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Anotace 
Bakalářská práce se snaží najít dialog mezi dvěma světovými náboženstvími – 

buddhismem a křesťanstvím. Hledá společné i rozdílné aspekty pro pojetí 

svobody člověka. Zkoumá a pátrá v ctnostech, jako jsou například soucit a 

spravedlnost. Do celého konceptu práce jsem se snažila zařadit významnou roli 

meditace, která má vliv na lidskou mysl a vědomí. Dále mě zajímá, jaký vztah 

zaujímá meditace a vůbec celá věda např. včetně kognitivní psychologie 

k buddhismu. Zda se dají poznatky z tradičního buddhismu využít ve vědě a ve 

prospěch naší moderní společnosti. Celou tuto práci jsem se snažila psát 

v duchu mezináboženského dialogu, který je pro mě velice zajímavý a důležitý. 

V naší dnešní společnosti právě tolik významný a důležitý dialog chybí. 

Nemusí se jednat konkrétně o mezináboženský dialog, ale myslím tím dialog 

všeobecně. Pokud lidé mezi sebou nezačnou vzájemně komunikovat, 

naslouchat si a respektovat se, nemůže se v nejbližších letech stát, že by na 

světě zavládl klid a mír.  
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Summary 
This bachelor´s thesis attempts to find a dialogue between two world religions 

– Buddhism and Christianity. It searches for common and diverging aspects in 

the conception of man´s freedom. It examines and searches virtues such as 

compassion and justice. In the concept of the work, I tried to place the 

significant role played by meditation, which influences human thought and 

consciousness. Furthermore, I am interested in the relationship between 

meditation and science as a whole, including, for instance, the relationship 

between cognitive psychology and Buddhism, or whether findings from 

traditional Buddhism can be used in science and for the benefit of our modern 

society. Throughout the work, I have tried to be led in the spirit of the dialogue 

between religions which I find both important and interesting. Our society 

today lacks precisely this significant and important dialogue. I do not 

necessarily mean an inter-religious dialogue, but rather a dialogue in general. If 

people do not start to communicate, listen to and respect one another, peace 

and harmony cannot prevail in the years to come. 
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Úvod 
 
„Mír ve světě není možný bez míru mezi náboženstvími. Mír mezi 

náboženstvími není možný bez dialogu náboženství. Mezináboženský dialog 

není možný bez vzájemného poznání.“  (Bechert, Küng, 1997) 

 

Těchto pár vět vystihuje přesně oblast, kterou se budu zabývat a čerpat z ní 

myšlenky pro vzájemné poznání, pochopení a vyrovnávání se. Cílem 

bakalářské práce je najít, jak skrz naši vnitřní svobodu můžeme přispět 

k  nalézání a rozvíjení základních hodnot člověka, které vedou k lepšímu 

pochopení sebe sama a také k pochopení druhých lidí. Toto poznání můžeme 

využít nejen v každodenním životě, ale také v sociální práci – jak na straně 

klienta, tak na straně sociálního pracovníka. Pokud se zamyslíme nad možnými 

pozitivními účinky, můžeme mezi ně zařadit např. zlepšení vztahu mezi 

klientem a sociálním pracovníkem, k vyrovnanějším postojům sociálního 

pracovníka ke klientovi, může také vést k dalšímu impulsu a motivaci klienta 

ke změně, atd.  

 

Vybrala jsem si poznání skrze mezináboženský dialog, protože právě 

náboženství a víra může přispět ke změně. V celé práci se budu snažit o dialog 

a poznání mezi hlavními světovými náboženskými směry – křesťanstvím a 

buddhismem. Myslím si, že by se dialog měl stát základem pro vyspělou, 

demokratickou společnost nejenom v oblasti náboženství. Cesta tolerance, 

respektu, vzájemného uvědomování si a přijímání kultu či společností, se 

kterými jsme v této existenci propojeni, je cesta vzájemného porozumění a 

pochopení. Právě toto porozumění a pochopení celé společnosti vychází 

z porozumění každého jednotlivého člověka a jeho postojů k ostatním.  
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Potřeba hlubšího zkoumání, poznávání a pochopení jednotlivých náboženství 

roste zároveň se stále se zvyšující populací. Ve společnosti, kde žije mnoho 

národů, různé kultury a nejrůznější etnika, se náboženství setkávají a stírají 

jednotlivé rozdíly. Vzájemně se obohacují, ale také kvůli nim vzniká mnoho 

nedorozumění a konfliktů, které souvisí se stále zmenšujícím se prostorem pro 

naslouchání a porozumění.  

 

Mezi základní charakteristiku každého náboženského směru bychom určitě 

našli snahu vychovávat „dobré lidi“. Pod tímto slovním spojením si můžeme 

představit mnoho pojmů. Když se nad tím ale více zamyslíme, v náboženském 

jazyce je to takový člověk, který má dobré srdce. Ve svém srdci ukrývá např. 

soucit a spravedlnost. Těmito dvěma pojmy se chci v jedné kapitole práce 

zabývat. Soucit a spravedlnost můžeme považovat za základní dvě ctnosti, 

které se vzájemně doplňují, obohacují a bezprostředně jedna na druhou 

navazují. Podle mého názoru patří tyto dvě ctnosti neoddělitelně také do oblasti 

sociální práce. Mají určitý vliv na již zmiňovaný vztah klienta a sociálního 

pracovníka.  

 

Otázka svobody jako takové je v poslední době velkým otazníkem nejenom 

v oblasti duchovní. Co to vlastně svoboda je? Svobodu můžeme vyjádřit jako 

něco, co vlastní každý člověk. Vnitřní svoboda jedince a svoboda braná 

v kontextu celé společnosti se vzájemně prolíná a ovlivňuje, dostává se do 

konfrontace. Ve světě se také můžeme setkat s různými pojetími svobody. 

V souvislosti s tímto tématem mě napadá, zda můžeme svobodu nějakým 

způsobem vymezit. Vnitřní svoboda nemá hranice, pro každého znamená 

svoboda něco jiného a je na každém, jak se s ní naučí zacházet.  
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V každém náboženství existuje cesta, jak této vnitřní svobody dosáhnout. 

Svoboda má v duchovních světech pokaždé jinou formu a jiné náležitosti a 

dobu pro vyplnění naší duše svobodou a nezávislostí. V křesťanství je tato 

cesta zobrazena v pouti a vykoupení Ježíše Krista. Křesťané věří v Boha a 

odříkávají modlitby, aby je to posílilo na další překážky v jejich životě. 

V buddhismu se k osvobození propracujeme skrze namáhavé studování a praxí. 

Odříkávání manter patří k nedílné součásti buddhismu jako v křesťanství 

modlitby. Buddhistická praxe spočívá v provozování meditace. Správně 

provedená meditace je umění a pro její správné provedení je potřeba mnoholeté 

praktikování a zdokonalování.   

 

V práci záměrně uvádím základní typy meditace, protože na jejich základě 

budu dále rozpracovávat a snažit se vystihnout základní hodnoty člověka, které 

by mohli vést ke vzájemnému poznání a následnému pochopení. Podle mého 

názoru naše vnitřní svoboda úzce souvisí s poznáním. Pokud se dokážeme, ať 

už meditací nebo modlitbou osvobodit či odpoutat, znamená to pro nás, že jsme 

zároveň schopni se osvobodit od předsudků či špatných návyků, které ovlivňují 

negativně naši mysl. Jen osvobozená mysl může osvobodit naši duši od utrpení 

a bolesti. Nezáleží na tom, zda jsme křesťané, buddhisti, muslimové či ateisté, 

ať pracujeme jako učitel, zdravotník nebo právě sociální pracovník, ale každý 

se může osvobodit a tak přispět ke vzájemné toleranci. Nemusí to být skrz 

meditaci nebo modlitbu, je to jen jedna z mnoha možností, kterou jsem si sama 

vybrala a byla bych ráda, kdyby se tato práce stala novou inspirací pro lidi.  

 

V příloze uvádím jednu ze základních sutt, která je těsně spojena s meditací 

Vipassana. Myslím, že pokud si člověk tuto suttu velmi pozorně přečte třeba i 

několikrát za sebou, pochopí pravou podstatu celého buddhismu.  
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1.  Soucit a spravedlnost jako ctnost člověka 
Ctnost bychom mohli brát jako určitou vnitřní sílu nebo také jako mravnost 

a disciplínu.  

Než se začnu zabývat soucitem a spravedlností z jednotlivých aspektů, 

měla bych se pokusit o přiblížení a vyjádření těchto pojmů a vymezení v rámci 

pojetí jako ctnosti. Ctnost chápeme jako etickou kategorii, která označuje 

trvalý kladný rys charakteru člověka, jenž je stálým zdrojem etického chování. 

V širším smyslu je to každá dokonale vyvinutá duchovně-duševní schopnost 

člověka, v užším slova smyslu je to síla, se kterou uskutečňujeme věci mravně 

dobré.1 

Můžeme tedy říci, že je to síla etická, která vychází z vnitřního soustředění, 

přesvědčení a moudrosti. Je velice těžké najít v sobě tuto etickou sílu a začít 

s ní prakticky pracovat.  

Jednou z možností rozdělení ctností je rozdělení na přirozené ctnosti, a pak 

také na nadpřirozené tedy teologické ctnosti. Mezi základní přirozené ctnosti 

člověka patří prozíravost, spravedlnost, statečnost a mírnost.  Tyto čtyři ctnosti 

vycházejí z přirozenosti člověka a rozvíjí se právě stálým cvikem a tím pádem 

zdokonalují přirozený charakter člověka. Mezi teologické ctnosti zařazujeme 

víru, naději a lásku. Zde se jedná o určitou formu transcendence člověka. 2 

Člověk se sebe sdílí a tím se osvobozuje. Skrze svoji víru dojde ke svobodě.  

Spravedlnost, o které budu psát, patří mezi přirozené ctnosti člověka. Podle 

Tomáše Akvinského  patří přirozené složky ctností k našemu samostatnému já. 

Teologické ctnosti pocházejí z Boží milosti a láska patří k největším z těchto 

křesťanských ctností. 3 

                                                
1 Marian Kuna, Úvod do etiky cnosti, str. 12 
2 Anzenbacher Arno, Úvod do etiky, str. 137 
3 Anzenbacher Arno, Úvod do etiky, str. 140 
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Většina lidí v naší společnosti neumí a v podstatě ani neví, co taková ctnost 

obnáší. Nevědomost, která v této situaci v této oblasti existuje, bychom mohli 

nazvat jako nemoc současné moderní doby a evropské kultury. Její vyléčení je 

dlouhá, náročná a složitá cesta pro další rozvoj společnosti a následující 

generace, cesta nevyhnutelná. Podle mé vlastní zkušenosti každý v sobě 

nosíme potenciál své ctnosti sami v sobě objevit a rozvíjet. 

Synonymem pro slovo ctnost je slovo etika. Etiku jako obecnou disciplínu 

rozdělujeme na etiku dobra a etiku zla. Etika je částečně ovlivněna podle typu 

náboženství, národnosti a také ji ovlivňuje prostředí, kde vyrůstáme. Pokud se 

jedná o etiku mravnosti člověka, člověk si je vždy vědom při své vlastní 

seberealizaci, zda se jeho chování přibližuje spíše k dobru nebo ke zlu.  

Pohled na etiku v náboženství vyjadřují tři různé cesty: 

1. Autonomní – etika zcela nezávislá na náboženství 

2. Heteronomní – morálka staví na náboženských přesvědčeních 

3. Teonormní – morálka vychází ze stejného zdroje jako náboženství 

 

Soucit, láska, naděje a víra nejsou pouhé náboženské hodnoty, ale každý 

člověk by je měl v sobě objevit, pěstovat a zdokonalovat.  

 

1.1.  Z pohledu buddhismu 
„Karuná4 je definována jako to, co způsobuje, že se srdce dobrého zachvěje, 

když jiní podstupují utrpení, nebo to, co utrpení druhých rozptyluje. Jejím 

hlavním rysem je přání odstranit strádání druhých. Jejím přímým nepřítelem je 

zlomyslnost a nepřímým nepřítelem je vášnivý zármutek. Soucit zahrnuje žalem 

stižené bytosti a vylučuje krutost.“ (Théra Mahá Nárada, 1998) 

 „Soucit je tím, co činí náš život smysluplným. Je to zdroj trvalého štěstí a 

radosti. A je to základ dobrého srdce, srdce člověka, který jedná z touhy 
                                                
4 viz. rejstřík  



 
 

12 
 

pomoci ostatním. Prostřednictvím laskavosti, náklonnosti, poctivosti, pravdy a 

spravedlnosti ke všem ostatním si zajistíme svůj vlastní prospěch. Není to 

záležitost pro komplikované teoretizování. Je to záležitost zdravého rozumu. 

