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Nágárdžuna – Biografie 

 

Překlad Alan Černohous 

 

Nágárdžuna (v sanskrtu: नागार्जुन; tibetsky: ཀླུ་སྒྲུབ་, Phakpa Ludrub).  

 

V „Mandžušrí-múla-tantře“ čteme takovéto proroctví Buddhy Šákjamuniho: 

„Poté, co já, Buddha, odejdu, uplyne čtyři sta let, a pak se objeví mnich se jménem 

Nága. Ten se plně zasvětí Nauce a prokáže jí velikou pomoc. Dosáhne stádia Dokonalého 

Blaženství a bude žít šest set let. Ta veliká bytost dosáhne a zachová mystické vědění 

Mahamajuri.1 Pozná předměty různých věd a vyloží Nauku o nesubstancionalitě.2 Poté, co se 

zbaví této tělesné kostry, přerodí se v oblasti Sukchavati. Nakonec ale dosáhne velmi jasně 

stavu Buddhy.“ 

Čtyři sta let poté, co odešel Buddha Šákjamuni, se v jižní Indii, v zemi Vidarbha, 

narodil jednomu bohatému bráhmanovi syn.  

Bráhman dlouho čekal narození dítěte. Když je ale ukázal věštci, ten mu řekl, že 

ačkoliv se chlapec vyznačuje znaky štěstí, nebude žít dlouho: v lepším případě se prý dožije 

sedmi let.  

Rodiče učinili vše pro to, jen aby se chlapec oněch sedmi let dožil.  

Jakmile se délka jeho života přiblížila k sedmi letům, znepokojení rodiče poslali syna 

na cesty v doprovodu sluhy.  

Nágárdžuna postupně šel a šel, dokud se nakonec neocitl před branami kláštera 

Nálanda. Tam se setkal s Učitelem Sarahou.3 Ten mu přislíbil, že stane-li se chlapec mnichem, 

Saraha mu pomůže prodloužit život.  

Nágárdžuna vstoupil do sanghy a Učitel jej zasvětil do mandaly Buddhy Amitájuse.4 

Přitom mu udělil pokyn číst mantry tohoto Vítěze nad smrtí. Tímto chlapec překonal kritické 

období svého života.  

Saraha zasvětil Nágárdžunu do různých nauk, mezi něž patřila i praxe Šrí 

Guhjasamadži. 

Poté se stal jeho duchovním vůdcem představený Nálandy Ráhulabhadra. Chlapec 

vešel ve známost pod jménem Šríman. 

Šríman dosáhl nadpřirozených schopností. 

Když jednou ve svém klášteře vykládal Nauku5, všiml si, jak dva chlapci, kteří 

pozorně naslouchali jeho výkladu Nauky, poté zmizeli pod zemí. Učitel se na ně zeptal a došel 

k závěru, že to byli nágové. 

Jakmile od nágů získal pozvání, přenesl se do jejich oblasti a vyložil tam Nauku. 

Nágové Učitele prosili, aby mezi nimi zůstal. Ten to však odmítl, nicméně přislíbil jim, že se 

k nim ještě později vrátí.  

 

 

                                                 
1 Mahamajuri je bohyně léčící uštknutí zmijí. Je ctěna jako patronka dlouhověkosti. Pozn. rus. red.   
2 Bezpodstatnosti. Pozn. př.   
3 O něm podrobněji viz v příloze kapitolu „Saraha“. Pozn. př.  
4 Amitájus (sanskrt.: अमितायुस,् Amitāyus, doslovně: „Život bez konce“; tibetsky: ཚེ་དཔག་མེད་ Tsepakmé, tshe dpag 

med; čínsky: 阿彌陀佛 Ami Tou Fo; japonsky: 阿弥陀如来 Amida Nyorai; mongolsky: Аюуш) — zvláštní 

forma Amitábhy. Amitájus vystupuje jako syn srdce Amitábhy. Představuje hlavu rodiny Padme (Rod Lotosu). 

K Amitájusovi se obracejí s modlitbami za dlouhý a šťastný život, za zdraví a bohatství. Pozn. př.   
5 Dharmu. Pozn. př.  
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Nágárdžuna v zemi nágů obdržel „Astasáhasriku“ a „Svalpakšaru“ (jedny z menších 

pradžňja-paramit-súter). Po této příhodě se Šríman stal známým pod novým jménem 

Nágárdžuna. 

