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1. Deset Márových armád 

Meditace m�že bývá vnímána jako válka mezi prosp�šnými a neprosp�šnými mentálními 
stavy. Na neprosp�šné stran� jsou síly mentálních ne�istot - kilesa, které se také nazývají 
"Deset armád Máry". V jazyce pali Mára znamená vrah. Je personifikací síly, která zabíjí 
ctnosti a taktéž zabíjí existenci. Jeho armády jsou p�ipraveny zaúto�it na každého 
meditujícího, snažili se porazit i Buddhu v noci jeho osvícení. 

Toto jsou verše, které Buddha adresoval Márovi, tak jak jsou zaznamenány v Sutta Nipáta: 

Smyslové požitky jsou tvojí první armádou, 

druhá se nazývá nespokojenost, 

t�etí je hlad a žíze�, 

�tvrtá je žádostivost. 

Lenost a malátnost jsou pátou, 

šestá se jmenuje strach, 

sedmá je pochybnost, 

ješitnost a nevd��nost jsou osmou, 

zisk, sláva, �est a jakýkoliv v�hlas neprávem získaný jsou devátou, 

a kdokoliv vychvaluje sebe a znevažuje jiné padl za ob�� armád� desáté. 

To jsou tvé armády Máro, 

síly temnoty. 

Ten, kdo není hrdinou je nem�že porazit, ale když je porazí, získá št�stí….. 

K p�ekonání sil temnoty v naší mysli máme lé�ivou sílu meditace satipatthana vipassana, 
která nám poskytuje me� všímavosti a stejn� tak strategie pro útok a obranu. V p�ípad� 
Buddhy víme, kdo zvít�zil. Která strana zvít�zí nad tebou? 

Sedmá armáda: Pochybnost 

Krátké p�ipomenutí a shrnutí probraného minule: 

Lenost a malátnost jsou jedinými d�vody, kv�li kterým mohou meditující pochybovat o svých 
vlastních schopnostech. Pochybnost je sedmou Márovou armádou, je d�sivou a hr�zyplnou. 



Když meditující za�íná mít skluz ve své medita�ní praxi, za�íná ztrácet sebev�domí. 
Uvažování o situaci obvykle nevede ke zlepšení. Místo toho se objevuje pochybnost a pomalu 
se ší�í: nejprve jako pochybnost o sob�, pak jako pochybnost o metod�. Dokonce to m�že zajít 
až k pochybnostem o u�iteli. Je u�itel dostate�n� kompetentní, aby chápal situaci? Možná že 
já jsem n��ím zvláštní a t�eba bych pot�eboval speciální instrukce. Hluboké zkušenosti 
vypráv�né dalšími meditujícími jsou asi vymyšlené. Jakýkoliv p�edstavitelný aspekt praxe se 
stává v takové situaci zpochybnitelným. 

Pali název pro sedmou armádu je vicikiccha, což je více než jen pochybnost. Je to vysílení 
mysli, které nastává nap�íklad pochybnostmi a dohady. Pokud by byl meditující pozorný, pak 
by zažil mysl a t�lo p�ímo a poznal by, že jsou spojeny jako p�í�ina a následek. Pokud však ke 
skute�nému sledování nedochází, z�stává skute�ná povaha mysli a hmoty nejasnou. Není totiž 
možné chápat to, co nebylo zatím zažito. 

Ob�as si meditující vzpomíná na r�zné medita�ní techniky a zkouší trochu z toho a trochu z 
onoho. Je jako ten, kdo spadl do velkého hrnce plného všeho možného, aby tam 
pravd�podobn� utonul. 

K vytvo�ení správných podklad� pro moudrou pozornost je t�eba mít u�itele, který Vás uvede 
na cestu vedoucí k pravd� a k moudrosti. Buddha sám �ekl, že ten kdo má v úmyslu najít 
pravdu, musí vyhledat spolehlivého a kompetentního u�itele. Pokud nem�žete najít dobrého 
medita�ního u�itele, pak se musíte obrátit ke knihám. Prosím ale bu�te opatrní, zvlášt� pokud 
jste vášniví �tená�i, protože jakmile získáte obecné pov�domí o mnoha technikách a pak je 
spojíte v jednu, pravd�podobn� to povede ke zklamání a ješt� k více pochybnostem než na 
za�átku. N�které techniky mohou být i dobré, ale protože nejsou praktikovány s pat�i�nou 
pe�livostí, nebudou fungovat a budete k nim skepti�tí. Tím se okradete o schopnost zažít 
p�ímo prosp�ch meditace. Pokud nem�žete správn� praktikovat, pak nem�žete získat osobní, 
intuitivní, p�ímé pochopení povahy jev�. Nejenom že se zvýší pochybnosti, ale mysl se stane 
velmi tvrdou a tuhou. Meditující je pak jako ten, kdo se prodírá ostružinovým houštím a trpí 
p�i každém kroku. P�í�inou toho jsou pochybnosti a mentální pouta. 

Je p�t druh� pochybnosti, které vedou k této trnité mysli: pochybnosti o Buddhovi, Dhamm� a 
sanze. Pak je to pochybnost o sob�, o své vlastní morálce a o metod� praxe. Nakonec jsou to 
pochybnosti o dalších meditujících, v�etn� u�itele. 

Nic ale není zcela ztraceno. Moudrost a znalost jsou lékem na tento stav. Rozumová znalost 
ve form� inspirujícího Dhamma talku nebo rozhovoru s u�itelem m�že být p�ínosem. 
Meditující se vrací na cestu p�ímého pozorování a takový meditující nese znaky úlevy a 
vd��nosti. Pokud se však na cestu nevrátí, pak se pochybnosti mohou dostat do nelé�itelného 
stavu. 

Tak to by bylo shrnutí dosud probraného a nyní se podíváme dále: 

P�t mentálních pout 

Trnitá mysl vzniká nejenom z pochybností, ale také z jiných d�vod�, které jsou známy jako 
p�t mentálních pout. Když jsou tato mentální pouta p�ítomna, mysl strádá t�žkými a trnitými 
stavy averze, frustrace a odporu. Ale tato pouta mohou být p�ekonána. Meditace vhledu je 
automaticky z mysli odstra�uje. Pokud se jim poda�í vet�ít se do n��í praxe, pak jejich 
rozpoznání je prvním krokem k obnovení širokého a flexibilního duševního stavu. 

První mentální pouto je spojeno s rozli�nými smyslovými objekty. Touha pouze po 
p�íjemných mentálních objektech vede k nespokojenosti s tím, co se ve skute�nosti v 



p�ítomnosti d�je. Primární objekt, zdvíhání a klesání b�icha se m�že zdát neadekvátním a 
nezajímavým ve srovnání se svými vlastními fantaziemi. Pokud k této nespokojenosti dojde, 
podlomí medita�ní úsilí. 

Druhým poutem je nadm�rná p�ipoutanost k vlastnímu t�lo, n�kdy také nazývaná jako 
p�ehnaná sebeláska. Obm�nou je projekce p�ipoutanosti a majetnictví na jiného �lov�ka a jeho 
t�lo. To je t�etím poutem, které je natolik obvyklým, že to skute�n� není t�eba rozvád�t. 

Nadm�rná sebeláska m�že být vážnou p�ekážkou v pr�b�hu praxe. Když n�kdo sedí po 
dlouhou dobu, vždy se vyskytují nep�íjemné po�itky, n�které z nich i silné. M�žete se za�ít 
zajímat o své ubohé nohy. Budete schopni ješt� n�kdy chodit? M�žete se rozhodnout otev�ít 
své o�i a protáhnout se. V tuto chvíli se kontinuita pozornosti obvykle rozpadá na kousky a 
setrva�nost je ztracena. Starostlivý z�etel o vlastní t�lo m�že n�kdy vyštvat odvahu pot�ebnou 
pro zkoumání skute�né povahy bolesti. 

Osobní vzhled je další oblastí, kde m�že vzniknout druhé pouto. N�které lidské bytosti jsou 
závislé na módním oble�ení a na makeupu, aby se cítily š�astné. Pokud se omezí jejich p�ístup 
k t�mto vn�jším berli�kám, což se m�že stát b�hem retreatu, kdy jsou makeup a okázalé 
oble�ení nepat�i�nými vyrušeními, pak tito lidé cítí, že jim n�co chybí a mají obavy, zda-li to 
nem�že ovlivnit jejich postup. �tvrté pouto mysli je spojeno s jídlem. N�kte�í lidé jedí rádi 
mnoho a jiní mají mnoho rozmar� a jsou vybíraví. Lidé, jejichž prvotním zájmem je 
uspokojení svých žaludk� mají tendenci najít velké požehnání v klimbání b�hem medita�ní 
praxe. N�kte�í meditující mají opa�ný problém, neustále se obávají nabití váhy. Tito jsou 
taktéž spoutáni tím, co jedí. 

Pátým poutem mysli je praktikovat s cílem získání zrození v božských sv�tech. To je spole�n� 
s touhou po smyslových požitcích jako po základu praxe p�íliš nízkým cílem pro medita�ní 
praxi. Pro informaci o nevýhodách života v božských sv�tech se podívejte na poslední 
kapitolu této knihy: Ko�ár do Nibbány. 

Pilnou praxí lze p�ekonat t�chto p�t pout - p�ekážek. Stejnými prost�edky je možno p�ekonat 
pochybnosti a zlobu, které je následují. Tato jasná, �irá mysl je š�astná vykonat úsilí, které 
klade vaše chodidla na cestu praxe, stálé úsilí, které Vás vede do hlubší meditace a 
kulminující úsilí, které vede k osvobození na vyšších stupních praxe. Toto trojité úsilí - v 
podstat� namí�ené k udržení mysli bd�lé a pozorné je nejlepší a nejp�irozen�jší obrannou 
strategií proti sedmé Márov� armád� - pochybnosti. Pouze pokud mysl sklouzne z objektu, tak 
jak se tomu stává p�i ochablém úsilí, mají dohady a dvojsmyslnosti pochybností šanci se 
projevit. 

Víra projas�uje mysl. 

Kvalita víry, neboli saddha, má taktéž sílu pro�istit mysl a odstranit mraky pochybnosti a 
averze. P�edstavte si v�dro temné �í�ní vody, plné usazenin. N�které chemické látky, jako je 
kamenec, mají sílu vysrážet rychle �ástice, zanechávajíce za sebou �istou vodu. Víra funguje 
stejn� tak. Usazuje ne�istoty a vnáší zá�ivou �istotu do mysli. 

Meditující, který si není v�dom p�edností T�ech Klenot� - Buddhy, Dhammy a Sanghy bude 
pochybovat o jejich hodnot� stejn� jako o medita�ní praxi a bude p�emožen sedmou Márovou 
armádou. Mysl takového meditujícího je jako v�dro zakalené �í�ní vody. Ale pokud je 
informován o t�chto p�ednostech díky �etb�, diskusi nebo Dhamma talk�m, v meditujícím se 
mohou postupn� vy�ešit pochybnosti a m�že se v n�m probouzet víra. 



S vírou p�ichází touha meditovat, ochota vynaložit energii k dosažení cíle. Silná víra je 
základem opravdovosti a oddanosti. Up�ímnost praxe a oddanost Dhamm� ur�it� povede k 
rozvinutí úsilí, všímavosti a koncentrace. Pak se rozvine moudrost ve form� rozli�ných stup�� 
vipassanových vhled�. 

Když jsou okolnosti a podmínky v meditaci v po�ádku, moudrost se rozvine zcela p�irozen� 
sama od sebe. Moudrost, nebo-li vhled, nastává, když jedinec vidí zvláštní i obecné 
charakteristiky mentálních a fyzikálních fenomén�. Jedine�né charakteristiky jsou specifické 
rysy mysli a hmoty zakoušené p�ímo ve Vás. Jsou to barva, forma, chu�, v�n�, tvrdost nebo 
m�kkost, teplota, pohyb a rozli�né stavy mysli. Spole�né charakteristiky jsou obecné pro 
všechny projevy mysli a hmoty. Objekty se mohou jeden od druhého velmi lišit ve smyslu 
individuální podstaty nebo individuálních charakteristik, nicmén� všechny jsou spojeny 
univerzálními rysy pomíjivosti, utrpení a nep�ítomnosti jakékoli podstaty nebo já. 

Oba tyto typy charakteristik, specifické i obecné, budou pochopeny jasn� a bez pochybností 
díky vhledu, který vyvstává p�irozen� díky pouhé pozornosti. Jedním rysem této moudrosti 
nebo vhledu je kvalita jasu. Projas�uje pole v�domí. Moudrost je jako sv�tlomet v dehtov� 
�erné tm�, odhalující to, co dosud nebylo viditelným - specifické a obecné kvality všech 
objekt� a mentálních stav�. Sv�tlem moudrosti, uvidíte tyto rysy jakékoliv �innosti ve které se 
angažujete, a� už je to vid�ní, �ichání, chutnání, hmatání, poci�ování t�lem nebo myšlení. 

Nezmatenost je aspektem moudrosti, který se projevuje v chování. Když je p�ítomen vhled, 
není již mysl matena chybnými koncepty nebo klamnými vjemy mysli a hmoty. 

Vidouce jasn�, �irá a nezmatená, se mysl za�íná napl�ovat novým druhem víry, známým jako 
ov��ená víra. Ov��ená víra není ani slepá ani nezd�vodn�ná. Pochází p�ímo z osobního 
zakoušení reality. Je možno ji srovnat s vírou v to, že nás deš�ové kapky namo�í. Písma 
formáln� charakterizují tento druh víry jako rozhodnutí založené na p�ímém osobním zážitku. 
Tak vidíme velmi blízké spojení mezi vírou a moudrostí. 

Ov��ená víra nepovstává z toho, že slyšíte výroky, které se zdají být p�ijatelnými. Žádná 
srovnávací studie ani v�decký výzkum nebo abstraktní rozmýšlení k ní nevedou. Ani Vám ji 
hrdlem neprostr�í n�jaký sajadó, roši, rinpo�e nebo duchovní skupina. Vaše vlastní p�ímá, 
osobní, intuitivní zkušenost p�ináší tento pevný a odolný druh víry. 

Nejd�ležit�jší cestou k rozvinutí a realizaci ov��ené víry je praxe v souladu s instrukcemi z 
písem. Metoda meditace satipatthany je n�kdy nazírána jako p�íliš omezená, úzká a 
zjednodušená. M�že se takovou jevit zven�í, ale když se za�íná rozvíjet modrost v pr�b�hu 
hluboké praxe, osobní zkušenost rozbíjí tento mýtus omezenosti. Vipassana vede k moudrosti, 
která je daleko od omezenosti. Je panoramatická a expanzivní. 