Nelze popřít, že zájem o ostatní se vyplatí. Nelze popřít, že naše štěstí je 

neodmyslitelně svázáno se štěstím ostatních. Nelze ani popřít, že když 

společnost trpí, my sami budeme trpět. Rovněž nelze popřít, že čím více jsou 

naše srdce a mysl zachváceny nesnášenlivostí, tím zoufalejší jsme. Můžeme 

odmítnout všechno ostatní: náboženství, ideologii, veškerou získanou 

moudrost. Ale nemůžeme utéci nutnosti lásky a soucitu.“ (Jeho Svatost 

Dalajlama, 1999) 

 

V buddhismu patří soucit tedy Karuna mezi základní „čtyři vznešená dlení“. 

Tato ctnost patří mezi neomezené ctnosti, protože není omezena na jednu 

určitou osobu nebo skupinu. V buddhismu bychom mohli soucit definovat, 

jako proces v mysli, který se spustí, když druzí podléhají utrpení. Hlavním a 

základním rysem soucitu v buddhismu je odstranit strasti druhých.5 

Lidé, kteří jsou soucitní, mají srdce velice jemné. Tito lidé nejsou spokojeni, 

až do té doby, než odstraní utrpení druhých. Právě Karuna nutí člověka, aby 

sloužil druhým bez vedlejších důvodů. V buddhismu soucitný člověk hledá 

příležitosti, aby druhým posloužil, aniž by za to něco očekával, nežije pro sebe, 

ale žije pro druhé.  

Karunu bychom mohli charakterizovat jako milující matku, jejíž veškeré 

činy směřují k osobám, které potřebují zbavit bolesti a utrpení. Soucit 

vyjadřuje nenásilí.  Nenásilí, které patří všem lidem okolo nás. 6 

Kdo vlastně potřebuje náš soucit? Nad touto otázkou přemýšlím docela 

často a myslím si, že je stále aktuálnější a aktuálnější. Mnozí mezi námi si 

                                                
5 Thera, Nyanasatta, Základy buddhismu, str. 61 
6 Théra Mahá Nárada, Buddha a jeho učení, str. 176 
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zajisté zaslouží náš soucit. Chudý, nemocný, osamělý, nevědomý, nečistý – 

všichni touží a potřebují soucit laskavých šlechetných mužů a žen, ať už patří 

k jakémukoliv náboženství nebo rase. Myslím, že Karuna by se měla stát pro 

sociálního pracovníka jednou z jeho hodnot. Činy nebo jednání, které jsou 

inspirovány soucitem a v jejich pozadí stojí vyrovnanost, namísto emočního 

zaujetí, jsou činy, které dávají novou životní sílu, jak sociálnímu pracovníkovi, 

tak klientovi. Pokud je sociální pracovník vyrovnaný a nedává důraz na emoční 

zaujetí a předsudky, které jsou velice rozšířené, může předávat svoji moudrost 

a vyřazovat soucitem.  

Soucit můžeme vyjádřit také jako ne-násilnickost. Znamená to tedy, že 

soucit je protijedem proti krutosti.  

Buddhistický soucit – nespočívá pouze v prolévání slz a litování druhých. 

Soucit zahrnuje všechny zármutkem ztížené bytosti.  Podle buddhistické 

tradice by se měl soucit soustavně rozvíjet. V buddhistických suttách se často 

objevuje a popisuje, jak právě soucit rozvíjet.7 

 

„Tu, mniši, prostupuje mnich myslí naplněnou soucitem nejprve jeden směr, 

pak druhý, pak třetí, pak čtvrtý, právě tak nahoru, jako dolů a všechno kolem. 

Všude se ztotožňuje se vším a prostupuje celý svět myslí plnou soucitem, myslí 

širou, rozvinutou, neohraničenou, prostou nenávisti a zlovůle.“ (Buddha) 

 

1.2. Z pohledu křesťanství  
Ctnosti jako je soucit a spravedlnost najdeme také v křesťanství. Od 

spravedlnosti můžeme odvodit mnoho různých pojmů, jako jsou např. 

ospravedlnění, smíření, spása. Když se nad těmito pojmy zamyslíme, můžeme 

na jisto říci, že slovo spravedlnost je v křesťanství spojeno s vírou. Ve spojení 

se základním rozdělením ctností podle Tomáše Akvinského, je to naše druhá 
                                                
7 Théra Mahá Nárada, Buddha a jeho učení, str. 89 
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přirozená ctnost. V Teologickém slovníku můžeme najít, že je to „postoj, který 

vytrvalou a houževnatou vůli přiznává každému jeho právo“. 8 

Spravedlnost nám vstupuje do našich vztahů, ať už je to k jednotlivci, ke 

společenství nebo ve společenství. V křesťanství je spravedlnost neoddělitelně 

spjata s láskou, která je nestranná a je určena pro všechny lidi. Když je řeč o 

křesťanském pohledu, musíme se také podívat na biblický pojem spravedlnost, 

který je určen zákonem. Jedná se o to, že spravedliví plní v lásce vůli Boží a 

neprovinili se vůči společenství.  

V Novém zákoně se setkáváme se spravedlností, která je založena na víře, 

tedy ospravedlnění. Člověk, který žije skrze Ježíše Krista a jeho víru, žije jako 

člověk ospravedlněný. „Neboť před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo Zákon 

slyší, ale ospravedlněni budou ti, kdo Zákon plní.“ 9 

Bez spravedlnosti neexistuje láska a bez lásky neexistuje spravedlnost. 

Rozumět tomu můžeme tak, že kdybychom měli podporovat chyby přátel, bylo 

by jim umožněno dělat další a další chyby. V této souvislosti už by nešlo o 

lásku, ale o provinění. Skrze lásku a spravedlnost se v nás odráží vůle Boží. 

V křesťanství existuje také pojem spravedlnost Boží. Pokud se na tuto 

spravedlnost podíváme zblízka, popíšeme ji jako Boží vlastní vůle, která je 

svatá a identická s Boží podstatou. Je zde respektována svoboda jednotlivce, 

protože Bůh člověka stvořil ve svém vlastním stvoření a milosti. Boží vůle 

může být v tomto případě spojena se spravedlností nebo milosrdenstvím. 

Pokud se člověk proviní, může mu Bůh ve své svobodě odpovědět odsouzením 

a odplatou právě tak, jak může odměnit zásluhu nebo nějaký dobrý čin. Člověk 

nemůže být spravedlivý a zároveň milosrdný. Toto náleží pouze Boží vůli, 

která se nám zjevuje v lásce a skutečnosti. „Kdo se nevykazuje skutky, ale věří 

                                                
8 Rahner Karl, Vorgrimler Herbert, Teologický slovník, str. 370 
9 Bible Svatá, Ř 2,13 
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v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za 

spravedlnost.“ 10 

 

 

1.3. Společné aspekty  
Když jsem přemýšlela nad tím, jak zakončit část, která se zabývá ctnostmi, 

napadlo mě řešení, že bych se podívala na společné aspekty soucitu a 

spravedlnosti obou náboženství. Myslím si, že je dobré, najít v obou 

náboženstvích stejnou nebo podobnou cestu, ať už se jedná o ctnosti či o 

osvobození, protože nalezení této cesty je velmi těžké, ale také nesmírně 

důležité právě pro dialog.  

V křesťanství i v buddhismu můžeme vidět, že hlavní dva světové 

náboženské proudy zdůrazňují důležitost rozvíjení lásky a soucitu. Hlavní 

společný aspekt, který spatřuji v soucitu, je ten, že se nejedná o litování, ale o 

rozvíjení naší lásky ke všem bytostem. Musíme si uvědomit, že všechny bytosti 

na tomto světě si zaslouží naši pozornost. Nezáleží na tom, zda mají za sebou 

dobré nebo zlé činy. Každá bytost má šanci na nápravu. Skrze lásku, která je 

spojená se spravedlností a vírou, máme šanci motivovat naše okolí ke změně.  

Moudrost by se dala také považovat za společný aspekt, protože moudrý 

člověk, je soucitný a spravedlivý. Člověk se učí být moudrým po celý svůj 

život. Moudrost vychází z odmítnutí nevědomosti. Pokud budeme chtít a 

budeme se vědomě zajímat o dění a věci kolem nás, o naše nejbližší, o všechny 

bytosti kolem nás, máme šanci se stát moudrými.  

 

                                                
10 Bible Svatá, Ř 4,5 ČEP 
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2. Pojetí svobody v buddhismu a křesťanské 
tradici 

2.1. Vnitřní (osobní svoboda)  
Svobodu člověka v rámci společnosti či náboženského vyznání je velice 

těžké charakterizovat. Myslím, že pojem svoboda je velice pomíjivý a 

relevantní a blíže nedefinovatelný. Na jednu stranu se můžeme svobodně 

rozhodovat, v jaké zemi budeme bydlet, v jaké společnosti a k jakému 

náboženskému vyznání se přikloníme a kterému zasvětíme svůj život. V tomto 

okamžiku si můžeme položit otázku, do jaké míry je naše svoboda svobodná? 

Myslím, že společenská svoboda je omezená zákony, povinnostmi a normami a 

náboženské směry mají různá přikázání, etická rozhodnutí atd. Pokud se nad 

tím zamyslíme, můžeme v náboženstvích vidět a najít úlohu možné cesty za 

svobodou. Nabízí nám nejrůznější možnosti, jak se stát vnitřně svobodný.  

Vnitřní svoboda je něco, co není lehké získat. K této svobodě nás vede cesta 

velmi trnitá, plná překážek. Musíme být trpěliví, vytrvalí a hlavně se 

nevzdávat, protože na konci nás čeká největší odměna ze všech – osvobození, 

vykoupení – tedy úplná vnitřní svoboda, po které mnozí z nás touží celý život.  

 

Buddha nám radil, abychom nebyli závislí na žádných teoriích či učitelích. 

Ve skutečnosti musíme být vždy sami sobě učiteli na základě vlastní 

sebedůvěry. Sebedůvěra je velice důležitá a myslím, že pro nás také velice 

vzácná. Neměli bychom se nikdy vzdávat důstojnosti a naší svobodné vůle. 11 

Základem učení buddhismu je učení  o důstojnosti, sebedůvěře, čistotě, 

laskavosti, osvícení, klidu a univerzální lásce. Zdůrazňuje nutnost porozumění, 

protože bez něho nemůže být obdržen duchovní vhled do moudrosti. Buddha 

řekl: „Jestliže chcete poznat konec vašeho utrpení a strachu, rozviňte 

                                                
11 Thera, Nyasatta, Základy buddhismu, str. 20,21 
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sebekontrolu, soucit a moudrost.“ (Buddha).  Musíme neustále umožňovat naší 

mysli svobodně uvažovat a chápat bez ohledu na vnější vlivy. Ti, kteří 

spoléhají na druhé, nikdy nedojdou svojí vlastní cestou k osvobození. Když se 

podíváme například, jak Buddha došel k osvícení, hovoří to samo za sebe. 

Když Buddha začal meditovat, aby dosáhl osvícení, žádný Bůh nepřišel, aby 

mu do ucha našeptával odhalení skrytých tajemství duchovní síly. Nikdo mu 

nedal žádná přikázání nebo náboženské zákony, aby je zavedl. 12 

Řekl: „Nikdy jsem neměl učitele nebo Boha, který by mě učil nebo mi řekl, 

jak dosáhnout osvícení. Vše, co jsem obdržel, jsem dosáhl použitím vlastního 

úsilí, energie, poznání a čistoty, abych realizoval nejvyšší osvícení.“ (Buddha) 

Moudrost v něm vyvstala s jeho osvícením. Moudrost je skrytá uvnitř v nás 

všech. Pouze musíme poskytnout správné podmínky pro to, aby se mohla 

projevit a rozvinout. 13 

Z intelektuálního a filosofického obsahu buddhismu vyplynula svoboda 

uvažování, svoboda zkoumání. Tato svoboda se nevyskytuje v žádném 

světovém náboženství. Není tu žádný závazek, žádný nátlak věřit nebo 

přijmout jakoukoli doktrínu.  

