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Príčina zla – riešenie Buddhu i stoikov – neprekonateľná dilema? – a predsa riešenie – už 2000 rokov...  

Buddha, podobne ako na západe stoici, pochopil, že túžby sú 
koreňom každého zla a utrpenia. Túžba po niečom – či už túžba 
získať to, alebo túžba nestratiť to a uchovať si to – je zdrojom 
každej slabosti, pretože človeka napĺňa strachom, strach hne-
vom, hnev nepriateľstvom a sebectvom, pyšnou filautiou a tá je 
zdrojom každého jedného zla. Veď každé jedno zlo môžeme 
vždy vystopovať ako ovocie tejto sebastrednosti: vražda – 
obetujem život iného kvôli svojim záujmom; krádež – privlast-
ním si majetok na úkor iného; lož – podvediem iného, aby som 
tým sebe prospel; atď. Ovocím je potom bolesť, utrpenie, 
sklamanie – a to hneď dvojaké: bolesť z toho, keď sa naše túžby 
nesplnia, a na druhej strane bolesť z toho, keď sa splnia a my 
spoznáme, že ani oni nie sú tým „definitívnym riešením“ nášho 
smädu, našej vnútornej prázdnoty a náš smäd a s ním aj túžba a 
bolesť ostávajú a ženú nás ako bič otrokára stále ďalej a ďalej – 
ale len do stále väčšej bolesti a väčšieho sklamania... 

Ako jediné racionálne východisko z tejto mizérie Buddha aj 
stoici videli nirvánu, vyhasenie (dosl. vyvanutie¸vyvetrenie, 
zaniknutie) všetkých túžob. Kde niet túžob, niet zla, niet bolesti, 
niet utrpenia,... To sa Buddhovi aj stoikom javilo ako maximál-
na možná blaženosť, aká by mohla v prípade človeka prichádzať 
do úvahy. 

Má to ale háčik, na ktorý poukazuje napríklad Sundar Singh, v 
mladosti sikh a neskôr, po osobnom stretnutí s Kristom, kres-
ťan, v jednom svojom virtuálnom dialógu s budhistom: 

„Zničení veškerých tužeb nevede k oproštění, ale jen k sebev-
raždě. Což se naše touhy neoddělitelně neproplétají s pokračo-
váním života? Dokonce i myšlenka na zničení touhy je marná. 
Touha zničit všechny touhy je sama o sobě také touhou. Jak 
můžeme nalézt uvolnění a pokoj tím, že jednu touhu nahradíme 
jinou?“ (Moudrost mystika) 

Skutočne, túžba po nirváne je tiež túžba. V základe každého 
konania je túžba. Kde niet túžby, niet konania, niet ani osobnos-
ti. Alebo, slovami Sundara Singha, niet tam ani života. Len to, 
čo je mŕtve a neosobné, je prosté túžob: kameň, ľad, vzduch,... 
Preto mnohí budhisti mienia, že nirvána naozaj znamená zánik 
osobnosti človeka. V podstate teda naozaj zničenie človeka. A 
nevedia si nijako predstaviť, ako by to bolo v praxi možné. 
Sami dúfajú v praxi ponajviac v to, že „všeho, čeho se mi nyní 
nedostává, dosáhnu v jiném životě.“ (tamže). Dnes si proste 
„hromadím zásluhy“ a „vylepšujem karmu“, aby som raz, v 
ďalekej budúcnosti budúcich životov, tento dnes nepredstavi-
teľný cieľ azda nejako dosiahol. 

V skutočnosti ale existuje riešenie, ktoré Buddha sám nepoznal, 
pretože ani nemohol. Je možnosť zbaviť sa naozaj úplne všet-
kých túžob, ale len za predpokladu, že: 

 to urobíme jedným-jediným možným spôsobom a to tak, že 
všetky jednotlivé túžby nahradíme jednou-jedinou celého 
človeka pohlcujúcou túžbou, tak mocnou, že ich všetky 
prekoná, v sebe podriadi a sebou pohltí, 

 smerujúcou k niečomu, čo je vskutku hodné takejto abso-
lútnej, bezvýhradnej túžby a úplného zasvätenia sa, 

 ba je to niečo tak mocné, silné a uchvacujúce, že to dokáže 

aj samého človeka úplne odtrhnúť od seba samého, vyslo-
bodiť ho z inak neprekonateľného väzenia sebectva a uro-
biť ho tak slobodným v láske, ktorá je prostá sebectva, ľa-
hostajná k samému sebe, netúžiaca si nič privlastniť, ale 
celá sa daruje tomu, čo miluje, 

 pričom ideálne sa o to, čo milujeme, nemusíme nijako 
strachovať, ani nič podobné. 

Tým niečím je v praxi Boh. Dostatočne veľký, dostatočne 
krásny, dostatočne uchvacujúci, sám vyvýšený nad všetko, 
mimo akejkoľvek hrozby, mimo akéhokoľvek nebezpečenstva, 
aby sme sa Oňho museli strachovať, či báť... a navyše milujúci 
človeka – povedzme si to rovno: „Mňa!“ – úplne nezištne, 
nesebecky, dokonale darujúco sa, do krajnosti! 

Stav tejto „nirvány lásky“, do ktorej nás Boh vťahuje, sa 
potom nazýva v Biblii čistým srdcom, srdcom nerozdeleným, 
srdcom bez vnútorných konfliktov, bez strachu, bez sebectva, 
bez zla, srdcom, o ktorom vraví Ježiš, že „Blahoslavení čistého 
srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5,8 SSV). A je to vskutku 
stav úplnej a dokonalej blaženosti a to nielen preto, že „v láske 
niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach“ (1 Jn 4,18 SSV) 
– a toto je presne oná blaženosť nirvány, o ktorej sníval Bud-
dha – ale navyše nás táto láska spája s Bohom, ktorý „presahu-
je každé poznanie“ (porov. Ef 3,19 SSV) a v ktorom nás ešte 
nekonečne väčšou blaženosťou napĺňa „Božia plnosť celá“ 
(Ef 3,19 SSV), prístupná práve preto, že už po nej netúžime. 
Božia láska, Božia krása, Veľkosť a Skvelosť nás totiž úplne 
odtrhli od nás samých a čím menej pre seba po niečom túžime 
a čím viac sa v láske Bohu úplne darujeme, tým viac nás oná 
blaženosť Boha, ktorý je láska, napĺňa. V okamihu, keď pre 
seba nechceme už vôbec, ale vôbec nič a celí sa úplne daruje-
me Bohu, nás naplní táto Plnosť dokonale – a to je Nebo, ako 
veľmi dobre pochopil sv. Ján z Kríža. Ale to je stav, o ktorom 
právom platia slová Krista: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu 
nie. Lebo Bohu je všetko možné.“ (Mk 10,27 SSV). 

Skúsenosť teda ukazuje, že riešením budhizmu je Ježiš Kristus. 
Nirvána, o ktorej budhizmus hovorí, je v kresťanstve reálne 
dosahovaná už tisícročia. Blaženosť, o ktorej budhizmus sníva, 
je takisto v kresťanstve reálne dosahovaná, ba viac, prekoná-
vaná už tisícročia. A to stále dokonca už a ešte tu na zemi, kde 
„ešte sa neukázalo, čím budeme“ (1 Jn 3,2 SSV) a kde všetko 
vidíme a prežívame v porovnaní s Večnosťou ešte len 
„nejasne, akoby v zrkadle“ (1 Kor 13,12 SSV). 
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