V p�ítomnosti víry je možno si p�irozen� všimnout, že mysl se stala k�iš�álov� �istou a je 
osvobozena od vyrušení a zne�išt�ní. V tuto dobu se taktéž mysl napl�uje mírem a jasem. 
Funkcí ov��ené víry je dát dohromady p�t kontrolních schopností probraných v minulé 
kapitole - víru, energii - úsilí, všímavou pozornost, koncentraci a moudrost a o�istit je. Stávají 
se bd�lými a ú�innými a jejich aktivní charakteristiky budou efektivn�ji rozvinuty k tomu, 
aby vedly ke klidnému, silnému, ostrému meditativnímu stavu - takovému, který je úsp�šným 
p�i p�ekonávání nejen sedmé, ale také i deváté Márovy armády. 

�ty�i síly, které motivují úsp�šnou praxi 

Vytrvalý jedinec se silnou myslí si m�že být pom�rn� jist úsp�chem v �emkoliv si on nebo 
ona bude p�át a to jak v medita�ní praxi, tak i ve sv�tských záležitostech. Pronikavost a síla 



mysli jsou pouze dv� ze �ty� sil, které motivují úsp�šnou medita�ní praxi. Chanda je v�le, 
ochota, první síla. Viriya je energie nebo ráznost, pronikavost, druhá. Síla mysli je t�etí a 
moudrost nebo znalost je �tvrtá. Pokud tyto �ty�i faktory poskytují vedoucí sílu pro praxi, pak 
se meditace jedince bude rozvíjet, a� už má touhu získat výsledky praxe nebo nemá. Touto 
cestou je dokonce možné dosáhnout nibbány. 

Buddha uvád�l jednoduchý p�íklad, který ilustruje, jak jsou výsledky meditace získávány. 
Pokud sedí slepice na vejci s up�ímnou touhou je vysed�t, ale pak si odb�hne a nechá vejce 
vystavené p�írodním vliv�m, vejce brzy za�ne hnít. Pokud je na druhé stran� slepice ve svých 
povinnostech sv�domitá, sedí na n�m dlouhou dobu každý den, pak teplo jejího t�la bude 
zabra�ovat tomu, aby vejce za�alo hnít a také dovolí ku�eti uvnit� se vyvíjet. Sezení na 
vejcích je nejd�ležit�jší povinností slepice. Musí to ud�lat správn�, s k�ídly mírn� 
roztaženými, aby ochránila hnízdo od dešt�. Musí se taktéž snažit, aby nesed�la p�íliš zt�žka a 
nerozbila vejce. Pokud bude sed�t správn� a po dostate�n� dlouhou dobu, pak vejce 
p�irozenou cestou získají teplo, které pot�ebují, aby se vylíhla. Uvnit� sko�ápky se v embryu 
vyvíjí zobák a pa�áty. Den za dnem se sko�ápka zten�uje. B�hem krátkého odlou�ení matky 
slepice z hnízda m�že ku�e uvnit� sko�ápky vid�t sv�tlo, které se postupn� projas�uje. Po 
t�ech týdnech nebo tak n�jak si zdravé žluté ku�e proklove svoji cestu ven z klaustrofobického 
prostoru. Tento výsledek nastává bez ohledu na to, zda-li ho slepice p�edvídala. Jediné, co 
u�inila bylo to, že sed�la na vejcích s dostate�nou pravidelností. 

Matky slepice jsou velmi oddané svému úkolu. Ob�as spíše rad�ji z�stanou bez vody a jídla, 
než by vstaly z vajec. A pokud p�eci jen musejí opustit vejce, tak to ud�lají co nejrychleji 
mohou a pak se vrací ke své praxi sezení. 

Nedoporu�uji Vám, aby jste vynechávali jídlo, p�estali pít tekutiny nebo p�estali chodit na 
WC. Pouze bych si p�ál, aby jste se inspirovali trp�livostí slepice a její vytrvalostí. P�edstavte 
si, že by se stala nestálou a netrp�livou, sed�la pár minut a pak by šla n�kam ven, aby n�co 
pár minut d�lala. Její vejce by rychle shnilo a ku�e by ztratilo svoji šanci na život. 

To samé platí pro meditujícího. Pokud je b�hem meditace v sed� byl n�kdo náchylný k tomu, 
že se poddává touze se poškrábat, posunout se, kroutit se, pak nebude p�íliv energie neustálým 
a dostate�ným, aby udržel mysl sv�ží a osvobozenou od útok� mentálních zatemn�ní a obtíží 
takových, jakými jsou nap�íklad p�t mentálních pout zmín�ných výše. Jsou to smyslová 
touha, p�ipoutanost k našim t�l�m nebo k t�l�m jiných, nenasytnost a touha po budoucích 
smyslových požitcích, které jsou výsledkem medita�ní praxe. 

Meditující, který se snaží mít neustálou všímavou pozornost, vytvá�í neustálý proud energie, 
podobný trvalému proudu tepla t�la matky slepice. Tento aspekt tepelné energie zabra�uje 
mysli, aby podlehla p�i st�etnutí s kilesa - mentálními ne�istotami a taktéž dovoluje vhledu, 
aby vyr�stal a dozrával díky svým vývojovým stádiím. 

Všech p�t mentálních pout vystupuje v nep�ítomnosti pozornosti. Pokud je n�kdo 
nedostate�n� pozorný, když dochází ke kontaktu s p�ejemnými smyslovými objekty, pak bude 
mysl napln�na touhou a p�ipoutaností - prvním mentálním poutem. Nicmén� s všímavou 
pozorností je smyslová touha p�ekonána. Stejn� tak, pokud n�kdo m�že proniknout skute�nou 
podstatu t�la, p�ipoutanost k n�mu mizí. Naše poblázn�ní t�ly jiných mizí jako následek. Tím 
jsou rozbita druhé a t�etí mentální pouto. Dobrá pozornost b�hem celého procesu požívání 
potravy odstra�uje nenasytnost, �tvrté mentální pouto. Pokud n�kdo provádí celou tuto praxi s 
cílem dosáhnout nibbány, pak prahnutí po sv�tských pot�šeních, které je možno získat po 
tomto život� mizí taktéž - touha po p�erození v jemnohmotných sv�tech je pátým poutem 
mysli. Proto neustálá všímavá pozornost a energie p�ekonávají všech p�t pout. Když je t�chto 



p�t pout rozbito, pak nejsme již spoutáni v temných, omezených mentálních sv�tech. Naše 
mysli jsou osvobozeny, aby vstoupily do sv�tla. 

S neustálým úsilím, všímavou pozorností a koncentrací, se mysl pomalu napl�uje v�elostí 
Dhammy, která ji udržuje �erstvou a vypaluje kilesa - mentální zne�išt�ní. V�n� Dhammy se 
prostupuje a sko�ápka nev�domosti se zten�uje a stává se pr�svitnou. Meditující za�íná 
rozum�t mysli a hmot� a podmín�nosti všech v�cí. Víra založená na p�ímé zkušenosti 
vyvstává. P�ímo chápou, jak jsou mysl a hmota vzájemn� propojeny v procesu p�í�iny a 
následku, spíše než aby byly uvád�ny do pohybu �iny a rozhodnutími nezávislého já. To vede 
k záv�ru, že stejný proces p�í�iny a následku existoval i v minulosti a bude taktéž pokra�ovat i 
v budoucnosti. Tím, jak se praxe prohlubuje, získává jedinec siln�jší sebed�v�ru, už 
nepochybuje o sob� a o své praxi, o jiných meditujících a o u�itelích. Mysl je napln�na 
vd��ností k Buddhovi, Dhamm� a k Sanze. 

Pak je uz�eno vznikání a zanikání a pochopena jejich nestálá povaha, jejich utrpení a 
nep�ítomnost jakéhokoliv trvalého já. P�i vzniku takového vhledu, nev�domost o t�chto 
aspektech mizí. 

Stejn� jako ku�e p�ed vylíhnutím uvidíte v tuto chvíli mnoho sv�tla, které prostupuje 
sko�ápkou. V�domí objektu se pohybuje vp�ed stále rychleji a rychleji; budete napln�ni 
druhem energie, který jste nikdy p�edtím nezažili a velká víra se objeví. 

Pokud budete pokra�ovat rozvíjet svoji moudrost, brzy budete vedeni k zážitku nibbány - 
magga phala - cesty a plodu cesty. Dostanete se ven ze sko�ápky temnoty. Stejn� tak jako 
ku�e, které je napln�no nadšením, aby se našlo ve velkém sv�t� a pobíhá pro proslun�ném 
dvorku s matkou slepicí, tak stejn� tak i vy budete napln�ni št�stím a požehnáním. meditující, 
kte�í zažili nibbánu cítí unikátní, znovu nalezené št�stí a blaho. Jejich víra, energie, všímavá 
pozornost a koncentrace se staly obzvlášt� silnými. 

Doufám, že budete o této analogii s matkou slepicí hluboce uvažovat. Stejn� tak jako ona, 
která sedí na vejcích bez touhy a bez nad�jí, pouze vykonávajíce svoje povinnosti pe�liv�, 
stejn� tak i vy nechejte vyvíjet a líhnout svoji medita�ní praxi. 

A� se nestanete shnilým vejcem. 

Kapitánem své vlastní lodi 

Strávil jsem tady mnoho �asu pochybnostmi a problémy s tím spojenými, protože vím, že jsou 
to dosti vážné problémy a chci Vám pomoci se t�mto problém�m vyhnout. Vím z osobní 
zkušenosti, kolik utrpení m�že pochybnost p�inést. Když mi bylo dvacet osm nebo dvacet 
dev�t, za�al jsem meditovat pod vedením ctihodného Mahasi Sajadó, mého p�edch�dce a 
hlavy linie Mahasi Sasana Yeiktha, medita�ního centra v Rangúnu. Po p�ibližn� jednom týdnu 
v medita�ním centru jsem se za�al cítit neobvykle kriticky ohledn� mých spolu meditujích. 
N�kte�í mniši, kte�í m�li meditovat, nebyli zcela perfektní ve své morálce; nezdálo se mi, že 
by byli dostate�n� sv�domití a pe�liví. Lai�tí meditující taktéž se mi jevili jako spolu 
komunikující a pohybující se kolem necivilizovaným, neslušným zp�sobem. Pochybnost 
za�ala napl�ovat moji mysl. Dokonce i m�j u�itel, jeden z asistent� Mahasi Sajadó, se dostal 
do palby mé kritizující mysli. Tento muž se nikdy neusmíval a n�kdy byl prudký a hrubý. 
Cítil jsem, že medita�ní u�itel má být napln�n jemností a pé�í. Kompetentní u�itel meditace 
m�že ud�lat pom�rn� dobrý odhad situace meditujícího na základ� zkušeností s mnoha 
meditujícími i studia písem. Mistr, který mne u�il, nebyl výjimkou. Vid�l, že moje praxe 
upadá. Dohadoval se, že má za to odpov�dnost útok pochybností a tak mi velmi jemn� a 



obratn� vynadal. Potom jsem se vrátil do svého pokoje a ud�lal ur�itý pr�zkum své mysli. 
Zeptal jsem se sebe: "Pro� jsem sem p�išel? Kritizovat ostatní a testovat u�itele? Ne. " 

Uv�domil jsem si, že jsem do centra p�išel proto, abych se zbavil pokud možno co nejvíce 
kilesa, které jsem nashromáždil b�hem své cesty samsárou. Snažil jsem se dosáhnout tohoto 
cíle praktikováním Buddhovy Dhammy v medita�ní tradici centra, kde jsem byl. Tato úvaha 
mi mnohé objasnila. 

Analogie vyvstala v mé mysli. Bylo to jako bych byl na lodi. Venku na mo�i jsem byl 
zachvácen zu�ivou bou�í. Ohromné vlny vyvstaly a rozbíjely se znovu a znovu o každou 
stranu. Pohazován zleva doprava, nahoru a dol�, jsem se bezmocn� houpal v mocném oceánu. 
Kolem mne byly jiné lodi ve stejných nesnázích. Místo vedení mé vlastní lodi jsem št�kal na 
ostatní kapitány: "Rad�ji vytáhn�te plachty! Rad�ji je sundejte!". Pokud bych byl z�stal 
takovým š�ouralem, je možné, že bych se ocitnul na dn� oceánu. 

To jsem se pro sebe nau�il. Potom jsem pracoval velmi tvrd� a ve své mysli neživil další 
pochybnosti. Dokonce jsem se stal oblíbencem mého u�itele. Doufám, že z této mé zkušenosti 
si m�žete také n�co vzít. 

Osmá armáda: ješitnost a nevd�k 

Po p�ekonání pochybností si za�íná jogín uv�domovat n�které aspekty Dhammy. Nanešt�stí, 
osmá Márova armáda je p�ipravena v záloze ve form� ješitnosti a nevd�ku. Ješitnost povstává 
tehdy, když jogín za�íná poci�ovat radost, vytržení, uspokojení a další zajímavé v�ci, které se 
v praxi vyskytují. V tuto chvíli ho m�že zajímat, zda-li jeho u�itel již dosáhl tohoto 
podivuhodného stavu, zda-li další jogíni praktikují tak usilovn� jako on sám a podobn�. 

Ješitnost nej�ast�ji nastává v té fázi vhledu, kdy jogín vnímá chvilkové vznikání a zanikání 
jev�. Je to p�ekrásný zážitek být zcela p�ítomen, vid�t jak objekty vznikají a zanikají v 
každém momentu, kdy se na n� všímavá pozornost soust�edí. V tuto chvíli m�že nastat velké 
množství zne�išt�ní mysli. Jsou obvykle známy jako vipassana kilesa, zne�išt�ní vhledu. 
protože tyto zne�išt�ní mohou být škodlivou p�ekážkou, je nezbytné, aby jim jogín jasn� 
rozum�l. Písma nám �íkají, že mana nebo ješitnost má charakteristiku bublavé energie velké 
síly a nadšení, které vzniká v mysli. Jogín j zaplaven energií je napln�n sebe zam��enými a 
sebe oslavnými myšlenkami jako nap�íklad: "Jsem tak velký, nikdo se se mnou nem�že 
srovnávat." 

Vystupujícím aspektem ješitnosti je tvrdost a strnulost. Mysl je ztuhlá a nabub�elá jako had, 
který práv� pohltil n�jaké stvo�ení. Tento aspekt ješitnosti se taktéž projevuje jako nap�tí v 
t�le a v pozici. Jeho ob�ti se stávají namyšlenými a mají ztuhlý krk, takže je pro n� obtížné se 
s respektem poklonit ostatním. 