Přístup buddhismu je založen na chápání a porozumění – to je vědecký 

přístup mysli. Základní filosofické nauky vyučované v buddhismu jsou více a 

více potvrzovány novými vědeckými objevy. Buddhismus obhajuje 

sebedůvěru, sebekázeň, spoléhání na sebe sama a sebe-očištění každého 

jednotlivce ve společnosti.  

Výrazným znakem buddhismu je důležitost svobodného rozhodování. Jsou 

podporovány otevřené dialogy, jelikož tak jsou vyměňovány i protikladné 

názory a také to vede k rozšíření a obohacení mysli.  

                                                
12 Dhammika Shravasti, Dobré otázky, dobré odpovědi, str. 28 
13 Théra Mahá Nárada, Buddha a jeho učení, str. 43 
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 „Od neskutečného veď nás ke skutečnému, od temnot veď nás ke Světlu, od 

smrti veď nás k Nesmrtelnosti.“ (Buddha) 14 

 „Šťastná v tomto světě je nepřipoutanost.“ (Buddha) 15 

Tyto dvě citace jsem si vybrala z důvodu toho, že každá je trochu odlišná, 

ale zároveň nás vede k jednomu jedinému cíli a to je – osvobození nebo 

svoboda.  

V křesťanské tradici se můžeme podívat na svobodu a osvobození jako na 

cestu, která je plná utrpení, bolesti, ale také plná lásky, pochopení a naděje. 

Křesťané používají k osvobození své duše modlitby, které jsou hlavní součástí 

jejich života. Nejen modlitby, ale také čtení úryvků z Bible, svátosti a neméně 

důležité mše. Z mého pohledu patří do křesťanství jako součást osvobozené 

duše dobré konání a jednání zde na zemi. Mám tím na mysli v podobě péče 

např. pro chudé, pro osoby bez přístřeší, ve věznici a vůbec v celé oblasti 

sociální práce. Myslím si, že pro mnoho věřících lidí je pastorační práce 

součást cesty k osvobození duše. Naději, kterou dávají pastorační pracovníci 

svým klientům, se nedá ničím vynahradit. Věřící získávají sílu ve svém srdci, 

ve své víře, v Bohu.  

 

 

 

                                                
14 Théra Mahá Nárada, Buddha a jeho učení, str. 78 
15 Théra Mahá Nárada, Buddha a jeho učení, str. 50 
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3. Meditace jako možná cesta ke svobodě 
člověka 

3.1. Meditační techniky – krátké charakteristiky 
nejdůležitějších buddhistických meditací  

Mezi nejvýznamnější meditace, které jsem se ve své práci rozhodla blíže 

představit, patří meditace Vipassaná, meditace Samathá  a také meditace 

Mettá.16 

Všechny tyto meditace tvoří základní trojici, které jsou na začátku našeho 

praktikování nejdůležitější. Většinou se tyto meditace prolínají. Existuje 

mnoho dalších meditačních technik, ale cílem každé z nich je překonat určitý 

problém nebo rozvinout určitý mentální stav. Meditací se snažíme propojit 

fyzické, éterické, astrální a mentální tělo, navázat kontakt se svým Vyšším Já a 

vyjádřit v běžném každodenním životě vnuknutí z duchovního světa. Meditace 

je tedy přemýšlení pojímané nikoli jako cíl sám o sobě, ale jako hloubání ve 

smyslu hledání pravého Já.  

Meditaci můžeme označit jako vědomé úsilí změnit to, jak mysl funguje, tj. 

kultivovat ji a rozvíjet. Meditace nám pomáhá rozvinout pozornost a energii 

potřebnou ke změně hluboce zakořeněných mentálních návyků. Za použití 

správných meditačních technik může dojít k postupnému mentálnímu uvolnění, 

ke správné rovnováze, vnitřní harmonii či rozšíření vědomí. 17 

Meditace je činnost, která zapojuje celý systém tělo-mysl-duch a má 

blahodárné účinky na celý organizmus. Původ meditace je odedávna velmi 

důležitou součástí filosofické tradice jógy, ale také buddhistického 

náboženství. 18 

                                                
16 Thera, Nyanasatta, Základy buddhismu, str. 177 
17 Lysebeth van André, Učím se jógu, str. 57 
18 Smith, Erica, Tajemství meditace, str. 6 
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 Používá se i na západě v podobě náboženských obřadů, duchovním 

usebráním a modlitbou, jež jsou typické právě pro křesťanskou víru.  

 „Je-li činnost mysli podřízena kontrole, mysl se pročistí jako křišťál a 

odráží velmi přesně, bez jakéhokoliv zkreslení toho, kdo vnímá, to, co je 

vnímáno a zároveň i bytí, které vnímá.“ (Ctihodný Sajadó)  

Když se nad touto větou hlouběji zamyslíme a zachytíme její hlavní smysl, 

přesně vystihuje to, co praktikováním meditace můžeme získat. Základem 

veškeré meditace je koncentrace. Tyto dva prostředky jsou ve vzájemném 

vztahu, prostředek – cíl, proces – konečný výsledek. Hlavním rozdílem mezi 

koncentrací a meditací spočívá v tom, že koncentraci využíváme v běžném 

životě,  meditaci užíváme ke zlepšení duchovní sféry svého Já.  

Meditace Vipassaná (meditace všímavosti a vhledu) 

Vipassaná19 je termín Dhammy20 , který je kombinací dvou slov. Vi je jedno 

slovo a passaná druhé. Vi se vztahuje ke třem charakteristikám mysli a těla – 

k nestálosti, neuspokojivosti nebo utrpení a k ne-Já. Passaná znamená pravé 

pochopení či uskutečnění skrze silné soustředění nebo pravé pochopení tří 

charakteristik mysli a těla. 21 

Vipassaná patří mezi nejdůležitější buddhistické meditace, doslova to 

znamená vidět dovnitř nebo vidět hluboko. V této meditaci se praktikující snaží 

být si vědom čehokoli, co se děje v přítomném okamžiku, aniž by na 

prožívanou skutečnost reagoval nebo o ní přemýšlel. Většinou reagujeme na 

naše prožitky nějakou reakcí, kladnou či zápornou. Všechny tyto reakce 

zkreslují nebo zatemňují náš prožitek přítomného okamžiku tak, že nejsme 

schopni ho zcela správně vyhodnotit nebo mu porozumět. Tím, že meditací 

rozvíjíme nereagující uvědomění, začneme rozumět příčinám toho, jak 

myslíme, mluvíme či jednáme.  

                                                
19 viz. rejstřík  
20 viz. rejstřík  
21 Ctihodný Sajadó U Janakabhivamsa, Meditace Vippassaná, str. 6 
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Základní prvek praktikování meditace Vipassaná je zbavení se utrpení, která 

nás provází celý život. Abychom mohli pracovat s odstraněním utrpení, 

doporučují buddhističtí učitelé, že správná cesta vede přes objevení příčiny 

utrpení. Proč lidé trpí? Tuto otázku si pokládá mnoho z nás určitě každý den. 

Buddha objevil příčinu utrpení skrytou ve slově tanhá22, což znamená chtivost, 

žádostivost, touhu, lpění a podobně. Slovo tanhá označuje všechny formy 

žádostivosti a lpění. 23 

Bez příčiny nemůže vzniknout lpění (tanhá), které je příčinou utrpení 

(dukkha)24. Největší příčinou lpění je nesprávný názor, nesprávná představa o 

podstatě, duši či osobnosti. Abychom se dokázali posunout v meditační praxi 

dále, musíme si uvědomit, co je příčinou nesprávného názoru. Pokud se 

budeme chtít snažit zbavit se nevědomosti, je zapotřebí správně porozumět 

pravé podstatě těchto stavů mysli a těla. Touto cestou se dostaneme až k řetězci 

příčin a následků. Nesprávný názor je příčinou, lpění je následkem. Lpění je 

příčinou, utrpení je následkem. Nesprávný názor je příčinou, lpění je 

následkem. Lpění je příčinou, utrpení je následkem. Pokud si uvědomíme 

správné pochopení, skončíme s nevědomostí, jestliže zmizí nevědomost, pak tu 

nebude nesprávný názor. V případě, že vznikat žádné utrpení nebude, bude 

odstraněno lpění a nebude tedy vznikat žádné utrpení, tedy dosáhneme stavu, 

kde přestanou existovat veškeré formy utrpení – tedy dosáhneme ustání všeho 

utrpení.25 

Mezi základní jevy mysli a těla, které je dobré znát, tak jak opravdu jsou, 

patří: 

 

Sledování tělesných procesů  

                                                
22 viz. rejstřík 
23 Ctihodný Sajadó U Janakabhivamsa, Meditace Vippassaná, str. 18 
24 viz. rejstřík  
25 Ctihodný Sajadó U Janakabhivamsa, Meditace Vippassaná, str. 7 
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Sledování citů  

Sledování mysli  

Sledování jevů mysli26 

Hlavním účelem meditace Vipassaná je dosáhnout ustání utrpení skrze 

pravé pochopení procesů mysli a těla v jejich pravé podstatě. K tomu 

potřebujeme určitý stupeň soustředění. Tohoto soustředění lze dosáhnout skrze 

množství meditačních předmětů: štěstí je meditačním předmětem stejně jako 

hněv, ztuhlost, zármutek, otupělost a další. Jakýkoli mentální nebo tělesný 

proces může být předmětem meditace. 

Jak pokračujeme v meditační praxi, také naše všímavost se stává něčím 

trvalým, nepřerušovaným, soustředění se prohlubuje a zesiluje, tím nabýváme 

jasnějšího a jasnějšího pochopení a jasného vhledu do procesů těla a mysli. 

Začínáme si uvědomovat celou řadu procesů vznikajících a zanikajících jednu 

po druhé. Každý proces pohybu podléhá pomíjivosti (aničča)27 – vznikání a 

zanikání velmi rychle po sobě. Tento proces je nepříjemný, ale pochopíme 

jednu ze tří charakteristik procesů mysli a těla, kterou je dukkha neboli utrpení. 

Toto pochopení je důležité pro pochopení anattá28 nebo-li ne-Já, 

bezpodstatnosti, nepřítomnosti duše či ega v procesech mysli a těla. Když 

dokážeme pochopit anattá, pochopíme tři základní charakteristiky mentálních a 

tělesných jevů – nestálost, utrpení a ne-Já. 29 

Takto meditující prochází všemi stádii poznání vhledem, jedním po druhém, 

poté, co dosáhne posledního stádia, dosahuje osvícení první stezky. Ve chvíli 

dosažení první stezky meditující realizuje Čtyři ušlechtilé pravdy: 

Pravda prožitého utrpení  

Pravda vzniku utrpení  

                                                
26 Ctihodný Sajadó U Janakabhivamsa, Meditace Vippassaná, str. 20 
27 viz. rejstřík 
28 viz. rejstřík  
29 Ctihodný Sajadó U Janakabhivamsa, Meditace Vippassaná, str. 45-47 
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Pravda ustání utrpení  

Pravda stezky vedoucí k ustání utrpení30 

V okamžiku, když meditující dojde k prvnímu poznání neustále měnících se 

jevů mysli a těla, znamená to, že poznal Pravdu utrpení a výsledkem je to, že 

lpění, které je příčinou utrpení, je překonáno a meditující dosahuje stavu ustání 

utrpení. 

Na začátku každé praxe je jasné, že se naše mysl toulá. Ať vyvíjí meditující 

jakékoliv úsilí, mysl z počátku nezůstává u stavu mysli nebo těla, na který se 

soustředí. Postupem času dochází k tomu, že stav mysli se k meditačnímu 

předmětu přivádí sama. Dochází k „pravému zamyšlení“ (samma – sankapa).31 

Takto se mysl silně soustředí na meditační předmět, neboli na stav mysli. 

Prohlubuje se a dostává se do pravé podstaty tělesného procesu – poznává ho 

tedy jako přirozený proces. Poznání nebo pochopení tohoto přirozeného 

procesu je „pravé pochopení“(sammá-ditthi32). 33  

Touto praxí se rozvine pět mentálních faktorů Ušlechtilé osmidílné stezky. 