Nágárdžuna během svého života vytvořil mnoho nauk a vyšel vítězně z mnoha 

disputací. Učil mnoho žáků. Rovněž nechal vybudovat mnoho stúp a chrámů.  

Nágárdžuna se stal zakladatelem filosofického systému Madhjamaky neboli Střední 

Cesty. Napsal řadu prací na toto téma: „Soubor poučení súter“ – Sútrasamuččaja; „Šest 

traktátů střední filosofie“ (Šastčakula-madhjamakašástra). Z oblasti náboženství pak 

Dharmadhata-sútru. Vypracoval však rovněž mnoho návodů na vypracovávání mandal a 

aromátů z bylin. Sepsal též řadu spisů týkajících se astrologie.  

 ХIV. Dalajláma o jeho traktátech říká: 

 „Pohled na prázdnotu tak, jak jej vyslovuje Nágárdžuna, je třeba chápat ve smyslu 

vzájemně závislého vznikání. Když člověk čte tyto komentáře, bezděčně prožívá hluboké 

nadšení. Prostě je Nágárdžunou uchvácen. Řada pozdějších učenců a světců vycházela ve 

svých názorech z děl tohoto mistra.“ 

V osmém století byly téměř všechny jeho knihy přeloženy do tibetštiny. Stalo se tak v 

době, kdy v Tibetu vládl král Trisong Decen. Je možné si je vyhledat v Tangjuru, což je 

sborník komentářů k buddhistickým sútrám.  

Jeden z jeho slavných komentářů hlásá: 

„Všemu, co se rodí, je souzeno, aby zemřelo. Vše, co bylo nahromaděno, bude 

rozptýleno. Vše, co bylo vytvořeno, je nestálé. Kvůli těmto přírodním zákonům však není 

nutné propadat zármutku.“  

 Jeho nauku doposud následují mnozí lidé ve všech zemích, kde je praktikován 

mahajánový buddhismus.  

Ve jménu Nágárdžuna má část „ardžuna“ význam „ten, kdo získal moc“. 

Nágárdžuna bývá zobrazován vsedě podobně jako Buddha. Ruce má složeny 

v dharmačakře-mudře (gesto výkladu buddhistického učení). Na mnoha zobrazeních 

obklopuje jeho hlavu aureola z hadů, kteří symbolizují hadům podobné obyvatele země nágů.  

Poslední část života strávil Nágárdžuna v meditaci v blízkosti hory zvané Šrí Pravarta. 

Ta se nachází v jižní Indii. O tom však máme k dispozici jen velmi málo historických údajů.   

Jedna obecně známá, ústně předávaná legenda o jeho smrti hlásá, že indičtí oponenti 

v debatách ho požádali, ať raději zemře, jelikož ho v disputacích nemohli za žádnou cenu 

překonat. Zároveň mu však nemohli způsobit žádnou újmu.  

Nágárdžuna sice ke své smrti svolil, nicméně dodal, že je schopen jej zabít pouze 

jeden z účastníků diskuse, jelikož ten žil v minulém životě jako mravenec, jehož Nágárdžuna 

zabil kouskem trávy Kuša.  

Tak tedy tento oponent odsekl Nágárdžunovi hlavu stéblem trávy Kuša.  

Po jeho smrti pokračoval v jeho myšlenkové práci jeden z jeho žáků. Byl to Árjadéva.6  

Ohledně otázky, jak vlastně dlouho Nágárdžuna žil, neexistuje žádný ucelený názor. 

Nicméně obvykle se délka jeho života udává v rozmezí 150 – 300 let! 

Říká se, že jeho tělo zůstalo neporušeno poblíž hory Šrí Pravarta, aby zde očekávalo 

příchod Buddhy Majtréji.  

Na námi zobrazené tance7 sedí Nágárdžuna na trůnu, lokty se opíraje o lotos. Árjadéva 

se k němu naklání. V pravém horním rohu je zobrazen bódhisattva, vtělení Avalókitéšvary.  
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6 Árjadéva tvoří společně s Nágárdžunou, Ašvaghóšou a Kumarálatou tzv. čtveřici sluncí buddhismu, jež 

osvěcuje svět. Pozn. př. 
7 Tanka – buddhistická ilustrace. Pozn. př.  
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