Zapomínání na poskytnutou pomoc 

Ješitnost je skute�n� obávaným mentálním stavem. Ni�í vd�k a �iní nemožným uznat, že 
n�kdo dluží n�jaký dluh jiné osob�. Zapomínaje na dobré �iny, které pro nás n�kdo v 
minulosti u�inil je jedinec snižuje a pošpi�uje jejich ctnosti. Nejenom toto, ale jedinec také 
aktivn� zatajuje ctnosti jiných, tak aby si jich nikdo nevážil. Tento p�ístup k n��ím 
dobrodinc�m je druhým aspektem ješitnosti a ztuhlost je prvním. 

Všichni z nás jsme m�li v našich životech dobrodince, hlavn� v d�tství a pak v mladí. naši 
rodi�e nám nap�íklad poskytli lásku, vzd�lání a životní nezbytnosti v dob�, kdy jsme byli 
bezmocní. Naši u�itelé nám dali znalosti. p�átelé nám pomohli, když jsme se dostali do potíží. 



Vzpomínaje na naše dluhy v��i t�m, kdo nám pomohli, cítíme se pokorní a vd��ní a doufáme, 
že jim budeme moci pomoci oplátkou. Je to p�esn� tento jemný stav, který vít�zí nad 
Márovou osmou armádou. 

Nicmén� je zcela obvyklé najít jedince, kte�í neuznávají dobro, které jim bylo v minulosti 
prokázáno. Snad se laik octne v nesnázích a soucitný p�ítel nabídne pomoc. Díky této pomoci 
se podmínky jedince zlepší. Pozd�ji nicmén� on nebo ona neprojeví žádnou vd��nost a m�že 
se i oto�it a mluvit hrub� k bývalému dobrodinci. "Co jsi pro mne kdy ud�lal?." Takové 
jednání je daleko od toho, aby bylo neznámé v tomto sv�t�. 

I mnich se m�že stát arogantním, když poci�uje, že dosáhl slávy a popularity jako u�itel díky 
své tvrdé práci. Zapomíná na své u�itele a opatrovatele, kte�í mu pomáhali od d�tství, od dob, 
kdy byl novicem. U�ili ho písm�m, poskytli mu podmínky k životu, dali mu medita�ní 
instrukce, dali mu rady a napomenuli ho, když to bylo zapot�ebí, takže vyrostl aby se stal 
odpov�dným, civilizovaným, mladým mnichem. 

Když p�ijde do v�ku nezávislosti, tento mnich m�že projevit veliký talent. Dává dobré 
Dhamma talky, které jsou pozitivn� p�ijaty poslucha�stvem. Lidé ho respektují, dávají mu 
mnoho dar� a zvou ho na vzdálená místa, aby u�il. Když dosáhne vysokého postavení, mnich 
se m�že stát celkem arogantním. Možná že jednoho dne k n�mu p�ijde jeho starý u�itel a 
�ekne: "Blahop�eji. Sledoval jsem T� od t�ch dob, kdy jsi byl mladým novicem. Když jsem Ti 
tolik pomohl, cítím se dob�e, že si tak dob�e vedeš." Mladý mnich odsekne: "Co jsi pro mne 
u�inil? Tvrd� jsem pro toto všechno musel pracovat." 

Problémy se mohou vyskytnout v rodin� Dhammy, stejn� jako v jakékoliv lidské rodin�. V 
každé rodin� musí jedinec p�ijmout pozitivní, milující a soucitný p�ístup pro odstran�ní obtíží. 
P�edstavte si, jak by tomu bylo, kdyby �lenové sv�tové rodiny se mohli setkat s láskou a 
soucitem, s ohledem jeden na druhého, vždy když mezi nimi povstane nesouhlas. 

V tomto sv�t� jsou cesty k �ešení problém�, které nemusí být zcela plodnými, ale jsou 
nanešt�stí velmi rozší�enými. Místo p�ímého jednání z hlediska partnerství a lásky, m�že �len 
rodiny za�ít prát ve�ejn� špinavé prádlo, m�že ponižovat jiné �leny rodiny, kritizovat jejich 
osobnosti a jednání, a� už p�ímo nebo nep�ímo. 

P�ed vznášením obvin�ní a zra�ováním jiného �lena rodiny, má jedinec zvážit vlastní stav 
mysli a okolnosti. Tendence rozdávat rány, pomlouvat a snižovat je jedním aspektem pýchy. 
Písma ji ilustrují obrazem jedince rozzu�eného, který bere do ruky výkaly, aby je hodil na 
svého protivníka. Takže pokud jsou n�jaké záležitosti, ve kterých spolu navzájem 
nesouhlasíme, prosím snažme se projevovat trp�livost a odpušt�ní v duchu 
dobrosrde�nosti. 

P�edstavme si pocestného na dlouhé a p�íkré cest�. Uprost�ed dlouhého, horkého dne, naráží 
on nebo ona na strom u cesty. Je to listnatý strom s hlubokým, chladným stínem. Pocestný je 
pot�šen a lehá si ke ko�en�m tohoto stromu, aby si dob�e zd�ímnul. Pokud cestující porazí 
tento strom p�edtím, než vyrazí na další cestu, pak je to tím, co písma nazývají nevd�kem. 
Takový jedinec nerozumí laskavosti, kterou mu p�ítel poukázal. 

Máme odpov�dnost ud�lat více, než jen se zdržet sekání do našich dobrodinc�. Je pravdou, že 
v tomto sv�t� jsou období, kdy nem�žeme splatit to, co dlužíme t�m, kte�í nám pomohli. 
Nicmén� se o nás budou zmi�ovat jako o dobrosrde�ných jedincích, pokud se nám alespo� 
poda�í si vzpomenout na jejich projevy dobré v�le. Pokud m�žeme najít cestu, jak splatit své 
dluhy, pak tak musíme samoz�ejm� u�init. Je celkem nepodstatné, zda-li jsou naši dobrodinci 
obratn�jší, než jsme my sami, nebo to jsou ne�ádi, nebo jsou na tom stejn� jako my sami. 



Jediným požadavkem na to, aby byli považováni za naše dobrodince je to, že nám v minulosti 
poskytli pomoc. 

Jednou se stalo, že jeden muž pracoval velmi tvrd�, aby mohl podporovat svoji matku. jak se 
ukázalo, byla promiskuitní ženou. Snažila se to p�ed svým synem skrýt, ale nakonec mu 
n�jaké vesnické drbny vyjevili tuto její �innost. Odpov�d�l: " Jd�te pry�, p�átelé. Pokud je 
moje matka š�astná, pak cokoliv �iní je v po�ádku. Mojí jedinou povinností je pracovat a 
podporovat ji. " 

To byl velmi inteligentní mladý muž. Rozum�l omezením své vlastní odpov�dnosti: splatit 
sv�j dluh vd��nosti té, která ho porodila a kojila. Mimo to, bylo chování jeho matky její 
vlastní v�cí. 

Tento muž byl jedním ze dvou typ� lidí, kte�í se ve sv�t� vyskytují. Prvním typem neobvyklé 
a vzácné osobnosti je dárce. Ten kdo je tolerantní a laskavý, kdo pomáhá jiným lidem z 
ušlechtilých d�vod�. Buddha byl jedním z t�chto, šetrn� nevynakládaje žádné úsilí k tomu, 
aby pomohl bytostem se osvobodit z utrpení samsáry. Všichni mu dlužíme vd��nou 
vzpomínku a m�žeme dokonce uvažovat o naší pilné praxi jako o form� naší splátky. Druhým 
typem vzácné a drahocenné osobnosti je ten, kdo je vd��ný, kdo oce�uje dobré, co bylo 
u�in�no pro ni nebo pro n�j, a kdo se to snaží splatit, když k tomu dozraje �as. Doufám, že 
budete ob�ma typy t�chto vzácných a z�ídka se vyskytujících jedinc�, t�mi, kte�í nepodlehnou 
osmé Márov� armád�. 

Devátá armáda: zisk, chvála, �est, nezasloužená sláva 

Devátou Márovou armádou je zisk, chvála, �est a nezasloužená sláva. když dosáhnete ur�itou 
hloubku praxe, vaše zp�soby a chování se zlepší. Stanete se ctihodným a budete d�lat dojem. 
Budete se možná snažit sdílet Dhammu s ostatními, nebo se Vaše zkušenost s Dhammou bude 
projevovat navenek jiným zp�sobem, možná okázalým vystavováním písem. Lidé ve vás 
mohou za�ít poci�ovat hlubokou víru a mohou Vám p�inášet dary a p�ísp�vky. Sv�t m�že 
za�ít rozši�ovat, že jste osvícená bytost, že dáváte skv�lé Dhamma talky. 

V tuto chvíli bude velmi snadné podlehnout deváté Márov� armád�. �est a respekt, kte�í Vám 
tito lidé projevují, Vám m�že stoupnout do hlavy. M�žete za�ít jemn� nebo zjevn� vybírat 
v�tší nebo vyšší p�ísp�vky od svých následovník�. M�žete se rozhodnout, že si zasluhujete 
uznání, protože jste skute�n� ostatním lidem nad�azeni. Anebo mohou neup�ímné ambice 
nahradit skute�nou touhu pomoci ostatním a Vaši motivaci u�it, sdílet moudrost, kterou jste 
dosáhli svoji vlastní praxí. Vaše myšlenky se mohou ubírat tímto zp�sobem: " Ó, jsem celkem 
veliký. Jsem populární mezi lidmi. Zajímalo by mne, zda-li je n�kdo tak veliký, jako jsem já. 
Mohl bych dostat své p�íznivce k tomu, aby mi koupili nové auto?". 

Prvním oddílem deváté armády je materiální zisk: dary, které jedinec získává od oddaných a 
p�íznivc�. Úcta t�chto lidí je druhým oddílem. T�etím je sláva nebo známost. 

Ve vn�jším sv�t� napadá devátá Márova armáda hlavn� ty, kte�í mají dobré výsledky v 
meditaci. Ale v�bec není nutné mít skupinu p�ívrženc�. Touha po zisku m�že napadnout i 
nejoby�ejn�jší jogíny ve form� touhy po v�tším bydlení nebo po novém oble�ení na retreat. 
Jedinec m�že být za�ít hrdý na svoji praxi a za�ít si p�át, aby byl uznáván jako velký jogín. 
Lidé, jejichž praxe není velmi hlubokou jsou nejvíce náchylní k namlouvání si svých 
vlastních úsp�ch�. Jogín, který má zajímavý jeden nebo dva zážitky, ale malou jejich 
hloubku, se m�že stát nadm�rn� sebejistým. On nebo ona se m�že snažit rychle vstoupit na 
scénu Dhammy a u�it jiné lidi a tím se stát objektem uznávání a obdivu. takoví lidé budou 



u�it pseudo vipassanu, která není v souladu s texty ani s hlubokou praktickou zkuššeností. 
Mohou v podstat� poškodit své studenty. 

Up�ímnost 

K vít�zství nad touto Devátou armádou musí být motivace za vašim úsilím up�ímnou. Pokud 
za�nete praktikovat pouze s tím, že doufáte, že dostanete p�ísp�vky, úctu nebo slávu, pak 
nikdy nedosáhnete žádného postupu. �asté uv�domování si motiv� m�že být p�ínosem. 
Pokud �iníte ryzí, up�ímný postup a pozd�ji propadnete chtivosti po zisku, pak se stanete 
otráveným a nedbalým. 	íká se, že jedinec, který je otrávený a nedbalý bude pokra�ovat v 
život� bez míru a bude p�ekonán mnohým utrpením. Uspokojen snadným ziskem, tento 
jedinec zapomíná na cíl meditace, vykonává nep�íliš vhodné �iny a selhává v kultivaci 
prosp�šného. Jeho nebo její praxe bude padat. 

Možná nicmén� v��íme, že existuje konec utrpení a že m�žeme tohoto cíle dosáhnout praxí 
Dhammy. To je up�ímnou motivací, která nám brání upadnout do touhy po sv�tském zisku a 
sláv�. Život znamená stávání se. Pro lidské bytosti to znamená velice bolestivý proces porodu, 
se smrtí �ekající na konci. Mezi t�mito dv�ma událostmi, zažíváme nemoci, úrazy, bolest 
stárnutí. Je zde také emocionální bolest, nedosažení toho, o co se snažíme, deprese a ztrát 
nevyhnutelná st�etnutí s lidmi a objekty, které nemáme rádi. Abychom byli osvobozeni od 
celé této bolesti, sedíme v meditaci, praktikujeme Dhammu, cestu která vede k nadsv�tskému 
projevu nibbány. N�kte�í z nás jedou na retreaty, ponechávajíce za sebou sv�tské aktivity jako 
je obchod, vzd�lání, sociální závazky a touhu po p�íjemném, protože máme víru, že utrpení 
m�že být ukon�eno. V podstat� m�žeme jako medita�ní místo, místo retreatu brát každé 
místo, kde se snažíme vyko�enit naše kilesa, mentální ne�istoty. Když se dostanete do 
takového místa, i když by to byl jenom roh obytné místnosti vyhrazený pro meditaci, palijský 
název pro Vás je pabbajita, což znamená ten, který odešel ze sv�ta, aby vyko�enil kilesa - 
mentální ne�istoty. 

Pro� by se je jedinec snažil vyko�enit? Kilesa, neboli mentální ne�istoty, mají velkou sílu 
mu�it a utla�ovat toho, kdo se od nich neosvobodil. jsou p�irovnány k ohni, který ho�í, mu�í a 
trýzní. Když se v bytosti objevují kilesa, spalují jí nebo jeho, vedou k vy�erpání, mukám a k 
trýzni. není zde ani jediná dobrá v�c, kterou lze o kilesa �íci. 

T�i typy mentálních ne�istot 

Existují t�i typy mentálních ne�istot (kilesa): mentální ne�istoty vedoucí k p�estupk�m, 
obsesivní ne�istoty a latentní nebo spící ne�istoty. 

Ne�istoty p�estupk� nastávají tehdy, když lidé nemohou dodržovat základní p�edpisy a 
vykonávají �iny vražd�ní, kradení, sexuální p�estupky, lež nebo intoxikaci. 