Jsou to: 

1. Samá- vájáma    

2. Sammá – sati    

3. Samá – samádhi   

4. Samá – sankappa   

5. Samá – ditthi    

 

Tyto mentální faktory jsou v procesech mysli a těla, tak jak jsou. Ponořením 

do meditace všímavosti a vhledu, neboli Vipassany, se zdržujeme nesprávné 

                                                
30 Thera, Nyanasatta, Základy buddhismu, str. 55 
31 viz. rejstřík 
32 viz. rejstřík  
33 Thera, Nyanassatta, Základy buddhismu, str. 80 
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řeči, nesprávného jednání a nesprávné životosprávy. Měli bychom tedy jednat 

podle pravé řeči, pravého jednání a dodržovat pravou životosprávu.  

 

Úvodní instrukce pro praktikující Vipassanu 

Podle Buddhova učení máme tři druhy tréninku: 

Etický trénink  

Trénink v soustředění  

Cvičení v moudrosti, vhledu či osvícení34 

Etický trénink spočívá v dodržování pěti či osmi etických předsevzetí, které 

bychom měli dodržovat jako laikové. První etické předsevzetí, vyvarovat se 

zabíjení, znamená zdržovat se nepospěšného jednání. Druhé předsevzetí 

vyvarovat se kradení a protizákonného vlastnění věcí, které nebyly dávány 

jejich majitelem, také znamená zdržovat se neprospěšného jednání. Třetí 

předsevzetí a páté předsevzetí znamená vyvarovat se sexuálních nepřítomností 

a omamných látek. Tyto dvě předsevzetí jsou zaměřena na znečištění naší 

mysli. Protože pokud je naše mysl čistá, tedy není znečištěná omamnými 

látkami, dodržování etických pravidel je lehčí. Třetí z osmi předsevzetí 

znamená zdržení se jakéhokoli sexuálního kontaktu a sexuálních nepřístojností. 

Čtvrtým předsevzetím se zavazujeme vyvarovat se lhaní, nepravého a 

neprospěšného mluvení. Zdržujeme-li se neblahodárné řeči a jednání, plně 

dbáme o naše etické jednání. 

Šesté předsevzetí znamená zdržovat se přijímání potravy po poledni. Sedmé 

předsevzetí spočívá ve zdržování se tance, zpěvu, hraní a poslouchání hudby a 

zdobení se čímkoli, co by nás přikrášlovalo, např. květy, parfémy atd. 

Osmým předsevzetím je zdržovat se vysokých luxusních lůžek. Tím, že se 

zdržíme takového jednání, naše řeč a jednání budou očištěny. Toto je osm 

etických rozhodnutí, která je nutné pro mnichy dodržovat během praxe.  Pro 

                                                
34 Ctihodný Sajadó U Janakabhivamsa, Meditace Vippassaná, str. 13 
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laiky, kteří se rozhodnou dodržovat etická rozhodnutí, je důležitých prvních 

pět.  

Dojdeme-li k rozhodnutí, které nás povede k dodržování osmi předsevzetí, 

dosáhneme vyčištění morální jednání – Síla-visuddh35. Síla – vissuddhi  je pro 

meditujícího předpokladem meditačního pokroku. Je-li morální jednání 

očištěno, meditující nemá pocity viny. Když nemá pocity viny, jeho mysl se 

ustálí a on tak snadno dosáhne hlubokého soustředění (samádhi)36, které 

pomáhá růstu poznání vhledem (paňňá)37.  

Sedm prospěšností meditace všímavosti a vhledu  

Nejenom meditace Vipassaná má své prospěšnosti, jak fyzické, tak 

psychické, ale i u ostatních meditačních praktik se můžeme setkat po delším 

praktikování s prospěšnostmi a rozdíly, které zaznamenáme.  

U sedmi prospěšností vycházím se sutty Mahá satipatthána sutta, kterou 

uvádím v češtině v příloze.  

Na začátku sutty Buddha vysvětlil sedm prospěšností, které meditující může 

získat skrze vlastní zkušenosti.  

První prospěšností je pročištění. Pokud se praktikující cvičí ve všímavosti, 

může očistit svou bytost od všech nečistot (kilésa)38. 

Nečistoty, které buddhističtí učenci rozpoznávají, jsou následující: 

Lóbba – chtivost, touha, žádostivost, lpění, připoutanost a sobecká láska, 

když v mysli vyvstane některý z těchto stavů mysli, naše mysl se znečistí, a 

proto se těmto stavům říká nečistoty 

Dósa – nenávist, zlost, zlovůle či averze 

Móha – zaslepenost a nevědomost 

Ditthi – nesprávný názor či špatný názor 

                                                
35 viz. rejstřík  
36 viz. rejstřík  
37 viz. rejstřík   
38 viz. rejstřík  
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Mána – domýšlivost 

Vičikiččhá – pochybovačnost 

Thína – middha – strnulost či malátnost, ospalost  

Uddhačča-kukkučča – nepokoj a výčitky 

Abikira – morální nestoudnost, člověk se nestydí za špatnou, řeč, myšlení či 

skutky 

Anottappa – nebojácnost jednat nemorálně, člověk nemá strach ze špatných 

skutků mluvou, myšlením či jednáním39 

Druhou prospěšnostíVipassany je překonání smutku a obav,  tzn. nebudeme 

se trápit neúspěchem nebo se trápit kvůli smrti svých příbuzných či ztrátě své 

práce, nebudeme litovat ničeho, jestliže budeme praktikovat. 

Čtvrtá prospěšnost je ustání fyzického utrpení. 

Pátou prospěšností označujeme jako ustání mentálního utrpení.  

Šestá prospěšnost je dosažení osvícení, stezky. Jestliže věnujeme své praxi 

meditace všímavosti dostatek času a úsilí, dosáhneme přinejmenším první 

stezky, sótápattti – maga40. 

Sedmá, poslední a nejdůležitější prospěšnost je dosažení Nibbány, nebo - li 

osvobození.  

Myslím, že je velice důležité si také uvědomit, jak se rozvíjí naše schopnosti 

mysli při dlouhodobějším praktikování. 

U vipassany můžeme rozeznat základních pět schopností, které můžeme 

rozvíjet. 

Saddhá – důvěra s pravým pochopením či skrze pravé pochopení 

Virija – vytrvalé úsilí či energii 

Sati – všímavost, která je ustálená, trvalá  

Samádhi – hluboké soustředění 

                                                
39 Ctihodný Sajadó U Janakabhivamsa, Meditace Vippassaná, str. 45 
40 viz. rejstřík  
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Paňňá – moudrost, vhled nebo osvícení41  

Praktikující by se měl snažit těchto pět schopností rozvíjet, aby byly silné, 

mohutné a vzájemně vyvážené. Pokud se jedna z vlastností vylučuje, meditující 

nemůže dosáhnout vhledu a osvícení  nebo-li ustání všeho utrpení.  

Meditace Samathá 

Meditační technikou Samathá42 tříbíme své soustředění, klid a ztišení. Když 

je mysl hluboce soustředěná na meditační předmět, zklidní se a ztiší. Hlavním 

účelem meditace Samathá je dosáhnout hlubokého soustředění na jeden 

předmět. Výsledkem této meditace je vysoký stupeň soustředění, jako je 

pohroužení (appaná-samáhi, džhána) 43nebo přístupové soustředění. Když je 

mysl plně soustředěna na meditační předmět, všechny nečistoty, jako jsou 

žádostivost, chtivost, nenávist, touha, domýšlivost nejsou přítomny v mysli, 

která je pohroužena v meditačním předmětu. Dalo by se říct, že výsledkem této 

meditace je jistý stupeň štěstí skrze hluboké soustředění, ale na druhou stranu 

nám neumožňuje pochopit jevy těla a mysli, tak jak jsou, jako Vipassaná. 

Zde je potřeba si vytvořit nějaký meditační předmět (kasina), na který se 

budu po celou dobu meditace Samathá soustředit. Například, pokud se budeme 

soustředit na červený kruh, barva by měla být jasná, stejnoměrná a hladká. Na 

tento předmět se soustředíme jako „červená, červená, červená.“ 44 

Při meditaci Samathá se často používá jako meditační předmět pozorování 

dechu, protože mysl obvykle přeskakuje z jedné myšlenky na druhou a my si 

neustále přehráváme minulost nebo fantazírujeme o budoucnosti. Prostý akt 

dýchání je symbolem života v přítomném okamžiku. 

Zvlášť u neklidné mysli je používání dechu velmi vhodné. Stálý proud dechu 

mysl utiší a umožní rozvoj stability a uvolnění. Jedná se o zcela běžné dýchání, 

                                                
41 Ctihodný Sajadó U Janakabhivamsa, Meditace Vippassaná, str. 39 
42 viz. rejstřík  
43 viz. rejstřík 
44 Théra Mahá Nárada, Buddha a jeho učení, str. 387 
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tak jak ho známe. Jedna z možných technik je počítání cyklů nádechu a 

výdechu od jedné do jedenadvaceti. Nádech, výdech – jedna. Nádech, výdech – 

dva. Umístíme mysl na dýchání a počítáme každý cyklus dechu. Techniku 

počítání můžeme opustit, jakmile je mysl více soustředěná.  

Při koncentrování na dech si můžeme všimnout, že se objevují různé 

myšlenky a emoce. V tu chvíli uznejme, že přemýšlíme a zaměříme se znovu 

na dech. Soustředěním na dech se vracíme ke své pozornosti. Koncentrací svojí 

mysli a umístěním pozornosti na dech se začínáme zklidňovat a mysl se 

postupně zpomaluje. Na začátku nám pohyb myšlenek může připadat jako 

hučící vodopád. S meditační technikou rozpoznávání myšlenek a návratu k 

dechu se vodopád zpomalí a stane se řekou, pak se přemění na klikatý potok a 

ten nakonec vyústí do hlubokého, klidného oceánu. 

Takto zpomalit pohyb mysli vyžaduje dlouhou a vytrvalou praxi. Dobrá praxe 

je taková, ke které se dokážeme vrátit každý den na deset minut, rok co rok. 

Uprostřed všech radostí i strastí života se postupně seznamujeme s přirozenou 

stabilitou, sílou a jasností mysli. Návrat do tohoto stavu se pro nás stane zcela 

přirozený. Opustíme své představy o meditaci, s praxí se dokážeme uvolnit a 

užít si ji. Pocit základního dobra se tak rozšíří do celého našeho života. 

Meditace Mettá (rozvíjející laskavost)45 

Meditace, při níž je rozvíjena milující laskavost a soucit ke všem živým 

bytostem, se nazývá meditace Mettá. Praktikuje se zároveň s bdělou pozorností 

věnovanou dýchání, aby nedošlo ke ztrátě koncentrace. Meditace obvykle 

začíná rozvíjením soucitu a nesobecké lásky vůči sobě samému, pak ke svým 

blízkým, přátelům, cizím osobám, vůči svým nepřátelům a nakonec rovným 

dílem ke všem bytostem na celém světě. Je to dobrá metoda, jak zklidnit 

                                                
45 viz. rejstřík  
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rozrušenou mysl, protože Mettá je protijed hněvu. Ten, kdo rozvíjí milující 

laskavost, se nedá snadno rozzlobit a svůj hněv je schopný lehce ztišit. 46 

Mettá může být skutečně rozvinuta pouze, když ji člověk dává neomezeně 

všem bytostem bez nějakého vybírání či dokonce očekávání nějaké odměny na 

oplátku. Měla by být nesobecká a bez lpění. Cílem Mettá meditace by měly být 

všechny bytosti. Proto by tedy měla být Mettá rozprostřena na všechny bytosti 

bez výjimky. Nechť jsou všechny bytosti dobré (zdravé) a šťastné, toto nechť 

obejme všechny bytosti. 

Tato meditace jednoduše používá sílu pozitivního myšlení a autosugesce. Tak 

rychle jak si řeknu: “Potřebuji dovolenou“, tak rychle si vyvolám podnět 

v mysli. Pomyslím si to a pak se rozhodnu to i udělat. Toto je pozitivní myšlení 

a následné pozitivní rozhodnutí. 

Tato meditace používá techniky k rozvinutí dobrých kvalit, které již máme, a 

zařazení nových užitečných kvalit. Když se cítím pevně zakotvený v těchto 

kvalitách, můžu je klidně sdílet s ostatními. Všichni jsme příliš navyklí na 

negativní věci. Když jsme například v depresi a vyjdu si s přáteli, netrvá to  

dlouho, kdy si každý říká, že by bylo lepší, kdybych nechodil. Každého učiním 

nešťastným.  

Jsem si jistá, že všichni máme zkušenost, když jsme vstoupili do místnosti, 

kde právě proběhla či probíhá hádka. Není nám to příjemné a určitě nás dusná 

atmosféra místnosti ovlivní na celý zbytek dne.  

