Oslavy Vesaku a tvrtá mezinárodní buddhistická konference 2007.
Již v roce 1999 byl Vesak vyhlášen Valným shromážd ním OSN za celosv tový
svátek. Od roku 2004 se v této dob konají celosv tové oslavy Vesaku v Bangkoku v Thajsku
doprovázené
konferencí.
V loni
tyto
oslavy
již
po tvrté
zorganizovala
Mahachulalongkornrajavidyalaya Universita v budov OSN v Bangkoku od 26. do 29.kv tna
2007. Vzhledem k tomu, že se Bhante Ashin Ottama rozhodl setrvat celý rok v klidné
meditaci doporu il mne, abych se zú astnila místo n j. Tématem konference bylo
„Buddhistické p ispívání k dobrému vládnutí a rozvoji“. Ú astník bylo asi 4000 z celého
sv ta a byli ubytováni asi v 6 hotelích. V tšina Evropan byla se mnou v hotelu, takže jsem
m la p íležitost se seznámit s buddhisty r zných zam ení z Francie, Británie, Špan lska,
Portugalska, Srbska, Chorvatska, Polska, Ma arska a dalších. D ležité bylo setkání s paní
Claudine Shinoda, nyn jší prezidentkou Evropského Buddhistického Svazu.
V rámci oslav jsme navštívili medita ní park
Buddhamonton, v jehož st edu je umíst na bronzová,
15,8m vysoká socha stojícího Buddhy. Celý park je
protkaný pot ky, je zde mnoho strom a kv tin, které
tvo í p íjemná, tichá zákoutí vhodná k meditaci.
Odehrávalo se zde slavnostní zahájení, p edstavení
lidových soubor z asijských zemí a také ve erní
pr vod asi 10 tisíc lidí se sví kami kolem Buddhovy
sochy. Významný ceremoniál se také konal ve
Chrámu Smaragdového Buddhy v královském Paláci.
Tam jsme m li sm lu, protože se spustil déš a vše se konalo uvnit , kam jsme se všichni
nevešli. Ale i tak bylo p íjemné alespo poslouchat venku recitace.
K hlavnímu tématu konference promluvil známý vietnamský mnich ctihodný Thich
Nhat Hahn. Bohužel jeho projev nebyl vydán v tišt né form . P sobil úžasn klidn ,
rozvážn , i v tom obrovském konferen ním sále, kde ho lov k vid l z velké dálky, bylo
možné vnímat jeho charisma. Hovo il spatra, p íjemným, klidným hlasem. íkala jsem si
v duchu, že už má asi sedmdesátku za sebou a po p íjezdu dom jsem v jedné z jeho knížek
zjistila, že se narodil již v roce 1926. Ve svém projevu se
zmínil o d ležitosti duchovního rozm ru života, který vede
k ukon ení utrpení. Vnést št stí do života znamená
praktikovat podle Buddhy –v novat pozornost svým
myšlenkám, emocím, svému t lu; praktikovat bd lost a
pozornost, v novat pozornost používání e i, um t
naslouchat; to vše je velmi d ležité pro lidi ve vládnoucích
pozicích, pro ty, kte í mají moc jako je policie a vojsko. Je
pro n d ležité, aby se nau ili uvol ovat nap tí – sám u il
americké policajty meditaci v ch zi. Uvoln ní od stresu je
pro n velmi d ležité, aby se nestali ob mi své vlastní
moci. Být š astný znamená um t p ekonat chtivost,
nenávist a nev domost – transformovat svoji mysl a své
srdce od vnímání nenávisti. Také schopnost odpoušt t je
pro politické v dce d ležitá. Zformuloval ty i st žejní
kroky jak pro politiky tak pro ostatní:
1. pe ovat sám o sebe - nap tí, bloky, zlost, utrpení –
uvolnit a transformovat;