Druhá skupina ne�istot je pon�kud jemn�jší. Navenek jedinec nevykoná žádný nemorální �in, 
ale jeho mysl bude posedlá touhou zabíjet a ni�it, zra�ovat a poškozovat jiné lidi a� už 
fyzicky nebo jinak. Obsesivní p�ání mohou naplnit mysl: krást majetek, manipulovat s lidmi, 
zra�ovat jiné za ú�elem dosažení žádoucích objekt�. Pokud jste n�kdy pocítili tento druh 
posedlosti, víte, že je to velmi bolestivý stav. pokud jedinec selže v možnosti kontrolovat 
obsesivní kilesa, pak on nebo ona m�že tak �i onak zra�ovat jiné. 

Spící nebo latentní kilesa nejsou obvykle zjevnými. Leží skryty, �ekajíce na správné 
podmínky, aby mohly p�epadnout bezbrannou mysl. Spící kilesa mohou být p�irovnány k 
�lov�ku, který je v hlubokém spánku. Když se tento �lov�k probudí, pak se jeho mysl za�ne 



�e�it, je to jakoby obsesivní kilesa vyvstaly. Když �lov�k vstane z postele a za�ne se zabývat 
denními aktivitami, pak je to jako pohyb od obsesivních kilesa ke kilesa p�estupk�. 

Tyto t�i aspekty mohou být taktéž objeveny v zápalce. Fosforová špi�ka je jako spící 
ne�istoty. Ohe�, který vzniká ze zapálení je jako obsesivní kilesa. A lesní požár, který vzplane 
kv�li nedbalému nakládání s ohn�m je jako p�estupkové kilesa. 

Uhašení ohn� ne�istot 

Pokud jste up�ímní v aplikaci sila, samadhi a pa��a, pak m�žete p�ekonat, vyko�enit a vzdát 
se všech t�í druh� kilesa. Sila odvádí stranou p�estupkové ne�istoty. Samadhi potla�uje 
obsesivní kilesa. Moudrost vyko�e�uje latentní nebo spící kilesa, které jsou zdrojem obou 
druhých. Tím, jak praktikujete tímto zp�sobem, m�žete získat nové druhy št�stí. 

Praktikováním sila je radost ze smyslových požitk� nahrazena št�stím, které p�ichází z 
up�ímnosti �in�, morálky. Díky nep�ítomnosti kilesa p�estupk� žije morální jedinec relativn� 
�istý, ryzí a požehnaný život. Praktikujeme sila dodržováním p�ti základních p�edpis�, 
zmín�ných v první kapitole a obecn�ji tím, že dodržujeme morálku, která je sou�ástí 
ušlechtilé osmi�lenné stezky. správných �in�, správné �e�i a správného živobytí. Vše to je 
totiž založeno na nezra�ování sebe a jiných. 

M�žete se ptát, zda-li je skute�ná �istota skutk� možná ve sv�t�. Samoz�ejm� že je. Nicmén� 
je to daleko jednodušší udržet si �istotu ve svých p�edpisech b�hem retreatu, kde jsou situace 
zjednodušeny a pokušení je minimum. To je obzvlášt� pravdou, když se n�kdo snaží 
praktikovat více,než základních p�t p�edpis�, anebo pokud je to mnich nebo mniška a proto 
musí dodržovat mnoho pravidel. B�hem retreatu m�že každý dosáhnout velmi vysokých 
úsp�ch� v každém z t�chto vysokých úsilí. 

�istota skutk� je pouze prvním krokem. Pokud chceme vyko�enit více, než jenom hrubé 
ne�istoty, pak je ur�itá vnit�ní praxe nezbytnou. Nad obsesivními kilesa se vít�zí díky 
samadhi, neboli skupinou koncentrace z ušlechtilé osmi�lenné stezky, která sestává ze 
správného úsilí, správné všímavosti a správné koncentrace. Neustálé a trvalé úsilí je zapot�ebí 
k zaznamenání a uv�dom�ní si objekt�, které vyvstávají v každém momentu, bez odklán�ní 
se. Tento druh úsilí je složité si udržet ve sv�tském kontextu. 

S neustálým chvilkovým úsilím, se všímavostí a koncentrací, mohou být obsesivní kilesa 
drženy pry� z mysli. Myl m�že vstoupit do objektu meditace a vydržet tam nerozptýlena. 
Obsesivní kilesa tak nemají šanci vyvstat, pokud nedojde ke skluzu v praxi. Osvobození se od 
t�chto ne�istot vede ke stavu mysli, který je znám jako upasama sukha, spokojenost a 
požehnání klidu, které vede k osvobození se od obsesivních kilesa. Mysl je osvobozena od 
touhy, zloby, nenávisti a neklidu. Když n�kdo pozná toto št�stí, vidí je jako nad�azené 
smyslovým požitk�m a vnímá je jako cennou náhradu, pro kterou stojí za to upustit od 
smyslových požitk�. 

Existuje ješt� lepší druh št�stí, než je tento, takže by nem�l jedinec být uspokojen. Dalším 
krokem je praxe moudrosti. S moudrostí, mohou být spící ne�istoty ihned opušt�ny a možná i 
trvale. Když je všímavost dob�e vyvinuta, spole�n� se svými p�idruženými faktory, jako je 
energie a koncentrace, pak jedinec za�íná chápat velmi intuitivn� podstatu mysli a hmoty. 
Skupina moudrosti z ušlechtilé osmi�lenné stezky, správný názor a správné myšlení, se 
za�ínají napl�ovat tím, jak se jedinec p�irozen� pohybuje po následujících po sob� stupních 
vhledu. P�i každém vzniku vhledu jsou spící kilesa zni�ena. Díky postupnému procesu 
vhledu, m�že jedinec získat v�domí ušlechtilé cesty, ve kterém jsou spící ne�istoty navždy 
uhašeny. 



V tomto p�ípad�, zisk a respekt a sláva k vám p�ijdou zcela p�irozen�, ale nebudete v nich 
polapeni. Budou se Vám zdát chatrné ve srovnání s ušlechtilým cílem a oddanosti vaší praxi. 
Protože jste up�ímný, nep�estanete p�idávat k vašemu základu morálky. Použijete zisk a slávu 
pat�i�ným zp�sobem a budete pokra�ovat ve své praxi. 

Desátá armáda: sebechvála a opovrhování ostatními. 

Všichni máme alespo� n�jaké pov�domí faktu utrpení. Je p�ítomno ve zrození, v život� i ve 
smrti. Bolestivé zkušenosti v život� nás �asto vedou ke snaze p�ekonat utrpení a žít ve št�stí a 
v míru. Snad je to tato touha, tato víra, nebo snad silné p�esv�d�ení o tomto, co Vás vedlo ke 
�tení této knihy. 

V pr�b�hu vaší praxe, m�že být tento základní cíl podminován ur�itými vedlejšími produkty 
praxe samotné. Probrali jsme, jak se zisk, respekt a sláva mohou stát p�ekážkami osvobození. 
Stejn� tak se jimi mohou stát úzce s tím spojené problémy sebe vynášení a opovrhování 
ostatními, desátá Márova armáda. To je bitva, které musí �elit medita�ní mist�i. 

Sebechvála �asto úto�í po ur�itých medita�ních úsp�ších, možná p�i pocitu zralosti v 
dodržování p�edpis�. M�žeme se za�ít naparovat, dívaje se okolo a �íkajíce: "Podívejte se na 
tyto lidi. Nedodržují p�edpisy. Nejsou tak svatí, jako jsem já, nejsou tak �istí". Pokud se toto 
stane, pak jsme se stali ob�tí Desáté Márovy armády. Tato desátá armáda je možná 
nejsmrteln�jší ze všech. V Buddhov� dob� byl dokonce jeden muž, Devadatta, který se 
pokusil Buddhu zabít pod jejím vlivem. Stal se pyšným na své psychické schopnosti, svoje 
úsp�chy v koncentraci a svoji pozici jako žáka. Nicmén� když p�išly podvratné 
myšlenky,nem�l všímavou pozornost a obranu proti nim. 

Podstata svatého života 

Je možné se radovat z naší vlastní �istoty bez opovrhování jinými a bez sebe vynášení. Tady 
m�že být p�ínosným p�íklad. Pomyslete na vzácný strom, jehož jádro je jeho nejvzácn�jší 
�ástí. M�žeme tento strom srovnat se svatým životem popsaným Buddhou: se sila, samadhi, 
pa��a. 

Na pr��ezu je vid�t, že kmen stromu sestává ze vzácného jádra, d�evnaté hmoty, vnit�ní k�ry 
a pak tenké vn�jší k�ry. Strom má taktéž v�tve a plody. 

Svatý život sestává ze sila, samadhi a pa��a, zahrnuje dosažení cesty a plody neboli zážitky 
nibbány. Jsou zde taktéž psychické síly, v�etn�, jak to m�žeme nazvat, psychických sil 
pronikajících pravou podstatu realitu vipassanového vhledu. pak jsou zde zisk, respekt a 
sláva, které je možno získat v pr�b�hu praxe. 

Jeden d�evorubec m�že jít do lesa hledajíce sm�lu ze stromu pro n�jaký d�ležitý ú�el. 
Nalezne tento velký, krásný strom, on nebo ona se�ízne veškeré v�tve a vezme si je dom�. 
Tam tento d�evorubec shledává, že v�tve a listy jsou bezcenné pro zamýšlený ú�el. To je jako 
jedinec, který je spokojen se ziskem a se slávou. 

Další jedinec m�že sloupnout tenkou vn�jší k�ru ze stromu. To je jako jogín, který spokojený 
s �istotou jednání, nepracuje na tom, aby mysl dále rozvíjel. 

T�etí jogín, snad možná trochu inteligentn�jší, shledává, že morálka není koncem cesty, musí 
se vzít v úvahu mentální rozvoj. On nebo ona se m�že zajímat o n�jakou formu meditace a 
velmi tvrd� pracovat. Získávaje jednobodovost mysli, jogín se cítí skv�le. Mysl je pevná a 
plná, plná požehnání a vytržení. takový jedinec m�že dokonce ovládat džány nebo stavy 



hluboké koncentrace. Pak p�ichází myšlenka: " Chlap�e, cítím se skv�le, ale ten �lov�k vedle 
m� je tak nepokojný, jako nikdy." Tento jogín cítí, že on nebo ona získal podstatu vipassany a 
svatého života. Ale místo toho na n�j pouze úto�í Desátá Márova armáda. Je jako d�evorubec, 
který je spokojen s vn�jší k�rou stromu a stále se ješt� nedotknul jádra. 

Více ambiciózní, další jogín se rozhodne rozvinout psychické síly. On nebo ona jich dosáhne 
a je napln�n pýchou. Navíc je to spousta legrace, hrát si s t�mito novými schopnostmi. M�že 
p�ijít myšlenka: " Teda tohle je skv�lé. To musí být podstata Dhammy. Nikdo tohle nem�že 
ud�lat. Ta žena támhle nevidí, že p�ímo pod jejím nosem jsou devové a �ábelské bytosti." 
Pokud se tento �lov�k neosvobodí od desáté Márovy armády, on nebo ona se stane otrávený a 
nedbalým rozvíjení prosp�šných stav� mysli. Jeho nebo její život bude spojen s velkým 
utrpením. 

Psychické síly nevedou ke skute�nému osvobození. V naší sou�asné dob� je mnoho lidí 
inspirováno n�kterými jedinci, kte�í rozvinuli nadp�irozené schopnosti. Z n�jakých d�vod� 
dokonce i malý projev psychických schopností upoutává velkou víru lidí. V Buddhov� dob� 
tomu bylo stejn�. Ve skute�nosti byl jednou jeden laik, který p�išel k Buddhovi s návrhem, že 
Buddha by m�l ud�lat propaga�ní kampa� pro své u�ení na základ� demonstrace psychických 
sil. za tímto ú�elem by m�l Buddha rozeslat do dálky své žáky, kte�í mají psychické 
schopnosti a požádat je, aby lidem ukazovali zázraky. " Lidé budou skute�n� omrá�eni," �ekl 
laik. " Takto získáš mnoho následovník�." 

Buddha odmítnul. T�ikrát byl návrh opakován, t�ikrát byl odmítnut. nakonec Buddha �ekl: 
"Laiku, jsou t�i druhy psychických sil. Jednou je schopnost létat vzduchem a pono�it se do 
zem� a vykonávat další nadlidské �iny. Druhou je schopnost �íst mysl lidí. M�žeš �íci 
�lov�ku, " Toho a toho dne jsi si myslel to a to a pak jsi šel ud�lat toto." Na lidi tím lze ud�lat 
veliký dojem. Ale pak je t�etí psychická síla, síla instrukce, kde jeden m�že �íci druhému:" 
Máš takové a takové jednání, které není dobré. Je to neprosp�šné, neobratné, nepodporující 
Tvoje dobro a dobro ostatních. Musíš toho zanechat a praktikovat tak, abys kultivoval 
prosp�šné �iny. pak musíš meditovat tak, jak T� nyní budu instruovat: " Te� tato síla vést 
jiného �lov�ka po správné cest� je nejd�ležit�jší psychickou silou." 

" Laiku, první dv� síly jsou ukazovány t�m, kdo mají víru ve vipassanu, nepodminuje to jejich 
víru. Ale jsou tu ti, kdož nejsou od p�írody v�rni a ti �eknou. " Dobrá, není to nic 
neobvyklého. Vím o jiných sektách a jiných náboženských systémech, ve kterých mohou lidé 
taktéž získat nadp�irozené schopnosti díky mantrám a dalším esoterickým praktikám." Lidé 
jako tito pak špatn� pochopí mé u�ení. 

"T�etí typ psychických sil je laiku nejlepší, to je schopnost vést ostatní. Když je možno �íci, " 
To to je špatné, ne�i� to. Musíš kultivovat dobrou �e� a chování. To je cestou k o�išt�ní Tvé 
mysli od kilesa. To je jak by se m�lo meditovat. To je cestou, jak získat požehnání nibbány, 
která Vás osvobodí od všeho utrpení. To je laiku nejlepší psychická síla." 

Všemi prost�edky jd�te kup�edu a snažte se dosáhnout psychické síly, pokud se o n� zajímáte. 
Není to podstatné, ale není to v rozporu s praxí vipassany. Není tu nikdo, kdo by Vás zastavil 
a dosažení není ur�it� ni�ím, �emu je t�eba se posmívat. Jen si nesple�te psychické síly s 
podstatou u�ení. Jedinec, který získal psychické síly a který v��í, že dosáhl konce duchovní 
cesty, je do zna�né míry podveden. Tito lidé hledají jádro stromu, ale nechají se uspokojit s 
pouhou vn�jší k�rou. Když jí p�inesou dom�, shledají, že to k ni�emu není. Takže poté, co 
získáte psychické síly, prosím pokra�ujte p�es r�zné vipassanové vhledy, následné okamžiky 
cesty a plodu cesty až k realizaci arahatství. 