V této meditaci se snažíme rozvinout přesně opačný stav mysli než jsme 

zažili v místnosti  – přátelství, soucit, radost a mírumilovnost. Toto je také to, 

co se snažíme sdílet s ostatními.  

 

 

 

                                                
46 Thera Nyanaponika, Buddhistický slovník, str. 47 
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Nejprve tedy dává člověk Mettá sám sobě. 47 

 

Nechť jsem osvobozen od zloby a nenávisti. 

Nechť jsem osvobozen od chtivosti a sobectví. 

Nechť jsem osvobozen od strachu a úzkosti. 

Nechť jsem osvobozen od vší bolesti a utrpení. 

Nechť jsem osvobozen od nevědomosti a klamu. 

Nechť jsem osvobozen od všech negativních stavů mysli. 

Nechť jsem šťastný a plný míru. 

Nechť jsem osvobozen z otroctví mysli. 

Nechť poznám nirvánu a její mír. 

 

A potom provádíme Mettá na všechny bytosti sdílením míru a štěstí. 

 

Nechť jsou všechny bytosti osvobozeny od zloby a nenávisti. 

Nechť jsou všechny bytosti osvobozeny od chtivosti a sobectví. 

Nechť jsou všechny bytosti osvobozeny od strachu a úzkosti. 

Nechť jsou všechny bytosti osvobozeny od vší bolesti a utrpení. 

Nechť jsou všechny bytosti osvobozeny od nevědomosti a klamu. 

Nechť jsou všechny bytosti osvobozeny od všech negativních stavů mysli. 

Nechť jsou všechny bytosti šťastny a plny míru. 

Nechť jsou všechny bytosti osvobozeny z otroctví mysli. 

Nechť jsou všechny bytosti poznají nirvánu a její mír. 

 

Po tomto pomyslíme na svou rodinu, přátele, učitele a další a požehnáme jim 

tím samým způsobem. Takto můžeme požehnat i lidem, které nemáme rádi a 

těm, kteří nemají rádi nás, požehnáme také. 

                                                
47 Théra Mahá Nárada, Buddha a jeho učení, str, 442 
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Po delším praktikování meditace Mettá dochází ke zdolání hněvu, ale 

nesnáší ani nenávistné myšlenky k druhým. Ten, kdo v sobě má rozvinutou 

Mettá nikdy neuvažuje o ublížení druhým, nesnižuje ani neodsuzuje druhé.  

Můžeme tedy nazvat tento postoj dobrotivý, který je hlavním rysem Mettá.  

 

Průvodní pozitiva Mettá, které rozvíjíme meditací:  

1. Lidé, kteří mají rozvinutou Mettá, spí šťastně. Jejich mysl není 

zahalena nečistotou, jako je například právě touha, lpění, zloba, 

nenávist, apod. 

2. S dobrotivou myslí chodí spát a s dobrotivou myslí také vstává ráno 

z postele s úsměvem na tváři. 

3. Ve spánku nejsou tito lidé rušeni zlými sny. 

4. Meditace Mettá rozvíjí u nás milující laskavost, jak k sobě, tak 

k druhým. Stáváme se druhým lidem milí, jako mi milujeme druhé, tak 

oni milují nás.  

5. Jsme milí i pro ostatní tvory mimo lidskou říši.  

6. Díky Mettá se stáváme imunní při jedu. 

7. Neviditelné božské bytosti nás chrání, protože kolem sebe vyzařujeme 

Mettá. 

8. Vede k rychlé duševní koncentraci, naše mysl není rušena 

nepřátelskými vibracemi. 

9. Mettá vede ke zkrášlení vlastního výrazu ve tváři. Dobrotivé myšlenky, 

které máme v mysli, nám dává do tváře milý výraz.  48 

                                                
48 Théra Mahá Nárada, Buddha a jeho učení, str. 446 
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3.2. Vliv meditace na mysl, vztah mezi vědou a tradičním 
buddhismem 

Alespoň část své bakalářské práce jsem se rozhodla věnovat vztahu mezi 

vědou a tradičním buddhismem. Často mě napadají otázky, které souvisí 

s moderní společností: „Jak může meditace ovlivnit naší mysl? Co je podstatou 

lidské mysli? Můžeme se naučit soucítění? Může nějakým způsobem 

buddhistická filosofie pomoci sociálnímu pracovníkovi nebo klientovi?“ 

Tato oblast týkající se vědy a buddhismu by mohla významně ovlivnit nejen 

např. vědy, jako jsou experimentální či kognitivní psychologie, ale také by 

mohla mít vliv na neurovědy, mezilidské vztahy a také na vztah k sobě samým. 

Člověk jako společenský tvor si vytváří vztahy s ostatními lidmi např. při 

jednání, ve vztazích a při těchto setkáních se stává, že člověk hledí tváří v tvář 

své minulosti. Mnoho z nás se s tímto setkáním nebo pocitem nedokáže jen tak 

smířit a neví, jak s tímto zážitkem naložit nebo se s ním vyrovnat. Když 

pozorujeme okolní svět kolem nás, můžeme zaznamenat stále větší zájem o 

východní filosofii jako takovou. Myslím, že je to důsledek západního životního 

stylu, který je plný stresu, spěchu a také strachu o budoucnost. V dnešní 

společnosti lidé utíkají mnohokrát k novým a k novým prožitkům, které by jim 

nabídly zajímavé a mnohokrát nevšední zážitky v tomto chaotickém a mnohdy 

stereotypním světě.  

Východní filosofie, jóga, ajurvéda, tradiční buddhismus – toto všechno a 

mnohem více se v dnešní společnosti začíná dostávat do popředí. Zamýšlím se 

nad tím, zda by postupné rozšiřování o vědomí východní filosofie a 

praktikování meditace mělo vliv na mezilidské vztahy? Na jednu stranu je 

dobře, že se tyto techniky a tato oblasti filosofie dostala do popředí zájmu, ale 

na druhou stranu tu také visí hrozba „odborníků“ na duši. S východní filosofií 

se můžeme setkat v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. Ať už se jedná o 
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východní medicínu, meditační centra, centra pro cvičení jógy či nejrůznější 

psychologické poradny, které jsou založené na alternativních postupech. Měli 

bychom být opatrní při výběru jakékoliv činnosti, která je spojená s východní 

filosofií. Ať už se jedná o meditace či přírodní léčitelství, měli bychom si 

vybírat pečlivě a důsledně, abychom se nedostali do rukou právě již 

zmiňovaných „odborníků-podvodníků.“ 

Meditace nám umožňuje přístup k jinému prožívání. Naše prožívání vychází 

z nějakých předešlých zkušeností. Existuje rozdíl, jak vnímáme přímou 

zkušenost v západním světě a jak ho vnímá buddhistická tradice. V západní 

společnosti je přímá zkušenost založená na smyslovém vnímání, které není 

v buddhismu důležité. Jde o snahu rozvinout mentální vnímání. Mentálním 

vnímáním označujeme takové zkušenosti, které jsou spojeny s pocity, jako jsou 

např. štěstí nebo úzkost. Pokud jsou pocity spojeny s předešlou zkušeností, lidé 

v dnešní společnosti podléhají těmto emocím ještě více, jsou v nich hlouběji 

zakořeněné.  

Na základě těchto emocí, prožitků a zkušeností, bychom mohli dále 

pracovat. Meditace je cesta, která nám umožní v naší mysli vyrovnat se 

s určitými problémy. Když se člověk rozhodne meditací změnit alespoň 

částečně svůj život, je to velmi dlouhá a těžká cesta. Podle mého názoru, ale 

tato cesta za to stojí, protože pokud zůstaneme trpěliví, nebudeme chtít zázraky 

hned, uleví se nám a také naší mysli se uleví. Mezi hlavní vlivy, které má 

meditace na mysl je především zklidnění, přijmutí sebe sama, odstranění 

psychických bloků, zmírnění našich špatných vlastností a také „prozření“.  

Věci vnímáme naprosto z jiného úhlu pohledu, vidíme je jasněji i naše činy 

jsou najednou jasnější.  
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Pro lepší účinek a celkové posílení naší mysli, těla i duše, je podle mého 

názoru vhodné praktikovat kromě meditace, například jógu. Při józe se nám 

zase otevře jiný svět. Naše mysl vnímá odlišný pohled na sebe samu, na okolní 

svět, ale i na naše tělo. Spojení jógy a meditace do každodenního života je 

velmi blahodárné pro vyléčení duše i těla. Pokud se nám podaří spojit duši a 

tělo, pak bude naše mysl spokojená. Při józe se učíme vnímat dech, který je 

velmi důležitý při meditace. Naučíme se tam jiný druh koncentrace a relaxace, 

který je prospěšný pro náš další duševní vývoj.   

Meditace je dnes uznávaná pro své psychoterapeutické efekty a používá ji 

mnoho profesionálů, kteří s její pomocí u svých pacientů překonávají fobie, 

navozují relaxaci a vědomí sebe sama. Buddhovo porozumění lidské mysli 

pomáhalo lidem v minulosti a pomáhá i dnes.  

3.3. Nalézání společné cesty 

Je možné nalézt společnou cestu v mezináboženském dialogu? Můžeme 

v náboženstvích najít stejné hodnoty, které by se daly použít pro zlepšení 

mezilidských vztahů? Můžeme nějakým způsobem využít meditaci nebo 

motlitbu v sociální práci? 

Myslím si, že sociální práce je jednou z velmi náročných lidských činností. 

Když to vezmu z obou pohledů, jak z pohledu sociálního pracovníka, tak 

z pohledu klienta, oba se setkávají s druhými lidmi a také sami se sebou.  

Pokud se podívám na vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem, musí 

tento vztah být důvěrný, přímý, v rámci etického kodexu. V rámci pomoci 

máme mnoho způsobů, jak poradit klientovi, aby se dokázal ze své situace 

dostat. Někdy je velmi těžké klientovu situaci řešit a sociální pracovník i klient 

se můžou stát nemotivovanými a bezradnými.  
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V situaci, kdy naprosto všechny rady selžou, se může sociální pracovník 

obrátit právě na filosofii náboženství. Výhodou tohoto hlediska je, že nemusí 

být křesťan nebo buddhista, ale stačí, když začne přemýšlet o hodnotách, které 

náboženství nabízí. V první řadě se jedná o hodnotu člověka, o jeho důstojnost, 

dále se pak náboženství opírá o lásku, která je všeobjímající. Sociální 

pracovník by mohl v těchto hodnotách najít jiný vhled do klientovy obtížné 

situace a tím ho zase motivovat pro další jednání a řešení. Existuje možnost 

motivovat i klienta, který se může stát naprosto apatický vůči své situaci.  

Na obou stranách dojde ke zlepšení vztahu mezi sociálním pracovníkem a 

klientem. Myslím, že se jejich vztah o hodně víc zkvalitní a možnost 

alternativního řešení je posune dopředu.  

Také přístup sociálního pracovníka ke klientům se určitě zlepší. Protože 

pokud si uvědomí hodnoty, které vycházejí z náboženské filosofie, nebude s 

např. jinak nábožensky orientovaným klientem jednat jinak.  
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Závěr 
 Hlavní otázka mé práce byla, zda může náboženství ovlivnit nějakým 

způsobem chování člověka, jeho mysl a také mezilidské vztahy. U náboženství 

jako jsou křesťanství a buddhismus, je zřejmé, že tyto náboženské směry chtějí 

přispět k dobru či k naplnění člověka.  

Každý z nás se ve svém životě ocitne v zoufalé situaci a někdy se také stane, 

že neví, jak má pokračovat dál.  

Jednou z mnoha možností je nalézání smyslu pokračování ve své cestě, právě 

s vírou. Nemusí to nutně znamenat náboženskou víru, ale víru ve smyslu 

motivační síly pro další kroky naším životem.  

Ze začátku jsem nemohla dost úzce zachytit cíl a oblast, kterou jsem se 

chtěla zabývat. Jednotlivá témata, která jsem chtěla do bakalářské práce 

zakomponovat, byla příliš obsáhlá a ztrácela jsem se v nich.  Již ze začátku 

jsem chtěla, aby tato práce byla inspirujícím začátkem pro nový směr 

spolupráce např. v poradenství, terapii či vztahu mezi sociálním pracovníkem a 

klientem. Myslím si, že se určitě dá na moji práci navázat z několika pohledů a 

dál rozšířit a rozpracovat v oblasti sociální práce, v oblasti psychoterapie, 

v kognitivní psychologii či neurovědy.  

