alfa je okamžitě potlačen nebo „blokován“. 
Odtud termín blokování alfa.
Když se však stejný podnět opakuje několikrát za sebou, 
blokování alfa se snižuje a nakonec se již neobjevuje vůbec. 
Toto snižování blokování alfa se považuje za ukazatel zvyku. 
Studie, které využívaly tento jev, prokázaly, že zkušení zenoví 
meditující vskutku nejsou ke snižování blokování alfa náchylní 
(to znamená, že u nich nevzniká návyk na opakující se pod-
nět). Tyto výsledky byly využity na podporu tvrzení, že tento 
druh meditace vede k osvobození od návyku přizpůsobovat 
a otupovat své vnímání – tady jedinec naopak udržuje svou 
vnímavost na vysoké úrovni.
Na druhé straně indičtí jogíni, kteří mohou během své meditace 
setrvávat ve vnitřním pohroužení podobném transu, se liší 
od zenových meditujících v tom, že u nich vznikají návyky 
mnohem rychleji a úplněji. Někteří badatelé tak dospěli 
k závěru, že různé druhy meditační praxe mohou přinášet 
různé duchovní výsledky.
V současné době, kdy jsou k dispozici propracovanější 
technologie snímání aktivity mozku a je nashromážděno 
více vědomostí o mozkové aktivitě, přináší výzkum medi-
tace více výsledků. Například jedna nedávná studie tvrdí, 
že meditace činí lidi šťastnými. To je podpořeno výzkumem, 
při němž u účastníků programu pro trénování bdělosti došlo 
k takovým změnám v jejich vzorcích EEG, jaké odpovídají 
pozitivnější náladě. Avšak tyto studie nejsou v žádném 
případě směrodatné a kritici poukazují na metodické 
nedostatky. Obecně tyto vývojové trendy vedou k závěru, 
že výzkum meditace se zdokonaluje a posouvá se k větší 
vědecké přesnosti.
Prostřednictvím první části tohoto eseje jsem se pokusil 
popsat, jaké postavení zaujímá výzkum meditace v diskusi, 
která ukazuje styčné body mezi vědou a buddhismem. V další 
části budu v tomto tématu pokračovat a blíže se podívám 
na to, co víme o vztahu mezi mozkem a meditací, a budu 
se ptát, jaký význam může mít toto poznání pro buddhisty 
i pro vědce.

1 –  Z díla Drinking the Mountain Stream: Songs of Tibet‘s Beloved 
Saint, Milarepa, Wisdom Publications, 1995, str., 129–130.

2 –  Osm světských zájmů neboli světských dharem jsou chvála 
a hana, sláva a hanba, zisk a ztráta, radost a bolest.

3 –  Kruhová slavnost (skt. gánačakra) je zvláštní rituál pro vytvoření nebo 
posílení svazku mezi učitelem a žákem zahrnující jídlo a pití.
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