Když se stane všímavá pozornost a koncentrace dob�e vyvinutou, pak vipassanový vhled 
proniká do rozli�ných úrovní, pak skute�ná podstata v�cí vyvstane. To je taktéž formou 
psychické znalosti, ale není to konec cesty. 

Nakonec m�žete dosáhnout stavu sotapatti, ušlechtilého v�domí vstupu do proudu, což je 
prvním stupn�m osvícení. V�domí cesty, první pono�ení do nibbány, vyko�e�uje navždy 
ur�ité mentální ne�istoty. M�žete pokra�ovat v praxi a rozvinout v�domí plodu. Když toto 
v�domí povstane, pak mysl setrvává v požehnání nibbány. 	íká se, že toto osvobození není 
omezeno �asem. Když jste vynaložili úsilí k jeho dosažení, pak se k n�mu kdykoliv m�žete 
vrátit. 

Nicmén� tyto nižší dosažení jsou stále velmi vzdáleny od Buddhova cíle, kterým je dosažení 
plného osvícení, toho kone�ného osvobozujícího v�domí, které vyko�e�uje navždy jakékoli 
utrpení. 

Když ukon�il vypráv�ní p�íkladu se stromem, Buddha �ekl: " Prosp�ch mého u�ení neleží 
pouze v zisku, respektu a sláv�. Prosp�ch mého u�ení neleží pouze v �istot� jednání. neleží 
pouze v získání mentálních vnor�- džán. nespo�ívá v pouhém získání psychických sil. Má za 
svoji podstatu úplné osvobození od mentálních ne�istot, které je dosažitelné v jakoukoliv 
dobu". 

Doufám, že shromáždíte veliké množství síly, energie a velkou odvahu, pot�ebnou k utkání se 
s deseti Márovými armádami a porazíte je s neúprosným soucitem, takže budete schopni 
projít rozli�nými vipassanovými vhledy. A� alespo� dosáhnete ušlechtilého v�domí vstupu do 
proudu již v tomto život� a poté, a� jste osvobozeni zcela a kone�n� od utrpení.  

2. Pro�íznutí se k nejzazšší realit� díky naost�ení kontrolních schopností 

Meditace vipassana m�že být vnímána jako proces rozvíjení ur�itých mentálních faktor� do té 
doby, pokud se stanou tak silnými, že pom�rn� v�dom� dominují stavu mysli. Tyto faktory se 
nazývají "kontrolní schopnosti" a je jich p�t: víra, úsilí nebo energie, všímavá pozornost, 
koncentrace a moudrost. Zvlášt� b�hem intenzivního retreatu vyvíjí správná praxe silnou a 
trvalo víru, mocné úsilí, hlubokou koncentraci, pronikavou všímavou pozornost, a odhalení 
stále hlubšího vhledu nebo moudrosti. Tento kone�ný výsledek, intuitivní moudrost neboli 
pa��a, je silou mysli, která se prosekává do nejhlubší pravdy o realit� a proto nás osvobozuje 
od nev�domosti a jejího výsledku: utrpení, klamu a všech forem nešt�stí. 

Aby nastal tento vývoj, musí být p�ítomny p�íslušné podmínky. Dev�t p�í�in vede k r�stu 
kontrolních schopností; tady jsou vyjmenovány a dále budou probrány podrobn�. První 
p�í�ina je pozornost zam��ená k nestálosti všech objekt� v�domí. Druhou je postoj pé�e a 
respektu b�hem medita�ní praxe. T�etím je udržování nep�erušené kontinuity pozornosti. 
�tvrtou p�í�inou je prost�edí, které podporuje meditaci. Pátou je pamatování si okolností nebo 
chování, které byly p�ínosnými v minulé medita�ní praxi jedince, tak aby mohl udržet nebo 
obnovit tyto podmínky, hlavn� tehdy, když se objevují obtíže. Šestou je kultivace t�ch kvalit 
mysli, které vedou k osvícení. Sedmou je ochota pracovat intenzivn� v medita�ní praxi. Osmá 
je trp�livost a vytrvalost tvá�í v tvá� bolesti a dalším p�ekážkám. Devátou a poslední p�í�inou 
pro rozvoj kontrolních schopností je odhodlanost pokra�ovat v praxi do té doby, pokud není 
dosažen cíl osvobození. 

Jogín se m�že dostat daleko ve své praxi, pokud on nebo ona splní by� jenom první t�i p�í�iny 
vzniku kontrolních schopností. To znamená, že mentální stav jogína bude charakterizován 
vírou, energií, všímavou pozorností, koncentrací a moudrostí, pokud si je ona nebo on v�dom 
pe�liv� odplývání mentálních a t�lesných fenomén� s trvalou kontinuitou. Za t�chto 



podmínek budou vnit�ní p�ekážky meditace brzy p�ekonány. Kontrolní schopnosti zklidní 
mysl a vy�istí ji od vyrušení. Pokud jste takovým jogínem, pak zakusíte klid, jaký jste nem�li 
nikdy d�íve. M�žete být napln�ni úctou. "Fantastické, je to skute�n� pravda! Všichni ti u�itelé 
mluví o míru a klidu a te� to skute�n� zažívám!". Takto se ve vaší praxi objeví první 
kontrolní schopnost, víra. 

Tento specifický druh víry se nazývá "p�edb�žná ov��ená víra". Vaše vlastní zkušenost Vás 
vede k pocitu, že další p�ísliby Dhammy mohou skute�n� být pravdivými. 

S vírou p�ichází p�irozená inspirace, p�íliv energie. Když je p�ítomna energie, následuje ji 
úsilí. 	eknete si: " Tohle je jenom za�átek. Pokud budu pracovat o trochu usilovn�ji, pak 
budu mít ješt� lepší zážitky, než je tento." Obnovené úsilí vede mysl k mí�ení na její cíl - 
pozorování každého okamžiku. Tím se všímavá pozornost upev�uje a prohlubuje. 

Všímavá pozornost má tajuplnou schopnost p�ivodit koncentraci, jednobodovost mysli. Když 
všímavá pozornost proniká do objektu pozorování okamžik za okamžikem, pak mysl získává 
schopnost z�stat stabilní a nevyrušená, spokojená s objektem. Tímto p�irozeným zp�sobem se 
koncentrace stává dob�e ustanovenou a silnou. Obecn�, �ím je siln�jší n��í všímavá 
pozornost, tím siln�jší bude koncentrace. 

S vírou, úsilím, všímavou pozorností a koncentrací byly sestaveny �ty�i z p�ti kontrolních 
schopností. Pátá je moudrost a ta nevyžaduje speciální vysv�tlení. Pokud jsou p�ítomny první 
�ty�i faktory, pak se moudrost nebo vhled vyvine sama. Jedinec za�íná vnímat velice jasn� a 
intuitivn�, jak jsou mysl a t�lo odd�lenými entitami a za�íná taktéž chápat ten specifický 
zp�sob, kterým jsou mysl a hmota spojeny jakožto p�í�ina a následek. S každým vhledem se 
ov��ená víra jedince prohlubuje. 

Jogín, který vidí objekty vznikající a zanikající z jednoho okamžiku na druhý, se cítí velmi 
uspokojeným. " To je skv�lé. Pouze okamžik za okamžikem t�chto fenomén� a není za nimi 
žádné já. Nikdo není doma." Toto zjišt�ní vede k pocitu velkého uvoln�ní a klidu mysli. 
Následné vhledy do nestálosti, utrpení a nejá mají obzvlášt� silnou schopnost posilovat víru. 
Napl�ují nás mocným p�esv�d�ením, že Dhamma, tak jak nám byla sd�lena, je platnou. 

Praxe vipassany m�že být p�irovnána k broušení nože o brousek. Je t�eba držet ost�í práv� v 
tom správném úhlu, ani ne nízko, ani ne vysoko a použít práv� ten správný tlak. D�sledný 
pohyb ost�í nože proti brousku a nep�erušenost pohybu vedou k tomu, že se nabrousí první 
hrana. Pak se oto�í ost�í na druhou stranu a naost�í se ta, se stejným tlakem a ve stejném úhlu. 
Toto p�irovnání se uvádí v buddhistických spisech. P�esnost úhlu je jako pe�livost v praxi. 
Tlak a pohyb jsou jako kontinuita všímavé pozornosti. Pokud jsou pe�livost a kontinuita 
skute�n� p�ítomny ve vaší praxi, zbytek zaru�uje, že v krátkém �ase bude vaše mysl 
dostate�n� ostrá, aby se pro�ízla k pravd� o existenci. 

Jedna: pozornost k nestálosti 

První p�í�inou pro rozvoj kontrolních schopností je zaznamenání, že vše, co vzniká, taktéž 
zanikne a odplyne. B�hem meditace sledujeme mysl a hmotu na všech šesti smyslových 
vstupech. Je t�eba p�istoupit k tomuto procesu pozorování se zám�rem zaznamenat, že vše, co 
se objevuje, se zase rozplyne. Protože není pochyb o tom, že jste si toho v�domi, tato 
myšlenka bude skute�ným pozorováním pouze potvrzena. 

Tento p�ístup je velmi d�ležitou p�ípravou pro praxi. P�edb�žné p�ijetí toho, že v�ci jsou 
nestálé a pomíjivé zabra�uje reakcím, které mohou nastat, když tato fakta zjistíte - n�kdy 
bolestivou cestou - díky své vlastní zkušenosti. Bez tohoto p�ijetí navíc m�že student strávit 



podstatnou dobu opa�nou domn�nkou, že objekty tohoto sv�ta mohou být trvalými, což je 
domn�nkou, která m�že blokovat rozvinutí vhledu. Zpo�átku m�žete nestálost p�ijmout vírou. 
S tím, jak se vaše praxe bude prohlubovat, víra bude prov��ena osobní zkušeností. 

Dv�: pé�e a respekt 

Druhým základem pro zesílení kontrolních schopností je p�ístup velké pé�e v medita�ním 
úsilí. Je nezbytným nakládat s praxí s nejzazšší vážností a pe�livostí. K rozvinutí tohoto 
p�ístupu m�že být p�ínosnou úvahu o prosp�chu, kterému se budete moci t�šit díky praxi. 
Správná praxe, všímavá pozornost k t�lu, pocit�m, mysli a objekt�m mysli vede k pro�išt�ní 
mysli, p�ekonání zármutku a ná�ku, úplnému zni�ení fyzické bolesti a mentálního distressu a 
k dosažení nibbány. Buddha to nazýval meditace satipatthána, což znamená meditaci o 
�ty�ech podkladech všímavosti. Skute�n� je neocenitelnou! 

Pokud si budete toto pamatovat, m�žete být inspirováni k tomu, aby jste byli velmi pe�livými 
k objekt�m vaší pozornosti, které vznikají na šesti smyslových vstupech. Na medita�ním 
retreatu, musíte se taktéž snažit zpomalit své pohyby jak je to maximáln� možné, protože 
uznáváte, že vaše všímavá pozornost je v d�tském stádiu. Zpomalení dává všímavé pozornosti 
šanci držet krok s pohyby t�la, zaznamenávajíce každý v detailu. 

Písma ilustrují tuto kvalitu pe�livosti a úzkostlivosti obrazem �lov�ka, který p�echází �eku po 
uzou�ké lávce. Není tam zábradlí a voda rychle proudí pod ním. Je zjevným, že tento �lov�k 
nem�že vysko�it a p�eb�hnout lávku. On nebo ona musí postupovat krok za krokem, s 
pe�livostí. 

meditující m�že být taktéž p�irovnán k �lov�ku, který nese nádobu plnou po okraj oleje. 
M�žete si p�edstavit ten stupe� pozornosti, který je nezbytný, aby olej nep�etekl. Úpln� ten 
stejný stupe� všímavé pozornosti má být p�ítomen ve vaší praxi. 

Tento druhý p�íklad dával sám Buddha. Zdá se, že existovala skupina mnich�, kte�í se usadili 
v lese a okázale praktikovali meditaci. Nicmén� byli nedbalí. Na konci sezení vstávali náhle a 
bez všímavé pozornosti. p�echázejíce z místa na místo, byli nepozorní dívali se po ptácích na 
stromech a po mracích na obloze, v�bec neomezovali svoji mysl. Je p�irozeným, že jejich 
praxe nepostupovala. 

Když se to Buddha dozv�d�l, zjistil, že chyba spo�ívá v tom, že mniši nemají dostate�ný 
respekt a úctu k Dhamm�, u�ení a k meditaci. Tehdy k nim Buddha p�išel a vyložil jim p�ím�r 
s nesením nádoby s olejem. Inspirování touto suttou nebo promluvou, mniši se rozhodli být 
od té doby pe�livými a dbalými ve všem, co konali. To vedlo k tomu, že zakrátko dosáhli 
osvícení. 

M�žete si ov��it tento výsledek svým vlastním úsilím na retreatu. Tím že zpomalíte, budete se 
pohybovat s velkou pé�í, budete schopni aplikovat kvalitu úcty k zaznamenávání vaší 
zkušenosti. �ím pomaleji se budete pohybovat, tím rychlejší bude postup ve vaší meditaci. 

Je samoz�ejmé, že v tomto sv�t� je zapot�ebí se p�izp�sobit k p�evažujícím okolnostem. 
N�které situace prost� vyžadují rychlost. Pokud budete p�echázet dálnici hlemýždím tempem, 
pak m�žete skon�it ve v�zení nebo mrtví. Naopak v nemocnici musí být s pacienty nakládáno 
s velkou jemností a musí jim být dovolenou se pohybovat pomalu. pokud je sestra a dokto�i 
popohán�jí, aby nemocni�ní práce mohla být ukon�ena rychleji, pak budou pacienti strádat a 
je možné, že skon�í v márnici. 



Jogíni musejí pochopit svoji situaci, a� jsou kdekoli a p�izp�sobit se. Na retreatu nebo v 
jakékoli jiné situaci je dobré být uvážlivým a pohybovat se normální rychlostí, pokud za vámi 
�ekají další. Nicmén� je t�eba také chápat, že prvotním cílem je rozvinout všímavou 
pozornost, takže pokud jste sami, je dobré se vrátit k pomalému pohybu. M�žete pomalu jíst, 
umývat si tvá�, �istit si zuby a umývat se s velkou všímavou pozorností, kdykoli kdy za vámi 
n�kdo ne�eká na sprchu nebo na vanu. 