Pro mě osobně by bylo zajímavé rozpracovat detailně procesy v mozku před 

meditací, během meditace, po ní a také při dlouhodobém praktikování. 

Z osobní zkušenosti vím, že praktikování meditace je velmi těžká cesta, ale její 

vliv na mysl, chování a pohled na svět se nedá ničím vynahradit. Stane se to, že 

naše mysl se postupně pročišťuje a tím pádem se měníme i my sami. Právě 

proto si myslím, že meditace by mohla velmi pomoci v sociální práci ve vztahu 

sociálního pracovníka a klienta, ale může se změnit jak sám sociální pracovník, 

tak klient.  

Nemusí se jednat přímo o cestu meditace, ale můžeme si najít jinou cestu, 

která by z nás udělala nebo se alespoň snažila udělat „lepší lidi“.  
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Myslím si, že je to snaha každého náboženství změnit lidi k lepšímu.  

Snažila jsem se na možnosti osvobození a překonávání našich překážek, které 

nás potkávají celým životem, dívat z pohledu buddhismu a křesťanství, které 

patří mezi velmi rozšířené náboženské směry a které ovlivňují lidi již po celá 

tisíciletí.  

V celé práci pro mě bylo nejzajímavější hledat a srovnávat stejné a rozdílné 

aspekty obou náboženství. 

Když jsem se rozhodovala, jaký směrem svoji práci povedu, chtěla jsem, 

aby tato práce byla inspirací pro sociální pracovníky, ale také pro širokou 

veřejnost. Snažila jsem se ji psát srozumitelně a všechny cizí názvy popsat a 

vysvětlit v rejstříku.  

Pro práci jsem použila literaturu, která se týká především buddhismu a 

meditace a také nejrůznější teologické a filosofické slovníky, které mi přispěly 

k porozumění ohledně křesťanství.  

S dostupností literatury jsem neměla žádný velký problém, řekla bych, že jí 

bylo až mnoho. Hodně času jsem strávila nad výběrem nejvhodnějších knih.  

Čím víc jsem pronikala do tématu, tím víc jsem pociťovala nutnost a velkou 

potřebu navést lidi na trochu jinou cestu, než kterou si vydávají teď. Velmi 

záleží na společnosti a kultuře v jaké se pohybujeme. Když vidím, jak dnešní 

dobu sužují náboženské války na východě, zdá se to paradoxní k tomu, o co se 

náboženství snaží. Tím potřebnější je pro svět, ve kterém žijeme, 

mezináboženský dialog. Bez komunikace, tolerance a úcty jeden k druhému se 

nám nemůže nikdy podařit alespoň v malé míře ovlivnit tento svět k lepšímu.  

Pokud nenajdeme mír, soucit a lásku v sobě, žádná náboženství, žádná filosofie 

ani žádný psycholog nám nedokáže zaručit, že bude mír a láska mezi lidmi, 

natož mezi kulturami a ve světě.  
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Rejstřík 
Dhamma: osvobozující nauka objevená a hlásaná Buddhou, je shrnuta ve 

čtyřech ušlechtilých pravdách (viz. sačča) 

karuná: soucit, je jedním ze čtyř božských dlení → brahma-vihára 

brahma – vihára: čtyři „vznešená dlení“ nebo „božské příbytky“, nazývané 

též čtyřmi bezmeznými či neomezenými stavy (apamaňňá). Jsou to dobrotivost 

(mettá), soucit (karuná), sdílená radost (muditá) a vyrovnanost (upekkhá).  

dómanassa: „smutek“ či „hoře“ (doslovně trudomyslnost), je bolestným 

pociťováním na úrovni mysli (čétasika-védana). Tvoří jeden z pěti typů 

prociťování → védana a jednu z dvaceti dvou schopností → indrija. Podle 

abhidhammy je smutek vždy spojen s odporem a záští a je tudíž karmicky 

neprospěšný → akusala  

védana: „pociťování“ či (cítění), představuje druhou z pěti skupin existence. 

Na základě povahy pociťování se rozlišuje následujících pět typů: 1. příjemné 

tělesné pociťování (sukha), 2. nepříjemné tělesné pociťování (dukkha), 3. 

příjemné mentální pociťování (sómanassa), 4. nepříjemné mentální pociťování 

(dómanassa), 5. Nerozlišené či neutrální pociťování (upekkhá).  

indrija: „schopnost“. Schopnostmi se označuje dvacet dva tělesných i 

mentálních jevů, o kterých se často pojednává v suttách. Jsou to  

6 základen → ajánata:  

1. Oko (čakkhu) 

2. Ucho (sóta) 

3. Nos (ghána) 

4. Jazyk (dživhá) 

5. Tělo (kája) 

6. Mysl (mana) 
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Přirozenost → bháva 

7. Ženskost (itthi) 

8. Mužkost (purisa) 

9. Vitalita/životní energie (džívita) 

5 pociťování → védaná 

10. Příjemné tělesné pociťování (sukha) 

11. Nepříjemné tělesné pociťování (dukkha) 

12. Radost (sómanassa) 

13. Smutek (dómanassa) 

14. Neutrální pociťování/vyrovnanost (upekká) 

5 řídících schopností mysli → bala 

15. Důvěra (saddhá) 

16. Úsilí (virija) 

17. Sati (sati) 

18. Soustředění (samadhi) 

19. Moudrost (paňňá) 

3 nadsvětské schopnosti 

20. Jistota  

21. Schopnost nejvyššího poznání 

22. Schopnost toho, kdo ví  

Vipassaná: „vhled“, je intuitivním zábleskem představujícím přímé poznání 

skutečnosti s ohledem na pomíjivou (aničča), strastiplnou (dukkha) a neosobní 

(anattá) povahu všech existujících tělesných a mentálních jevů. Poznání 

získané vhledem je v rámci Buddhova učení rozhodujícím osvobozujícím 

činitelem, ale je nezbytné rozvíjet jej spolu s etikou a soustředěním. Vhled není 
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důsledkem pouhého intelektuálního porozumění, ale získává se přímou 

meditační zkušeností spočívající v pozorování tělesných a mentálních jevů. 

Samathá: „klid“ (či utišení), je synonymem pojmů samádhi (soustředění), 

čitta -ékaggatá (jednobodovost mysli) a avikkhépa (nerozrušenost). Představuje 

jeden z mentálních faktorů přítomných v prospěšných stavech vědomí.  

Samádhi: „soustředění“, doslova stav upoutání mysli, označuje spočinutí 

mysli u jednoho předmětu 

Čitta –ekaggatá: jednobodovost mysli či sjednocení mysli, je synonymem 

soustředění → viz. Samádhi  

Mettá: „dobrotivost“ či „laskavost“, je jedním ze čtyř božských dlení → viz. 

brahma-vihára  

Aničča: „pomíjivé“ či „nestálé“, je první ze tří charakteristik existence (ti – 

lakkhana), ve většině textů se právě ze skutečnosti, že všechny jevy jsou 

pomíjivé, odvozují zbývající dvě charakteristiky, strastiplnost (dukkha) a ne-já 

(anattá) 

Dukkha: „bolest“ či nepříjemné pociťování, které může být tělesné a 

mentální (védaná), utrpení, význam tohoto výrazu, který označuje první ze čtyř 

ušlechtilých pravd (sačča) a druhou ze tří charakteristik existence (viz. ti – 

lakkhana), se nevztahuje pouze na bolestné prožitky. Odkazuje také 

k neuspokojivé povaze a obecné nejistotě spojené s veškerými podmíněnými 

jevy, které bez výjimky podléhají utrpení kvůli své pomíjivosti. 

Anattá: „ne-já“, nejánství, neosobnost, je poslední ze tří charakteristik 

existence (viz. ti – lakkhana). Učení o anattá říká, že ani uvnitř tělesných a 

mentálních jevů, ani mimo ně nemůže být nalezeno nic, co by mohlo být 

považováno v konečném smyslu za o sobě existující skutečnou věc, ego, duši 

nebo jakoukoli stálou podstatu.  

Ti-lakkhana: „tři charakteristické znaky existence“, jsou pomíjivost (viz. 

aničča), neuspokojivost (viz. dukkha) a neosobnost (viz. anattá). Osvobozující 
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vhled spočívá právě v plném pochopení tří charakteristik existence pomocí 

přímé meditační zkušenosti 

Sačča: pravda 

Arija-sačča: „Čtyři ušlechtilé pravdy“ jsou nejstručnějších shrnujícím 

vyjádřením celého Buddhova učení.  

Náma: „mysl“, tento pojem se obecně používá jako souhrnné označení pro 

čtyři mentální skupiny, tj. prociťování, vnímání, mentální formace a vědomí.  

Rúpa: tělesnost (khandha), zrakový předmět či tvar (ájatana) nebo 

jemnohmotný (avačara) 

Tanhá: „touha“ či „žádostivost“, je hlavní příčinou utrpení a stále 

pokračujícího koloběhu znovuzrozování.  

Niródha – sačča: ustání utrpení  

Dukkha-sačča: pravda prožitého utrpení, první pravda učí, stručně řečeno, 

že úplně všechny formy jakékoli existence jsou neuspokojivé a strastné 

(dukkha) 

Samudaja-sačča: pravda vzniku utrpení, druhá pravda učí, že veškeré 

utrpení, i všechno znovuzrozování, vzniká na základě touhy (viz. tahná) 

Niródha-sačča: pravda ustání utrpení, třetí pravda učí, že vykořenění touhy 

vede nutně k ustání znovuzrozování a zániku (niródha) utrpení, tedy k nibbáně  

Magga-sačča: pravda stezky vedoucí k ustání utrpení, čtvrtá pravda 

ušlechtilé osmidílné stezky uvádí způsob, jaký lze dosáhnout zániku strasti.  

Sammá-sankapa: správný úmysl 

Sammá-ditthi: správné přesvědčení  

Sammá-vačá: správné mluvení 

Sammá-kammanta: správné jednání 

Sammá adžíva: správné živobytí 

Sammá-vajáma: správné úsilí 

Sammá-sati: správné všímání 
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Sammá-samádhi: správné soustředění 

Síla: „etika“, východiskem buddhistické etiky jsou pohnutky mysli a volní 

záměry, které se pak projevují v mluvní či tělesném jednání (karma). Etika je 

základem celé buddhistické praxe.  

Karma: „jednání“, přesněji řečeno tento výraze označuje prospěšné a 

neprospěšné záměry (kusala a akusala) a doprovodné mentální faktroy, které 

zapřičiňují znovuzrození a utvářejí jeho kvalitu.  

Kusala: komicky „prospěšný“, blahodárný, eticky dobrý, tento pojem se pojí 

s dobrým zdravím, bezúhonností, vytvářející prospěšné karmické následky, 

dovedný.  

Akusala: „neprospěšné“, zlé či neblahodárné, jsou to všechny karmické 

záměry, vědomí a mentální faktory s ním spojené, které jsou doprovázeny buď 

chtivostí (lóbba) nebo nenávistí (dósa) nebo jen zaslepeností (móha).  

Paňňá: „poznání“ a „moudrost“, je pojem s širokým rozsahem, specifické 

buddhistické poznání či moudrost jakožto člen osvobozující osmičlenné 

ušlechtilé stezky (magga) má ale především povahu vhledu (viz. vipassaná). 

Síla-vissudhi: „očištění etiky“ spočívá ve čtyřech formách etické čistoty, 

které tvoří dodržování řádových pravidel, smyslová zdrženlivost, čistota 

živobytí a správné užívání čtyř mnišských potřeb  

Kilésa: „nečistoty“ jsou znečišťující, neprospěšné kvality mysli. Mezi ně 

patří: 

1. Chtivost (lóbha) 

2. Nenávist (dósa) 

3. Zaslepenost (móha) 

4. Domýšlivost (mána) 

5. Nesprávný názor (ditthi) 

6. Pochybovačnost (vičikiččhá) 

7. Strnulost (thína) 
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8. Neklid (uddhačča) 

9. Nestydatost (abikira) 

10. Nedostatek ohleduplnosti (anottappa) 

Lóbha: „chtivost“ je jedním ze tří neprospěšných kořenů (múla), je 

synonymem touhy (viz.tanhá) 

Dósa: „nenávist“, je jedním ze tří neprospěšných kořenů (múla) 

Móha: „zaslepenost“, je jedním ze tří neprospěšných kořenů (múla), 

synonymem je nevědomost (avidždžá) 

Avidždžá: „nevědomost“, synonymem k zaslepenosti (viz. móha), je 

prvotním kořenem veškerého zla a utrpení ve světě, protože zastírá mentální 

zrak člověka a zabraňuje mu vidět skutečnou povahu věcí.  