2. rodina, dobrá komunikace mezi leny rodiny, jedin š astná rodina m že vést ke št stí ve
sv t ; trpící lidé nemohou nabídnout št stí ostatním;
3. spolupráce p i práci tak, aby práce pomáhala, a je to v parlamentu, nebo kdekoli jinde;
(Thich Nhat Hahn byl pozván do Indického a Amerického parlamentu);
4. dávat pozor na to, co spot ebováváme, a je to jídlo nebo myšlenky, vyhýbat se spot eb
jakéhokoli druhu násilí, nenávisti a vzteku (TV, film apod.), chránit p ed tím sami sebe.
Druhým významným projevem k tématu konference byla e Ajahna Brahmavamso,
který je opatem kláštera Bodhinyana thajské lesní tradice (Ajahn Chah) v Perthu v Austrálii.
Jeho projev vyšel tiskem, tak z n j pro vás vybírám n kolik úryvk , by by stálo za to si jej
p e íst celý. Zabýval se buddhistickými principy ze t í moderních hledisek:
A) schopnosti vést
B) rozhodovací schopnosti
C) schopnost ešit problémy.
ad A) úsp šný v dce je takový, který dokáže ostatní inspirovat k innosti svým p íkladem,
svojí autoritou a laskavostí. Jako p íklad uvedl Mahátmá Gadhího. Co se tý e autority, pouze
vrozená nebo zvolená autorita je legitimní. Vynucená nevede k dobrému. Nejúsp šn jší
metodou motivace je použití laskavosti. M že to být pomalejší, ale vede to k déletrvající
spolupráci a odpov dnosti.
ad B) ideální forma vládnutí v Buddhismu je p edstavována vládci, kte í pojímají
vedení jako sebeob tování a ne jako sv j prosp ch, ne kv li materiální odm n . Jedinou
odm nou by jim m lo být št stí sloužit. Jak ekl J. F. Kennedy: „Nejde o to, co vaše zem
m že ud lat pro vás, ale co vy m žete ud lat pro svoji zemi.“ Zvlášt nenávist motivuje
pouze další nenávist. nevhodné je také používání strachu.
ad C) toto je d ležitá schopnost manažera, který také musí um t dávat a p ijímat
zp tnou vazbu. S tím také souvisí smysluplná kritika. Jednou se Ajahn Chah zmínil, že pokud
vás n kdo nazve psem, máte se podívat na sv j zadek, jestli máte ocas. Pokud ho tam
nevidíte, nemusíte kritiku p ijmout. Pokud ho máte, pod kujte tomu, kdo vás upozornil.
Na záv r se Ajahn Brahmavamso zmínil o zákonu Karmy. Buddhistické u ení
p edpokládá, že lepší sv t je možný a lze toho dosáhnout skrze moudré a soucitné vládnutí.
Zákon Karmy znamená, že máme schopnost vytvá et št stí i utrpení, a že jsme zodpov dni za
svoji budoucnost. V dcové nesou v tší zodpov dnost než ostatní. N kte í v dci z jiných
náboženství p enášejí odpov dnost na Boha nebo na osud. Buddhistický zákon Karmy ji dává
tam, kam pat í, do rukou v dc , do rukou všech. Toto poselství se ukrývá v zákonu Karmy a
je to možná nejv tší p ísp vek Buddhismu k dobrému vládnutí.
Program konference se také
zabýval vzd láváním, využíváním
moderních technologií k propagaci,
meditací jako nástrojem lidského
rozvoje. Tato témata se probírala
sou asn ve skupinách a potom
shrnutí p ednesli zástupci skupin
v plénu. Možnost vzd lávat se
v buddhismu
na
universit
v asijských zemích je pro nás
samoz ejmé. Co se tý e ostatních
ástí sv ta není to tak jednoduché.
Sice se to dá, ale v tšina

p ednášejících nejsou praktikující buddhisté (u nás ur it ) a výuka podle toho vypadá. První
vlaštovkou v Evrop je univerzita v Ma arsku, kde je zatím studium možné pouze
v ma arštin a p ipravuje se studium v angli tin . P i využívání moderních technologií,
hlavn internetu, se hovo ilo o serióznosti informací a nemožnosti jakýmkoli zp sobem je
kontrolovat, tudíž z stává na každém jednotlivci, aby se v tom orientoval sám. Zú astnila
jsem se skupiny, kde se probírala meditace. Zajímavé p ísp vky byly p edneseny o práci ve
v zeních v Singapuru.

Na záv r konference byla p edána „štafeta“ oslav Vesaku do Vietnamu, kde se bude
konat konference a oslava letos v kv tnu.
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