T�i: nep�erušovaná kontinuita 

Udržení kontinuity všímavé pozornosti je t�etím základním faktorem rozvoje kontrolních 
zkušeností. Je t�eba být v ur�itém okamžiku co nejvíce je to možné, okamžik za okamžikem, 
bez p�erušení. Touto cestou m�že být všímavá pozornost ustanovena a její setrva�nost se 
m�že zvyšovat. Obrana naší všímavé pozornosti zabra�uje kilesa - mentálním ne�istotám, 
škodlivým a bolestivým kvalitám chtivosti, nenávisti a nev�domosti, aby k nám pronikali a 
unášeli nás do nedbalosti. Je to faktem života, že kilesa nemohou vznikat v p�ítomnosti silné 
všímavé pozornosti. Když se mysl o�istí od kilesa, stává se neomezenou, lehkou a š�astnou. 

D�lejte vše, co je nezbytné k udržení kontinuity. D�lejte pouze jednu v�c najednou. Když 
m�níte pozici, rozložte pohyby do jednotlivých pohyb� a zaznamenejte každý z nich s 
vrcholnou pozorností. Když vstáváte ze sezení, zaznamenejte zám�r otev�ít o�i a pak pocity, 
které vznikají, když se ví�ka za�ínají pohybovat. Zaznamenejte zdvihání ruky z kolena, posun 
nohy a tak dále. V pr�b�hu celého dne si bu�te zcela v�domi i nejmenší �innosti - nejenom 
sezení, stání, ch�ze a ležení, ale taktéž zavírání svých o�í, otá�ení hlavy, stisku kliky a 
podobn�. 

Mimo hodin, kdy spí, musí být jogín na retreatu neustále všímavým. Kontinuita musí být tak 
silnou, že zde není �as na p�emítání, zdráhání se, p�emýšlení, zd�vod�ování, srovnávání 
svých zážitk� s tím, co si p�edtím nastudoval - je to pouze �as na aplikaci �isté pozornosti. 

Písma srovnávají praxi Dhammy se založením požáru. P�edtím, než byly vynalezeny zápalky 
nebo lupa, se ohe� rozd�lával primitivním t�ením. Lidé používali nástroj podobný luku, který 
drželi v horizontální poloze. Ve smy��e jeho struny umístili vertikální ty�ku, špice které byla 
pod slabým tlakem p�imá�knuta na prkénko, které bylo napln�no t�ískami nebo listy. Tak jak 
lidé pohybovali lukem sem a tam, kroutil se sty�ný bod a nakonec se podpálily listy a t�ísky. 
Další metodou bylo jednoduše rolovat to samé d�ívko mezi dlan�mi ruky. V každém p�ípad�, 
lidé ho rolovali a rolovali do té doby, než byla vyvinuta dostate�ná energie k tomu, aby t�ísky 
za�aly ho�et. P�edstavte si, co by se asi d�lo, kdyby t�eli deset sekund a pak dalších p�t o tom 
p�emýšleli. Myslíte si, že by ohe� za�al ho�et? Stejn� tak je zapot�ebí nep�erušované úsilí k 
tomu, aby byl zažehnut ohe� moudrosti. 

Pozorovali jste n�kdy chování chameleóna? Spisy používají tuto ješt�rku k ilustraci 
nepravidelné, p�erušované praxe. Chameleóni se p�ibližují ke svému cíli zvláštním zp�sobem. 
Když zahlédne chutnou mouchu nebo potenciálního partnera, chameleón se rychle vrhne 
vp�ed, ale nedosahuje cíl najednou. Prob�hne krátkou vzdálenost, pak se zastaví a zírá do 
nebe, otá�ejíce hlavu sem a tam. Pak se zase vrhne kousek dop�edu a zastaví se a kouká. 
Nikdy nedosahuje cíle najednou. 

Lidé, kte�í praktikují k�e�ovit� a za�nou, jsou na chvíli všímaví, pak se zastaví a zasní se, jsou 
chameleónští jogíni. Chameleón�m se da�í p�ežít nehled� na to, že nemají dostatek 
vytrvalosti, ale praxe jogína taková být nemusí. N�kte�í jogíni mají pocit, že musí uvažovat a 
p�emítat pokaždé, když mají nový zážitek a zajímají se o to, jaký stupe� vhledu dosáhli. Jiní 
nepot�ebují ani nic nového, p�emýšlejí a uvažují o známých v�cech. 



"Dnes jsem unavený. Možná jsem málo spal. Možná jsem hodn� jedl. Malé zd�ímnutí by to 
možná spravilo. moje noha bolí. Jestli se mi náhodou ned�lá puchý�. To by m�lo vliv na celou 
moji meditaci! nejspíš bych m�l otev�ít o�i a zkontrolovat tu". Tak vypadají obavy 
chameleónských jogín�. 

�ty�i: podp�rné podmínky 

�tvrtou podmínkou pro rozvoj kontrolních schopností je ujišt�ní se, že jsou spln�ny podp�rné 
podmínky pro rozvinutí vhledu. … Je to sedm typ� podmínek, které musí být spln�ny, aby 
bylo vytvo�eno prost�edí, které je p�ínosné pro meditaci. 

První podmínkou je vhodné místo. … 

Druhou podmínkou je zázemí. To se týká starodávné praxe denní poch�zky za almužnou. … 
Je t�eba se vyhýbat míst�m, které ni�í soust�ed�ní. to znamená rušným, aktivním míst�m, kde 
je pravd�podobné, že mysl bude od medita�ního objektu odvád�na. Krátce �e�eno, ur�itý klid 
je d�ležitý, ale není t�eba odcházet tak daleko od civilizace, že není možné si získat to, co je 
pot�ebné pro p�ežití. 

T�etí podmínka se týká �e�i. b�hem retreatu je vhodná �e� pouze omezeného druhu a 
množství. Komentá�e ji definují jako naslouchání Dhamma talk�m. M�žeme p�idat ú�ast na 
Dhamma diskusi s u�itelem - interview. Je nezbytné se �as od �asu ú�astnit diskusí o praxi, 
zvlášt� když si jedinec není jist jak pokra�ovat nebo je zmaten. 

Ale pamatujte, že p�ebytek všeho škodí. Jednou jsem vyu�oval v míst�, kde byla rostlina v 
kv�tiná�i, kterou m�j pomocník zaléval p�íliš intenzivn�. Všechny listy opadaly. To samé se 
m�že stát s vašim samadhi, když se budete ú�astnit p�íliš mnoha diskusí o Dhamm�. A je 
t�eba úzkostliv� zvažovat i �e�i svého u�itele. Obecným pravidlem je, že je t�eba rozlišovat, 
zda-li to, co jedinec slyší, bude rozvíjet koncentraci, která již vznikla, nebo bude p�í�inou 
vzniku koncentrace, která ješt� nevznikla. Pokud je odpov�� negativní, pak je t�eba se 
vyhnout situaci a možná se i rozhodnout se neú�astnit výuky nebo nepožadovat nadbyte�ná 
interview. 

Na intenzivním retreatu se jogíni musí pochopiteln� maximáln� vyhýbat jakékoliv konverzaci, 
zvlášt� pak klábosení o sv�tských záležitostech. I závažné diskuse o Dhamm�, nejsou vždy 
vhodné p�i intenzivní praxi. Debatám s dalšími meditujícími o dogmatech je t�eba se b�hem 
retreatu vyhýbat. Naprosto nevhodnými jsou b�hem retreatu konverzace o jídle, míst�, 
obchodu, ekonomii, politice a podobn�; jsou pokládány za "primitivní rozhovor". 

D�vodem pro tento zákaz je zabránit vyrušování jogínovy mysli. Buddha z hlubokého soucitu 
k meditujícím �íkal: "Horlivý meditující nesmí dávat pr�chod �e�i. Pokud se k �e�i utíkáme 
p�íliš �asto, pak to bude p�í�inou p�íliš mnoha vyrušení." 

P�ed pár lety v Barm� odešel do d�chodu jeden vysoce postavený vládní ú�edník. Byl to 
velmi zanícený buddhista. �etl mnoho buddhistických spis� a literatury ve výborných 
p�ekladech dostupných v barmštin� a také strávil n�jakou dobu meditacemi. Jeho praxe 
nebyla moc silná, ale m�l mnoho obecných znalostí a cht�l u�it, takže se stal u�itelem. 

Jednoho dne p�išel meditovat do centra v Rangúnu. Když dávám jogín�m instrukce, obvykle 
vysv�tluji praxi a pak srovnávám své instrukce s psaným textem a snažím se srovnat p�ípadné 
velké rozdíly. Tento pán se mne ihned za�al ptát: " Odkud pochází tato citace a jaký je na ni 
odkaz?" Zdvo�ile jsem mu doporu�il, aby na tyto starosti zapomn�l a pokra�oval ve své 
meditaci, ale nemohl. Po t�i dny za sebou d�lal to samé b�hem každého interview. 



Nakonec jsem se ho optal: "Pro� jste tady? P�išel jste sem, aby jste byl mým studentem, nebo 
se snažil mne u�it?" Zdálo se, že p�išel pouze proto, aby p�edvedl své obecné znalosti, ne 
proto, že cht�l meditovat. 

Muž odpov�d�l: " Já jsem student a vy jste u�itel." 

	ekl jsem " Snažil jsem se Vám to nazna�it v jemné form� po t�i dny, ale te� musím být 
p�ím�jší. Jste jako oddávající, který m�l na starosti uzavírat s�atky mezi ženichem a nev�stou. 
A v den, kdy m�l uzav�ít s�atek sám, se místo toho postavil k oltá�i a provedl ob�ad. 
Shromážd�ní bylo velmi p�ekvapeno." Ten pán to pochopil, p�iznal svoji chybu a stal se 
poslušným studentem. 

Jogíni, kte�í skute�n� cht�jí rozum�t Dhamm� se nebudou snažit tohoto pána napodobovat. 
Ve skute�nosti se uvádí v rukopisech, že nehled� na to, jak u�eným a zkušeným jedinec je, 
musí se chovat b�hem období meditace jako �lov�k, který není schopen nic ze své vlastní 
iniciativy, ale je vždy velmi pokorným a poslušným. V tomto ohledu bych se s Vámi rád 
pod�lil s p�ístupem, který jsem si rozvinul ve svém mládí. Když nejsem dostate�n� 
vzd�laným, kompetentním nebo zkušeným v ur�ité oblasti, pak se do situace nevm�šuji. 
i když jsem vzd�laným, kompetentním a zkušeným v dané oblasti, pak se nevm�šuji, 
pokud n�kdo nepožádá o moji radu. 

�tvrtou podmínkou je podmínka vhodných lidí a to se týká hlavn� u�itele. Pokud instrukce 
daná u�itelem pomáhá v postupu, rozvíjí koncentraci, která již vznikla nebo vede ke vzniku 
koncentrace, která ješt� nevznikla, pak se dá �íci, že tento u�itel je vhodným. 

Dalším aspektem vhodných lidí je vhodná komunita, která podporuje praxi jedince a vlastní 
vztah jedince ke spole�enství jiných lidí. Na intenzivním retreatu pot�ebují jogíni velkou 
podporu. Aby rozvinuli koncentraci a všímavou pozornost, musí zanechat sv�tských �inností. 
Proto pot�ebují p�átele, kte�í mohou vykonávat ur�ité �innosti, který by odvád�li pozornost 
jogína b�hem intenzivní praxe, jako je nákup nebo p�íprava pokrm�, oprava p�íst�eší a 
podobn�. U t�ch, kte�í se zabývají praxí ve skupin�, je t�eba zvážit vlastní vliv na komunitu. 
Jemný ohled na ostatní je p�ínosný. Prudké nebo hlu�né pohyby mohou být pro druhé velmi 
vyrušujícími. Když jsem si tohoto v�domi, m�žeme se stát správným �lov�kem, který má 
respekt k ostatním jogín�m. 

Pátou oblastí vhodnosti je jídlo, které je pro jedince tím správným a p�ínosným pro medita�ní 
postup. Nicmén� je t�eba si být v�dom toho, že není možné vždy vyhov�t individuálním 
preferencím. Skupinové retreaty mohou být velké a jídlo je va�eno pro všechny najednou. V 
takové chvíli je nejlepší p�ijmout vše,co je podáváno. Pokud vyrušuje jedincovu meditaci 
pocit nedostatku nebo nechuti, pak je správné to napravit, je-li to vhodné. 

P�íb�h Matikamáty 

Jednou v lese meditovalo šedesát mnich�. Velmi oddaná laická žena, Matikamáta je 
podporovala. Snažila se odhadnout, co by asi rádi a každý den pro n� uva�ila dostatek jídla. 
Jednou matimákáta p�išla k mnich�m a zeptala se, zda-li m�že laik meditovat stejn� tak, jako 
meditují oni. "Samoz�ejm�" odpov�d�li a dali jí instrukce. Š�astná se vrátila dom� a za�ala 
praktikovat. meditovala i p�i p�íprav� jídla pro mnichy také p�i domácích pracích. Nakonec 
dosáhla t�etího stupn� osvícení - anagámí nebo-li toho, kdo se již nevrací; a díky velkým 
zásluhám, které nashromáždila v minulosti, m�la taktéž psychické síly jako je božské oko a 
sluch, tj. schopnost vid�t a slyšet na vzdálenost a schopnost �íst mysl jiných. 



Napln�na radostí a vd��ností, Matikamáta si �ekla: " Dhamma, kterou jsem realizovala je 
zvláštní. Jsem tak hodn� zam�stnaná, starám se o domáctnost a o pokrm mnich� každý den. 
jsem si jista, že mniši ud�lali daleko v�tší pokrok, než jsem u�inila já." Svými psychickými 
silami se podívala na medita�ní úsp�chy šedesáti mnich� a šokována uvid�la, že žádný z nich 
nem�l ani nejmenšího pon�tí o tom, co to jsou vipassanové vhledy. 

"Co není v po�ádku?" snažila se matikamáta uhodnout. Psychickým zrakem se podívala do 
situace mnich�, aby zjistila, kde je problém. nebylo to v míst�, kde meditovali. Nebylo to 
proto, že by se navzájem nesnášeli. Bylo to v tom, že nem�li správné jídlo! N�kte�í mniši m�li 
rádi kyselé, jiní slané. Další m�li rádi ostrý pep� a jiní sladké kolá�e a další m�li nejrad�ji 
zeleninu. Z velkého vd�ku za medita�ní instrukce, které od nich obdržela, které ji vedly k 
hlubokému osvícení, Matikamáta za�ala va�it podle chuti každého z nich. Výsledkem toho 
bylo, že se všichni mniši stali arahaty, pln� osvícenými. 