Ditthi: „názor“ nebo „přesvědčení“, když není ve spojení s výrazem sammá 

(správný), odkazuje většinou k nesprávnému či neprospěšnému názoru a jen 

v několika málo případech ke správnému názoru či vhledu (ditthi-vissuddhi – 

očištění názoru) 

Vičikiččhá: pochybovačnost tvoří jednu z pěti překážek mysli (nívarana) a 

jedno ze tří pout (samjódžana), která jsou provždy odstraněna vstupem do 

proudu čili s první stezkou svatosti (arija-puggala). Zahrnuje i nejistotu o tom 

co je prospěšné a co neprospěšné. Má povahu váhání či kolísání, jejím 

projevem jsou nerozhodnost a rozpolcené postoje a bezprostřední podmínkou 

je nemoudrá pozornost věnovaná předmětům pochybování.  

Nívarana: „překážky“, jedná se o pět vlastností, které blokují mysl a 

zatemňují náš mentální zrak. Pokud jsou v mysli přítomné, nelze dosáhnout 

soustředění ani není možné jasně rozpoznat opravdovou povahu skutečnosti.  

1. Smyslové chtění, smyslná touha (káma-ččhanda) 

2. Zlovolnost (vjápáda) 

3. Strnulost a malátnost (thína-middha) 

4. Neklid a obavy (uddhačča-kukkučča) 
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5. Pochybovačnost (vičikiččhá) 

Thína: „strnulost a malátnost“, představuje třetí z pěti překážek mysli (viz. 

nívarana), strnulost a malátnost mohou a nemusí být spojeny se žádostivou 

myslí  

Uddhačča: „neklid“, náleží mezi deset pout (samjódžana) a pět překážek 

(viz. nívarana) 

 Apanná-samádhi: „plné (pevné) soustředění“, soustředění přítomné 

v pohrožení (viz. džhána), zatímco sousedící soustředění (upačára-samádhi) se 

jen přibližuje prvnímu pohroužení, aniž by ho bylo dosaženo  

Džhána: „pohroužení“, meditace, označuje především čtyři meditační 

pohroužení, jsou dosaženy získáním plného soustředění (viz.apanná-samádhi), 

během něhož dochází k úplnému, i když pouze dočasnému pozastavení 

činnosti pěti smyslů a překonání pěti překážek (viz. nívara) 

Upačára-samádhi: „přístupové soustředění“, je soustředěním na úrovni, 

která těsně předchází dosažení pohroužení (viz. džhána), náleží do smyslové 

oblasti  

Kasina: čistě vnější prostředek, který slouží k dosažení a rozvoji soustředění 

mysli a k dosažení čtyř pohroužení (viz. džáha) 
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Přílohy 
 
Mahá Satipatthána-sutta - Velká rozprava o ustanovení uvědomění 

Úvod - jedinečná cesta - čtyři ustavení uvědomění 

Tak jsem slyšel. Jednou Vznešený prodléval v kraji Kuruů, v 

Kammásadhammě, tržním městě Kuruů.  

Tam Vznešený oslovil mnichy (bhikkhú): "Mnichové!" "Pane!" odpověděli 

mniši. Načež je Vznešený takto oslovil: 

"Mniši, toto je jedinečná [přímá] stezka (ékájana magga) k očištění bytostí 

(sattánam visuddhijá), k překonání trápení a naříkání (soka-paridévánam 

samatikkamája), k ukončení strasti a žalu (dukkha-domanassánam 

atthangamája), k nastoupení správné cesty (ňájassa adhigamája), k uskutečnění 

odpoutání (nibbánassa saččhikirijája), totiž tyto čtyři ustavení 

[základy] uvědomění (čattaro satipattháná). Které čtyři? Zde mniši , mnich  

(1.) prodlévá (viharati), nazíraje tělo jakožto tělo (káje kájánupassí), 

s horlivostí (átápí), jasným chápáním (sampadžáno) a uvědoměním (satimá), 

zanechav žádostivosti a žalu vůči světu (vinejja loke abhidždžhá-domanassa),  

(2.) prodlévá, nazíraje pociťování jakožto pociťování (védanásu 

védanánupassí), s horlivostí, jasným chápáním a uvědoměním, zanechav 

žádostivosti a žalu vůči světu,  

(3.) prodlévá, nazíraje mysl jakožto mysl (čitte čittánupassí), s horlivostí, 

jasným chápáním a uvědoměním, zanechav žádostivosti a žalu vůči světu, 

(4.) prodlévá, nazíraje mentální jevy jakožto mentální jevy (dhammésu 

dhammánupassí), s horlivostí, jasným chápáním a uvědoměním, zanechav 

žádostivosti a žalu vůči světu. 

1. Nazírání těla (Kájánupassaná) 

A jak, mniši, mnich prodlévá, nazíraje tělo jakožto tělo? 
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1.1. Nádech a výdech (Ánápána) 

Zde, mniši, se mnich odebere do lesa (araňňa-gato) nebo ke kořeni stromu 

(rukkha-múla-gato) nebo do prázdného příbytku (suňňágára), usedne se 

zkříženýma nohama a vzpřímeným tělem, a ustaví uvědomění před sebou 

(parimukkham satim upatthapetvá). Potom si uvědomuje nádech a uvědomuje 

si výdech. 

(1.)Když nadechuje dlouze, vydechuje dlouze, tak ví: nadechuji dlouze, 

vydechuji dlouze, (dígham assasámí, ti passasámí,ti padžánáti) 

(2.)Když nadechuje krátce, vydechuje krátce, tak ví: nadechuji krátce, 

vydechuji krátce (rassam assasámí, ti passasámí,ti padžánáti) 

(3.)´Zakoušeje celé tělo-budu nadechovat, vydechovat: tak se cvičí. (sabbakája-

patisamvédí assasámí,ti passasámí,ti sikkhati) 

(4.)´Uklidňuje tělesné formace-budu nadechovat, vydechovat: tak se cvičí. 

(passambhajam kája-sankháram assasámí, ti  passasámí,ti sikkhati) 

Jako když dovedný cvičitel nebo jeho učeň provádí dlouhý cvik, provádí krátký 

cvik, a ví: ´provádím dlouhý cvik, provádím krátký cvik´, podobně mnich, 

když nadechuje. 

1.2. Pozice těla (Irijápatha) 

A dále, mniši, (1.)když mnich kráčí, tak ví: ´kráčím´(gaččhámí), (2.)když stojí, 

tak ví: ´stojím´(thitomhí), (3.)když sedí, tak ví: ´sedím´(nisinnomhí), (4.)když 

leží, tak ví: ´ležím´(sajánomhí). A ví, (5.)když zaujímá jakoukoli jinou pozici 

těla. 

1.3. Jasné chápání (Sampadžána) 

A dále, mniši, když mnich kráčí dopředu nebo zpět, činí tak s jasným chápáním. 

Když hledí před sebe nebo jinam, činí tak s jasným chápáním. Když ohýbá a 

natahuje své údy, činí tak s jasným chápáním. Když obléká své roucho a nosí 



 
 

49 
 

své svrchní roucho a jídelní mísu, činí tak s jasným chápáním. Když jí, pije, 

žvýká a chutná, činí tak s jasným chápáním. Když vylučuje své výkaly a moč, 

činí tak s jasným chápáním. Když kráčí, stojí, sedí, usíná, probouzí se, když 

mluví nebo mlčí, činí tak s jasným chápáním. 

1.4. Pozornost vůči [tělesné] odpudivosti (Patikúlamanasikára) 

A dále, mniši, mnich zkoumá toto tělo, od chodidel nohou po temeno hlavy a 

naopak  zkoumá, jak je obaleno kůží a plné mnoha druhů nečistot: ´V tomto 

těle jsou vlasy, chlupy, nehty, zuby, kůže, maso, šlachy, kosti, morek, ledviny, 

srdce, játra, pohrudnice, slezina, plíce, dlouhá střeva, krátká střeva, obsah 

žaludku, výkaly, žluč, hlen, hnis, krev, pot, tuk, slzy, ušní maz, sliny, smrk, 

kloubní maz a moč. 

Jako kdyby zde byl vak se dvěma otvory, naplněný zrním různého druhu, jako 

je hnědá rýže, červená rýže, fazole, hrách, proso, bílá rýže, a někdo s dobrým 

zrakem by ho takto zkoumal: ´Toto je horská rýže, toto je červená rýže, toto 

jsou fazole, toto je hrách, toto je proso, toto je bílá rýže.´ Podobně, mniši, 

mnich zkoumá toto tělo, od chodidel nohou po temeno hlavy a naopak, zkoumá 

jak je obaleno kůží a plné nečistot: ... 

1.5. Pozornost vůči prvkům (Dhátumanasikára) 

A dále, mniši, mnich zkoumá toto tělo, ať je kdekoli a v jakémkoli stavu, 

zkoumá prvky, ze kterých je složeno: ´V tomto těle je prvek země [pevnosti] 

(pathavídhátu), prvek vody [tekutosti] (ápodhátu), prvek ohně [žáru] 

(tédžodhátu) a prvek větru [pohybu] (vájodhátu).  ́

Jako když dovedný řezník nebo jeho učeň zabije krávu, usedne na křižovatce 

čtyř velkých cest a rozdělí ji na kusy, podobně bhikkhu zkoumá toto tělo, ať je 

kdekoli a v jakémkoli stavu, zkoumá prvky, ze kterých je složeno:  

1.6. Devatero představ mrtvého těla (Navasivathika) 
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A dále, mniši, jako kdyby mnich viděl:  

(1.)tělo jeden den mrtvé, dva dny mrtvé nebo tři dny mrtvé, nadmuté, zmodralé 

a hnilobné, opuštěné na pohřebišti 

(2.) mrtvé tělo, opuštěné na pohřebišti, jak ho požírají vrány, jestřáby, supi, 

volavky, psi, tygři, šakali nebo různé druhy červů.  

(3.)mrtvé tělo, opuštěné na pohřebišti, ze kterého zbyla jen kostra, držená 

pohromadě šlachami, na níž dosud lpí maso a krev.  

(4.)mrtvé tělo, opuštěné na pohřebišti, ze kterého zbyla jen kostra, držená 

pohromadě šlachami, se zaschlou krví bez masa.  

(5.)mrtvé tělo, opuštěné na pohřebišti, ze kterého zbyla jen kostra, držená 

pohromadě šlachami, beze stop krve a masa.  

(6.)mrtvé tělo, opuštěné na pohřebišti, ze kterého zbyly jen volné kosti, 

roztroušené všemi směry, tu kosti rukou, tam kosti nohou, holenní kosti, 

stehenní kosti, pánevní kosti, páteř a lebka.  

(7.)mrtvé tělo, opuštěné na pohřebišti, ze kterého zbyly jen vybledlé kosti barvy 

skořápek.  

(8.)mrtvé tělo, opuštěné na pohřebišti, ze kterého zbyly jen kosti, staré více než 

rok, ležící na hromadě.  

(9.)mrtvé tělo, opuštěné na pohřebišti, ze kterého zbyly jen zpráchnivělé kosti, 

rozpadající se na prach. 

Tyto představy uplatní na své vlastní tělo: ´Toto tělo je téže povahy, také se 

stane takovým a neunikne tomu. 

Takto [šesti způsoby] prodlévá uvnitř [sebe] (adždžhattam), nazíraje [vlastní] 

tělo jakožto tělo. Takto prodlévá vně [sebe] (bahiddhá), nazíraje tělo 

[ostatních] jakožto tělo. Takto prodlévá uvnitř i vně, nazíraje tělo jakožto tělo.  

Takto prodlévá, nazíraje povahu vznikání těla (samudajadhammánupassí). 

Takto prodlévá, nazíraje povahu mizení těla (vájadhammánupassí). Takto 

prodlévá, nazíraje povahu vznikání a mizení těla. Uvědomění: ´Existuje 
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tělo´(atthi kájo) je v něm pevně ustaveno (paččupatthitá) v míře potřebné pro 

poznání (ňána-mattája) a rozvoj uvědomění (patissati-mattája). Takto prodlévá 

nezávisle (anissito) a nelpí na ničem ve světě (na kiňči loke upádijati). 