Rychlý pokrok této ženy a její rychlé úsp�chy, stejn� jako její inteligence a oddanost, 
poskytují dobrý model pro rodi�e a pro podp�rce, kte�í slouží pot�ebám jiných, nicmén� 
nemusí odvrhnout své aspirace na hluboký vhled. 

Když jsme u tohoto p�edm�tu, rád bych promluvil o vegetariánství. N�kte�í zastávají názor, že 
je morálním jíst pouze potravu rostlinného p�vodu. V Theravádovém Buddhismu však 
nemáme názor, že by tato praxe vedla k vyníme�nému vnímání pravdy. 

Buddha nezakázal jedení masa. Pouze pro to stanovil ur�ité podmínky. nap�íklad tu, že zví�e 
nesmí být zabito zvlášt� pro osobní pot�ebu jedince. mnich Devadatta Buddhu žádal, aby 
stanovil pravidlo, zakazující pojídání masa, ale Buddha, poté co d�kladn� tuto otázku zvážil, 
to odmítnul. 

Za jeho dn�, stejn� jako je tomu dnes, jedla v�tšina lidí smíšenou stravu z masa i zeleniny. 
Pouze Brahmini, nejvyšší kasta, byli vegetariáni. Když šli mniši na poch�zku za almužnou, 
museli p�ijmout vše, co jim bylo dáváno, a� už to bylo od dárc� z kterékoliv kasty. 
Rozlišování mezi dárci vegetariány a t�mi, co jedí maso, by ovlivnilo duch této �innosti. 
Navíc, jak Brahmíni, tak �lenové dalších kast mohli vstoupit do �ádu a stát se mnichy a 
mniškami. Buddha vzal i tento fakt v úvahu, spole�n� se záv�ry, které z toho vyplývaly. 

To znamená, že není se t�eba omezovat pouze na vegetariánskou potravu, abychom mohli 
praktikovat Dhammu. Samoz�ejm� je to zdravé, jíst vyrovnanou vegetariánskou potravu a 
naší motivací pro nepojídání masa je soucit, což je nepochybn� prosp�šný impuls. Na druhé 
stran�, pokud je Váš metabolismus navyklý na maso, nebo pokud zde existuje n�jaký další 
zdravotní d�vod, pro� máte jíst maso, nem�lo by to být považováno za h�íšné nebo škodlivé 
pro praxi. Zákon, který nem�že být dodržen v�tšinou, je nesmyslný. 

Šestou podmínkou je podmínka po�así. Na to se lidé umí velmi dob�e adaptovat…. 

Sedmou a poslední podmínkou je podmínka pozice. Tím míníme �ty�i tradi�ní pozice, sezení, 
stání, ch�ze a ležení. Sezení je nejvhodn�jší pro samathu nebo-li meditaci klidu. V tradici 
Mahasi Sajadó, je praxe vipassany založena na sezení a na ch�zi. Pro jakýkoliv typ meditace, 
jakmile se vypracuje setrva�nost, pozice p�estává být významnou; každá ze �ty� je vhodnou. 

Za�ínající jogíni se musí vyhýbat pozicím v leže a ve stoje. Pozice ve stoje m�že vést 
zakrátko k bolesti: t�snost a tlak v nohou, které mohou rušit praxi. Pozice vleže je 
problematická, protože vede k ospalosti. Tam, kde je p�íliš mnoho úsilí vynakládáno na 
udržování pozice, tam není mnoho pohodlí. 



Prozkoumejte sami svoji situaci, zda-li máte k dispozici sedm vhodných podmínek. Pokud 
tomu tak není, je možné, že by jste m�li podniknout ur�ité kroky pro jejich zajišt�ní, tak aby 
se praxe mohla rozvinout. Pokud je to u�in�no s cílem pokro�it ve své praxi, nebude to 
zam��ené na sebe. 

P�t: Aplikace p�ínosných podmínek z minulosti 

Pátou cestou naost�ení kontrolních schopností je zajišt�ní medita�ního vhledu s použitím 
takzvaných "znak� samadhi". To se vztahuje k okolnostem, které v minulosti vedli k dobré 
praxi: dobré všímavosti a dobré koncentraci. … Ob�as jsme velmi vysoko v oblacích zem� 
samadhi, n�kdy jsme skute�n� v depresi, ze všech stran úto�í mentální ne�istoty, nejsme 
schopni zaznamenávat nic. Použití znak� samadhi znamená, že když jste tam naho�e v t�ch 
mracích, když je všímavá pozornost silnou, snažíte se zaznamenat, jaké podmínky vedly k 
této dobré praxi. …. Když se dostanete do obtíží, budete schopni si vzpomenout na p�í�iny 
dobré praxe a znovu je navodit. 

Šest: kultivace faktor� vedoucích k osvícení 

Šestou cestou k naost�ení kontrolních schopností je kultivace faktor� osvícení. všímavé 
pozornosti, zkoumavost, energie, vytržení nebo radost, klid, koncentrace a vyrovnanost. Tyto 
kvality mysli, nebo-li mentální faktory, jsou v podstat� p�í�inami, které vedou k osvícení. 
Když jsou p�ítomny a jsou v n��í mysli naživu, v tu chvíli podporují osvícení a dá se �íci, že 
je p�itahují. Navíc pat�í sedm faktor� osvícení k tomu, co známe jako "v�domí stezky a plodu 
ušlechtilé cesty". V buddhismu mluvíme o "v�domí", když máme na mysli specifický typ 
v�domí, zvláštní mentální události, s rozpoznatelnými charakteristikami. V�domí cesty a 
plodu jsou spojené mentální události, které vedou k zážitku osvícení. Je to to, co se stává, 
když mysl posune svoji pozornost od podmín�né reality k nibbán�, nebo-li nepodmín�né 
realit�. Výsledkem takového posunu je vyko�en�ní ur�itých ne�istot, takže mysl již nikdy 
potom není stejnou. 

Cht�l bych vám všem jogín�m p�ipomenout, aby jste nikdy neztráceli odvahu, když si 
myslíte, že n�co ve vaší meditaci není v po�ádku. Jogíni jsou jako d�ti nebo jako malé d�ti. 
Jak víte, d�ti procházejí r�znými vývojovými stupni. Když jsou d�ti v p�echodu z jednoho 
vývojového stádia do dalšího, mají tendenci procházet p�es množství psychologických a 
psychických ot�es�. Zdá se, že jsou velmi zranitelní a je t�žké se o n� starat. Bre�í a b�dují v 
podivnou dobu. Zkušená matka se m�že o své d�ti v takových obdobích obávat. Ale je 
pravdou, že pokud d�ti neprojdou p�es toto utrpení, pak nikdy nedozrají a nevyrostou. 
Distress je u d�tí �asto znakem vývojového pokroku. Takže pokud máte pocit, že Vaše praxe 
se rozpadá, pak nem�jte obavy. M�žete být na tom stejn� jako to dít�, které je práv� v tom 
p�echodovém stádiu z jednoho stupn� na druhý. 

Sedm: odvážné úsilí 

Sedmou cestou k rozvoji kontrolních schopností je praxe odvážného úsilí a to takového, že 
jste odhodláni ob�tovat svoje t�lo nebo život, aby jste mohli pokra�ovat v nevyrušované 
praxi. To znamená všímat si t�la mén�, než jsme tomu navyklí. Spíše než abychom trávili �as 
tím, že se zdobíme nebo plníme si r�zná p�ání vedoucí k v�tšímu pohodlí, m�li bychom 
v�novat co nejvíce energie postupu v meditaci. 

Cíl a výsledek meditace vipassana je osvobodit se ode všech mentálních ne�istot, všech 
odstín� a všech úrovní mentálního a psychického strádání. Pokud chcete dosáhnout tohoto 
typu svobody, musíte jásat nad tím, že máte p�íležitost usilovat o dosažení tohoto cíle. 



Nejlepší chvílí k jeho dosažení je práv� te�. Pokud jste mladí, musíte ocenit svoji dobrou 
situaci, protože vy mladí máte nejvíce energie, aby jste provád�li medita�ní praxi. Pokud jste 
už starší a možná máte mén� psychické energie, pak máte pravd�podobn� dost životních 
zkušeností, aby jste získali moudré uvážení, jakým je osobní porozum�ní pomíjivosti a 
nep�edvídatelnosti života. 

V Buddhov� dob� žil mladý mnich, který pocházel z velmi bohaté rodiny. Mladý a silný, m�l 
šanci si užít velké množství smyslových požitk� p�es svojí ordinací. Byl bohatý, m�l mnoho 
p�átel a p�íbuzných a jeho bohatství mu umož�ovalo užívat si všech požitk�. Nicmén� se toho 
všeho vzdal, aby hledal osvobození. 

Jednoho dne, když král té zem� jel p�es les, narazil na tohoto mnicha. Král �ekl: "Ctihodný 
pane, jsi mladý a silný; jsi v rozkv�tu mládí. Pocházíš z bohaté rodiny a máš mnoho 
p�íležitostí si užívat. Pro� jsi opustil sv�j domov a rodinu a nosíš roucho a žiješ v osam�losti? 
Necítíš se opušt�ní? Nenudíš se? 

Mnich odv�til: " Velký králi, když jsem poslouchal Buddhovu �e�, vedla k probuzení 
duchovní naléhavosti a velký pocit naléhavosti mne p�emohl. Chci z tohoto mého t�la vyt�žit 
co nejv�tší prosp�ch, d�íve než zem�u. To je pro� jsem se vzdal sv�tského života a vzal jsem 
si toto roucho." 

Žádný druh majetku a vlastnictví nám nem�že p�inést n�jaké bezpe�í v pr�b�hu našeho 
pozemského života, tím mén� po n�m. Pokud si uv�domíme, že nic nevlastníme a že život je 
extrémn� pomíjivý, pak se budeme cítit daleko klidn�jší, když k nám p�ichází to, co je 
nevyhnutelné. 

Nicmén� jsou tu ur�ité v�ci, které následují lidskou bytost i skrze dve�e smrti. To je kamma ( 
v sanskrtu karma), výsledek naší �innosti. Naše dobrá nebo špatná kamma nás následuje 
kdekoliv jsme; nem�žeme od ní uniknout, i kdybychom si to p�áli. 

Víra, že kamma je našim jediným vlastnictvím, vede k silnému p�ání praktikovat Dhammu s 
zanícením a d�kladností. Budete chápat, že prosp�šné a p�ínosné �iny jsou investicí do vašeho 
budoucího št�stí a neprosp�šné �iny se od vás odrazí. Tím u�iníte mnoho na základ� 
ušlechtilých pohnutek jako je laskavost, št�drost a dobrosrde�nost. Budete se snažit 
podporovat nemocnice, lidi, kte�í utrp�li v d�sledku p�írodních katastrof. Budete podporovat 
�leny vaší rodiny, staré, invalidy a ty co trpí, vaše p�átele a další, kdo pot�ebují pomoc. 
Budete se snažit vytvo�it lepší spole�nost udržováním �istoty jednání, ovládáním vaší �e�i a 
�in�. Budete vytvá�et míruplné prost�edí tím, jak se budete snažit meditovat a krotit obsesivní 
kilesa, které budou vystupovat ve vašem srdci. Projdete p�es stupn� vhledu a nakonec 
realizujete kone�ný cíl. Všechny tyto prosp�šné skutky dány neboli dávání, síla, morálky a 
bhavana, mentálního rozvoje a meditace - Vás budou následovat po smrti, stejn� jako Váš 
následuje Váš stín, všude, kam jdete. Nep�estávejte kultivovat prosp�šné! 

Všichni jsme otroky touhy. Je to ohavné, ale je to pravda. Touha je neuhasitelná. Jakmile n�co 
získáme, zjistíme, že nás to neuspokojuje natolik, nakolik jsme se domnívali a zkoušíme n�co 
dalšího. To je povaha našeho života, jako pokus p�enášet vodu v síti na motýly. Bytosti 
nemohou být nikdy nasyceny, pokud budou naslouchat diktátu touhy, honíce se za objekty. 
Touha nikdy nem�že touhu uspokojit. Pokud tuto pravdu správn� pochopíme, pak nebudeme 
hledat spokojenost touto cestou, která vede k porážce. To je ten d�vod, pro� Buddha �ekl, že 
spokojenost je nejv�tším bohatstvím. 

M�žete si myslet, že buddhismus vám nedoporu�uje, aby jste získávali vzd�lání a ¨hodnosti, 
nebo aby jste tvrd� pracovali a získali peníze, aby jste mohli podpo�it sami sebe a rodinu a 



p�átele a p�isp�t na prosp�šné ú�ely a instituce. Ne. Ur�it�, používejte svoji inteligenci, 
využijte sv�j život a získejte všechny ty v�ci legáln� a �estn�. Je to v tom, že je t�eba být 
spokojen s tím, co máte. Nesta�te se otrokem touhy. to je poselství. Uvažujte o utrpení tak, 
aby jste mohli získat co nejvíce ze svého t�la a svého života d�íve, než se stanete p�íliš 
nemocnými a starými, aby jste mohli praktikovat a pouze jen odešli z tohoto nepot�ebného 
t�la. 

Osm: trp�livost a vytrvalost 

Pokud praktikuje s hrdinským úsilím a nevykazujete zvláštní p�ipoutání k t�lu nebo k životu, 
pak m�žete vyvinout osvobozující energii, která vás m�že p�enést p�es vyšší stupn� praxe. … 
Touto osmou kvalitou je trp�livost a vytrvalost p�i nakládání s bolestí, zvlášt� bolestivými 
po�itky v t�le. 

Je tomu asi patnáct let, kdy p�išel muž, který mnoho let strádal žalude�ními obtížemi. Když 
šel na kontrolu, doktor mu �ekl, že má nádor a musí na operaci. Muž se obával, že operace 
bude neúsp�šná a m�že zem�ít. 

Rozhodl se pro jistotu chovat, jako by m�l um�ít: " M�l bych jít rad�ji meditovat," �ekl si. 
P�išel praktikovat pod mým vedením. Brzy za�al cítit velkou bolest. Zpo�átku to nebylo zlé, 
ale jak postupoval v praxi a dostal se na úrove� vhledu, spojeného s bolestí, m�l silné, 
neúnosné, mu�ící ataky. 	ekl mi o tom a já jsem prohlásil: " Pochopiteln� m�žete jít dom� a 
jít k doktorovi. Nicmén�, pro� by jste nez�stal ješt� pár dn�?" 

P�emýšlel o tom a rozhodl se, že stále ješt� není žádná garance, že by operaci p�ežil. Bral si 
každé hodiny lži�ku léku. Ob�as ho bolest p�emohla, ob�as on p�emohl ji. Byla to dlouhá 
bitva, ztráty byly na obou stranách. Ale tento muž m�l obrovskou odvahu. 

B�hem jednoho sezení byla bolest tak nesnesitelná, že celé jeho t�lo se t�áslo a oble�ení bylo 
zcela mokré od potu. Nádor v jeho žaludku se stával tvrdším a tvrdším, stále více stažený. 
Najednou jeho vnímání žaludku zmizelo, když se na to podíval. Te� zde bylo pouze v�domí a 
bolestivý objekt. Bylo to velmi bolestivé, ale velmi zajímavé. Pokra�oval ve vid�ní a byla zde 
pouze vnímající mysl a bolest, která se stávala stále více a více nesnesitelnou. 

Pak došlo k silné explozi, jako je exploze bomby. Jogín �ekl, že dokonce slyšel hlasitý zvuk. 
Pak to skon�ilo. Vstal ze sezení, celý zmá�ený potem. Dotknul se svého b�icha, ale tam, kde 
d�íve vystupoval nádor, nebylo nic. Byl zcela vylé�en. navíc, završil svojí medita�ní praxi a 
dosáhl vhledu nibbány. 

Krátce poté muž odešel z centra a já jsem ho požádal, aby mi dal v�d�t o tom, co �ekl jeho 
doktor o žalude�ních problémech. Doktor byl šokován, když uvid�l, že nádor je pry�. Muž 
mohl zapomenout na p�ísnou dietu, kterou musel dvacet let dodržovat a dodnes je živ a zdráv. 
Dokonce doktor za�al praktikovat vipassanu! 

Setkal jsem se s nes�etným množstvím lidí, kte�í se zotavili z chronických bolestí hlavy, 
srde�ních obtíží, tuberkulózy, dokonce i rakoviny a t�žkých zran�ní z d�tství. N�které z nich 
dokto�i považovali za nevylé�itelné. Všichni tito lidé museli projít p�es obrovskou bolest. Ale 
vynaložili obrovskou vytrvalost a odvážné úsilí a uzdravili se. D�ležit�jší je, mnoho z nich 
za�alo chápat hloub�ji pravdu o realit� díky pozorování bolesti s vytrvalou odvahou a pak se 
prolomili k vhledu. 

Nem�li by jste se nechat bolestí odradit. Spíše by jste m�li mít víru a trp�livost. Vytrvejte až 
do té doby, než poznáte vaši skute�nou p�irozenost. 



Dev�t: pevné odhodlání 

Devátým a posledním faktorem vedoucím k rozvoji kontrolních schopností je kvalita mysli, 
které Vás vede k p�ímému pokroku vp�ed až na konec cesty bez zacházek, bez vzdání se 
dosažení cíle. 

Co se Vašim cílem b�hem medita�ní praxe? Pro� podstupujete trojitý trénink sila, samadhi a 
pa��á? Je d�ležité si vážit cíle medita�ní praxe. Je ješt� více d�ležité být sám k sob� �estným, 
tak aby jste mohli svým odhodláním dosáhnout cíle. 

Dobré �iny jsou našim nejvyšším potenciálem 

Uvažujme o síla, o morálce. Získali jsme tu velkou p�íležitost výt zrozeni na této planet� jako 
lidské bytosti a chápeme, že náš podivuhodný život je výsledkem dobrých �in�. Proto se 
musíme snažit žít ten nejvyšší potenciál lidskosti. Pozitivními významy slova "humanita" jsou 
velká laskavost a soucít�ní. Nebylo by správné, aby každá lidská bytost na této planet� 
usilovala o dokonalé rozvinutí t�chto kvalit? Pokud je jedinec schopen kultivovat mysl 
napln�nou soucitem a milující laskavostí, je pak jednoduché žít harmonicky a smyslupln�. 
Morálka je založena na z�eteli na pocity všech bytostí, tedy sebe i ostatních. Jedinec se chová 
moráln� nejenom aby nepoškozoval ostatní, ale aby zabránil taktéž svému vlastnímu utrpení v 
budoucnosti. Musíme se vyhýbat �in�m, které povedou k neprosp�šným následk�m a krá�et 
po cest� prosp�šných �in�, které nás mohou navždy osvobodit ze stav� plných utrpení. 

Kamma je našim jediným skute�ným vlastnictvím. Bylo by velmi p�ínosné, pokud by jste 
mohli p�ijmout tento názor jako základ pro své jednání, pro svoji praxi, pro Váš život jako 
celek. A� už dobrá nebo zlá, kamma nás následuje všude, v tomto život� nebo v p�íštím. 
Pokud konáme prosp�šné a harmonické �iny, budou si nás vážit již v tomto život�. Moud�í 
lidé nás budou oce�ovat a chovat se k nám se zalíbením a my budeme taktéž schopni se dívat 
dop�edu na dobré podmínky našich budoucích život�, do té doby než dosáhneme kone�né 
nibbány. 

Vykonání špatných nebo neprosp�šných �in� vede k ostud� a špatné pov�sti již v tomto 
život�. Moud�í lidé nás budou vinit a budou na nás pohlížet s despektem. Ani v budoucnosti 
nebudeme schopni uniknout následk�m našich �in�. 

Ve svém silném potenciálu vést k dobrým nebo špatným výsledk�m m�že být kamma 
p�irovnána k jídlu. N�které pokrmy jsou vhodné a zdravé, jiné jsou pro t�lo škodlivé. Když 
víme, které pokrmy jsou výživné, jíme je ve správnou dobu a ve správném množství, m�žeme 
se t�šit dlouhému a zdravému životu. Pokud jsme na druhé stran� pokoušeni pokrmy, které 
jsou nezdravé a škodlivé, pak musíme nést následky. M�žeme onemocn�t a mnoho trp�t. 
M�žeme i um�ít. 

Krásné �iny 

Praxe dány neboli št�drosti m�že zmírnit chtivost, která v srdci vzniká. P�t základních 
morálních p�edpis� pomáhá udržet kontrolu nad emocemi a velkými ne�istotami chtivosti a 
nenávisti. Dodržováním p�edpis� je mysl kontrolována až do té míry, že se neprojevuje skrze 
t�lo a dokonce ani p�es �e�. 

Pokud m�žete dosáhnout dokonalosti v dodržování p�edpis�, m�žete se jevit jako velmi svatý 
jedinec, ale uvnit� m�žete být stále mu�ení výbuchy netrp�livosti, nenávisti, záke�nosti a 
machinací. Proto je dalším krokem bhávaná, což znamená v Páli " kultivace výjime�n� 



prosp�šných mentálních stav�". První �ástí bhávaná je zabrán�ní vzniku neprosp�šných stav�. 
Druhou �ástí je rozvíjení moudrosti a nep�ítomnosti t�chto stav�. 

Blaženost koncentrace a její nedostatky 

Samatha bháváná, nebo-li meditace koncentrace, má sílu mysl utišit a zklidnit a udržet ji 
daleko od mentálních ne�istot. Potla�uje kilesa a zabra�uje jim zaúto�it. Se praxí samathy se 
nesetkáváme jenom v buddhismu. M�že se vyskytovat v mnoha dalších náboženských 
systémech, zvlášt� v hinduistických praktikách. Je to chvályhodná �innost b�hem které 
praktikující dosahuji �istoty mysli b�hem období, kdy je pohlcen medita�ním objektem. Jsou 
dosaženy hluboké požehnání, št�stí a klid. N�kdy dokonce mohou t�mito stavy být rozvinuty 
psychické síly. Nicmén� úsp�ch v praxi samathy ješt� v�bec neznamená, že jedinec dosahuje 
vhledu do pravdivé podstaty reality ve smyslu mysli a hmoty. Kilesa byly potla�eny, ale ne 
vyko�en�ny; myl stále nepronikla do skute�né podstaty reality. Proto nejsou praktikující 
osvobozeni ze sít� samsáry a mohou dokonce v budoucnosti upadnout do stav� plných 
utrpení. Je možné se koncentrací dostat daleko, ale p�esto prohrát. 

Poté, co Buddha dosáhl osvícení, strávil 49 dní v BodhGayi t�šíce se ze stavu požehnání 
svého osvobození. Pak za�al uvažovat o tom, jak by mohl sd�lit tuto hlubokou a jemnou 
pravdu jiným bytostem. Rozhlédl se kolem a vid�l, že v�tšina sv�ta je pokryta silnou vrstvou 
prachu mentálních ne�istot, kilesa. Lidé si libovali v nejhlubších temnotách. Pochopil 
nezm�rnost svého úkolu. 

Pak mu p�išlo, že jsou zde dva lidé, kte�í by byli dost vnímaví pro jeho u�ení, jejichž mysl 
byla pom�rn� jasná a vy�išt�ná od ne�istot. Byli to dva jeho minulí u�itelé, poustevníci Álára 
Kaláma a Udaka Rámaputta. Každý z nich m�l mnoho žák� díky svým úsp�ch�m v 
koncentraci. Buddha postupn� ovládl u�ení každého z nich, ale zjistil, že hledal n�co, co bylo 
ješt� za tím, �emu u�ili oni. 

Nicmén� mysl obou t�chto poustevník� byla velmi �istá. Álára Kaláma ovládal sedm úrovní 
koncentrace, Udáka Rámaputta osmou, tedy nejvyšší úrove� vnoru. Mentální ne�istoty se od 
nich držely vzdáleny, dokonce i tehdy, když práv� nepraktikovaly vnory. Buddha si byl jist, 
že by byli pln� osvícenými, pokud by jim mohl sd�lit alespo� n�kolik d�ležitých slov o 
Dhamm�. 

když takto Buddha uvažoval, neviditelný déva z božských sv�t� mu sd�lil, že oba poustevníci 
zem�eli. Álára Kaláma zem�el p�ed sedmi dny, Udaka Ramaputta minulé noci. Oba byli 
zrozeni v božských sv�tech bez tvaru, tam kde existuje mysl, ale ne hmota. Proto již nem�li 
oba uši ani o�i, aby slyšeli a vid�li. Proto nemohli vid�t Buddhu a vyslechnout Dhammu; a 
protože je setkání s u�itelem a naslouchání Dhamm� dv�ma jedinými možnostmi, jak najít 
správnou cestu k praxi, dva poustevníci tak ztratili svoji šanci na to, aby se stali pln� 
osvícenými. 

Buddha byl dojat. "Utrp�li velkou ztrátu" �ekl. 

Osvobozující intuice 

Co p�esn� chybí v meditaci koncentrace? Prost� nem�že vést k pochopení pravdy. K tomu 
pot�ebujeme meditaci vipassaná. Pouze intuitivní vhled do skute�né podstaty mysli a hmoty 
nás m�že osvobodit od pojmu ego, osobnosti, já. Bez tohoto vhledu, který p�ichází díky 
procesu holého v�domí, se jedinec nem�že osvobodit od t�chto koncept�. 



Pouze intuitivní chápání mechanismu p�í�iny a následku - to znamená vid�ní spojení mezi 
myslí a hmotou - nás m�že osvobodit od klamu, že se v�ci d�jí bez p�í�iny. Pouze vid�ním 
rychlého vznikání a zanikání jev� m�že být jedinec uvoln�n z bludu o tom, že v�ci jsou 
trvalé, pevné a plynulé.Pouze zakoušení utrpení stejnou intuitivní cestou je možné se hluboce 
pou�it, že samsárická existence nestojí za to, aby se na ní lp�lo. Pouze poznání, že mysl a 
hmota pouze ubíhají kolem v souladu s jejich p�irozenými zákonitostmi a s nikým, ni�ím, co 
by se za nimi skrývalo, m�že do mysli jedince vtisknout, že neexistuje atta, nebo sebe 
podstata. 

Pokud neprojdete p�es rozli�né stupn� vhledu a nakonec nedosáhnete nibbány, nebudete 
chápat skute�né št�stí. S nibbánou, jako s kone�ným cílem vaší praxe, se musíte snažit udržet 
vysokou úrove� energie, nezastavovat se nebo nevzdávat se, neodklo�ovat se, do té doby, než 
dosáhnete svého kone�ného cíle. 

Nejd�íve usilujte o položení základu své medita�ní praxe. Soust�e�te svoji mysl na primární 
medita�ní objekt a pak se vracejte k tomuto objektu stále znovu a znovu. Položte základy 
zvyku meditace v sed� a v ch�zi. To se nazývá " Spoušt�cí energie", vede vás to k cest� a po 
ní. 

I když se objeví p�ekážky, budete lp�t na své praxi, p�ekonáte p�ekážky vytrvalostí. Pokud 
jste znud�ní nebo nete�ní, vynaložte horlivou energii. Pokud cítíte bolest, p�ekonejte plachou 
mysl, která dává p�ednost stažení se a není ochotna se utkat s tím, co se d�je.To se nazývá 
"Osvobozující Energie", energie nezbytná k osvobození se od lhostejnosti. Neuhnete. Víte, že 
budete pokra�ovat dokud nedosáhnete cíle. 

Poté, když jste p�ekonali st�ední obtíže a snad se ocitli v hladkém a jemném prostoru, 
neuspokojíte se tím. za�adíte další rychlost a vynaložíte úsilí pro pozdvižení mysli výše a 
výše. To je úsilí, které se nesnižuje ani nestagnuje, ale je na soustavném postupu. To se 
nazývá "Progresivní úsilí" a vede k žádanému cíli. 

Devátý faktor p�ínosný pro naost�ení kontrolních schopností v podstat� tedy znamená, že se 
ani nezastavíte, ani nebudete váhat, nevzdáte se ani neuhnete, a to do té doby, než dosáhnete 
svého kone�ného cíle a ur�ení. 

Tak jak se po této cest� budete pohybovat, používaje t�chto všech devíti kvalit mysli, výše 
uvedených, p�t kontrolních schopností víra, energie, všímavá pozornost, koncentrace a 
moudrost se budou zost�ovat a prohlubovat. Nakonec získají v mysli p�evahu a povedou k 
osvobození. 

Doufám, že m�žete prozkoumat svoji vlastní praxi. Pokud vidíte, co chybí v n�kterých 
položkách, pak použijte výše uvedené informace ke svému prosp�chu. 

Prosím krá�ejte zp�íma do té doby, než dosáhnete žádaného výsledku. 

  

 