Takto, mniši, mnich prodlévá, nazíraje tělo jakožto tělo. 

2. Nazírání poci ťování (Védanánupassaná) 

A jak, mniši, mnich prodlévá, nazíraje pociťování jakožto pociťování?  

Zde, mniši,  

(1.)když mnich zakouší příjemný pocit (sukha védaná), tak ví: ´zakouším 

příjemný pocit. 

(2.)Když zakouší nepříjemný pocit (dukkha védaná), tak ví: ´zakouším 

nepříjemný pocit. 

(3.)Když zakouší ani-příjemný-ani-nepříjemný pocit (adukkhamasukham 

védaná), tak ví: ´zakouším ani-příjemný-ani-nepříjemný pocit. 

(4.)Když zakouší materiální (sámisam) příjemný pocit, tak ví: ´zakouším 

materiální příjemný pocit. 

(5.)Když zakouší nemateriální (nirámisam) příjemný pocit, tak ví: ´zakouším 

nemateriální příjemný pocit. 

(6.)Když zakouší materiální nepříjemný pocit, tak ví: ´zakouším materiální 

nepříjemný pocit. 

(7.)Když zakouší nemateriální nepříjemný pocit, tak ví: ´zakouším nemateriální 

nepříjemný pocit. 

(8.)Když zakouší materiální ani-příjemný-ani-nepříjemný pocit, tak ví: 

´zakouším materiální ani-příjemný-ani-nepříjemný pocit. 

(9.)Když zakouší nemateriální ani-příjemný-ani-nepříjemný pocit, tak ví: 

´zakouším nemateriální ani-příjemný-ani-nepříjemný pocit. 

Takto prodlévá uvnitř [sebe], nazíraje [vlastní] pociťování jakožto pociťování. 

Takto prodlévá vně [sebe], nazíraje pociťování [ostatních] jakožto pociťování. 
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Takto prodlévá uvnitř i vně, nazíraje pociťování jakožto pociťování. 

Takto prodlévá, nazíraje povahu vznikání pociťování. Takto prodlévá, nazíraje 

povahu mizení pociťování. Takto prodlévá, nazíraje povahu vznikání a mizení 

pociťování. Uvědomění: ´Existuje pociťování´(atthi védaná) je v něm pevně 

ustaveno v míře potřebné pro poznání a rozvoj uvědomění. Takto prodlévá 

nezávisle a nelpí na ničem ve světě. 

Takto, mniši, mnich prodlévá, nazíraje pociťování jakožto pociťování. 

3. Nazírání mysli (Čittánupassaná) 

A jak, mniši, mnich prodlévá, nazíraje mysl jakožto mysl?  

Zde mniši, mnich poznává (padžánáti): 

(1.)Mysl s vášní jakožto: ´mysl s vášní. (sarága čitta) Mysl prostou vášně 

jakožto: ´mysl prostá vášně. (vítarága čitta)  

(2.) Mysl s nenávistí jakožto: ´mysl s nenávistí. (sadosa čitta) Mysl prostou 

nenávisti jakožto: ´mysl prostá nenávisti. (vítadosa čitta) 

(3.) Mysl se zaslepeností jakožto: ´mysl se zaslepeností. (samoha čitta) Mysl 

prostou zaslepenosti jakožto: ´mysl prostá zaslepenosti. (vítamoha čitta) 

(4.) Strnulou mysl jakožto: ´strnulá mysl. (samkhitta čitta) Rozptýlenou mysl 

jakožto: ´rozptýlená mysl. (vikkhitta čitta) 

(5.) Zmohutnělou mysl jakožto: ´zmohutnělá mysl. (mahaggata čitta) 

Nezmohutnělou mysl jakožto: ´nezmohutnělá mysl. (amahaggata čitta) 

(6.) Překonatelnou mysl jakožto: ´překonatelná mysl. (sa-uttara čitta) 

Nepřekonatelnou mysl jakožto: ´nepřekonatelná mysl. (anuttara čitta) 

(7.)Soustředěnou mysl jakožto: ´soustředěná mysl. (samáhita čitta) 

Nesoustředěnou mysl jakožto: ´nesoustředěná mysl. (asamáhita čitta) 

(8.) Osvobozenou mysl jakožto: ´osvobozená mysl. (vimutta čitta) 

Neosvobozenou mysl jakožto: ´neosvobozená mysl.(avimutta čitta) 
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Takto prodlévá uvnitř [sebe], nazíraje [vlastní] mysl jakožto mysl. Takto 

prodlévá vně [sebe], nazíraje mysl [ostatních] jakožto mysl. Takto prodlévá 

uvnitř i vně, nazíraje mysl jakožto mysl.  

Takto prodlévá, nazíraje povahu vznikání mysli. Takto prodlévá, nazíraje 

povahu mizení mysli. Takto prodlévá, nazíraje povahu vznikání a mizení mysli. 

Uvědomění: ´Existuje mysl´(atthi čitta) je v něm pevně ustaveno v míře 

potřebné pro poznání a rozvoj uvědomění. Takto prodlévá nezávisle a nelpí na 

ničem ve světě. 

Takto, mniši, mnich prodlévá, nazíraje mysl jakožto mysl. 

4. Nazírání mentálníchjevů (Dhammánupassaná) 

A jak, mniši, mnich prodlévá, nazíraje mentální jevy jakožto mentální jevy? 

4.1. Pět překážek (Paňča nívarana) 

Zde, mniši, mnich prodlévá, nazíraje pět [mentálních] překážek. A jak 

prodlévá, nazíraje pět překážek?  

(1.)Když je v něm smyslná touha (kámaččhanda), tak ví: ´je ve mě smyslná 

touha.´ Když v něm není smyslná touha, tak ví: ´není ve mě smyslná touha.´ Ví 

jak vzniká dosud nevzniklá smyslná touha. Ví, jak dochází k opuštění vzniklé 

smyslné touhy. Ví, jak dochází k tomu, aby v budoucnosti již nevznikala 

opuštěná smyslná touha. 

(2.)Když je v něm zlovůle (bjápáda), tak ví: ´je ve mně zlovůle.´ Když v něm 

není zlovůle, tak ví: ´není ve mně zlovůle.´ Ví jak vzniká dosud nevzniklá 

zlovůle. Ví, jak dochází k opuštění vzniklé zlovůle. Ví, jak dochází k tomu, aby 

v budoucnosti již nevznikala opuštěná zlovůle. 

(3.)Když je v něm lenivost a malátnost (thína-middha), tak ví: ´je ve mě 

lenivost a malátnost. Když v něm není lenivost a malátnost, tak ví: ´není ve mě 

lenivost a malátnost. Ví, jak vzniká dosud nevzniklá lenivost a malátnost. Ví, 

jak dochází k opuštění vzniklé lenivosti a malátnosti. Ví, jak dochází k tomu, 
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aby v budoucnosti již nevznikala opuštěná lenivost a malátnost. 

(4.)Když je v něm neklid a rozrušenost (uddhačča-kukkučča), tak ví: ´je ve mě 

neklid a rozrušenost. Když v něm není neklid a rozrušenost, tak ví: ´není ve mě 

neklid a rozrušenost. Ví, jak vzniká dosud nevzniklý neklid a rozrušenost. Ví, 

jak dochází k opuštění vzniklého neklidu a rozrušenosti. Ví, jak dochází 

k tomu, aby v budoucnosti již nevznikal opuštěný neklid a rozrušenost. 

(5.)Když je v něm pochybovačnost (vičikiččhá), tak ví: ´je ve mě 

pochybovačnost.´ Když v něm není pochybovačnost, tak ví: ´není ve mě 

pochybovačnost.´ Ví jak vzniká dosud nevzniklá pochybovačnost. Ví, jak 

dochází k opuštění vzniklé pochybovačnosti. Ví, jak dochází k tomu, aby 

v budoucnosti již nevznikala opuštěná pochybovačnost. 

Takto, mniši, mnich prodlévá, nazíraje pět překážek. 

4.2. Pět skupin (Paňča khandha) 

A dále, mniši, mnich prodlévá, nazíraje pět skupin ulpívání. A jak prodlévá, 

nazíraje pět skupin ulpívání?  

Zde bhikkhu poznává:  

(1.)´Taková je hmota [tělesnost] (rúpa), takový je její vznik, takový je její 

zánik. 

(2.)´Takové je pociťování (védaná), takový je jeho vznik, takový je jeho zánik. 

(3.)Takové je vnímání (saňňá), takový je jeho vznik, takový je jeho zánik. 

(4.)´Takové jsou formace (těla, řeči a mysli) (sankhárá), takový je jejich vznik, 

takový je jejich zánik. 

(5.)´Takové je vědomí (viňňána), takový je jeho vznik, takový je jeho zánik. 

Takto, mniši, mnich prodlévá, nazíraje pět skupin ulpívání. 

4.3. Šest oblastí [základen] (Salájatana) 

A dále, mniši, mnich prodlévá, nazíraje šest vnitřních a vnějších smyslových 

oblastí. A jak prodlévá, nazíraje šest vnitřních a vnějších smyslových oblastí?  
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Zde mniši, mnich 

(1.)zná oko a tvary (čakkhu-rúpá). Zná pouto, které vzniká v závislosti na 

obou. Ví, jak vzniká dosud nevzniklé pouto. Ví, jak dochází k opuštění již 

vzniklého pouta. Ví, jak dochází k tomu, aby v budoucnosti již nevznikalo 

opuštěné pouto. 

(2.)Zná ucho a zvuky (sota-saddá). Zná pouto, které vzniká v závislosti na 

obou. Ví, jak vzniká dosud nevzniklé pouto. Ví, jak dochází k opuštění již 

vzniklého pouta. Ví, jak dochází k tomu, aby v budoucnosti již nevznikalo 

opuštěné pouto. 

(3.)Zná nos a vůně (ghána-gandhá). Zná pouto, které vzniká v závislosti na 

obou. Ví, jak vzniká dosud nevzniklé pouto. Ví, jak dochází k opuštění již 

vzniklého pouta. Ví, jak dochází k tomu, aby v budoucnosti již nevznikalo 

opuštěné pouto. 

(4.)Zná jazyk a chutě (dživha-rasá). Zná pouto, které vzniká v závislosti na 

obou. Ví, jak vzniká dosud nevzniklé pouto. Ví, jak dochází k opuštění již 

vzniklého pouta. Ví, jak dochází k tomu, aby v budoucnosti již nevznikalo 

opuštěné pouto. 

(5.)Zná tělo a doteky (kája-photthabbá). Zná pouto, které vzniká v závislosti na 

obou. Ví, jak vzniká dosud nevzniklé pouto. Ví, jak dochází k opuštění již 

vzniklého pouta. Ví, jak dochází k tomu, aby v budoucnosti již nevznikalo 

opuštěné pouto. 

(6.)Zná mysl a mentální jevy (mana-dhammá). Zná pouto, které vzniká 

v závislosti na obou. Ví, jak vzniká dosud nevzniklé pouto. Ví, jak dochází k 

opuštění již vzniklého pouta. Ví, jak dochází k tomu, aby v budoucnosti již 

nevznikalo opuštěné pouto. 

Takto, mniši, mnich prodlévá, nazíraje šest vnitřních a vnějších smyslových 

oblastí. 

4.4. Sedm členů probuzení (Satta sambodždžhanga) 
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A dále mniši,  mnich prodlévá, nazíraje sedm členů probuzení. A jak prodlévá, 

nazíraje sedm členů probuzení?  

Když je v něm (1.)člen probuzení-uvědomění (sati), tak ví: ´je ve mně člen 

probuzení - uvědomění. Když v něm není, tak ví: ´není ve mně člen probuzení-

uvědomění.  Ví, jak vzniká dosud nevzniklý člen probuzení-uvědomění. Ví, jak 

dochází k plnému rozvinutí vzniklého členu probuzení-uvědomění. 

Když je v něm (2.)člen probuzení-zkoumání mentálních jevů (dhammavičaja), 

tak ví: ´je ve mě člen probuzení-zkoumání mentálních jevů.´ Když v něm není, 

tak ví: ´není ve mě člen probuzení-zkoumání mentálních jevů.´ Ví jak vzniká 

dosud nevzniklý člen probuzení-zkoumání mentálních jevů. Ví, jak dochází k 

plnému rozvinutí vzniklého členu probuzení-zkoumání mentálních jevů. 

Když je v něm (3.)člen probuzení-energie (vírija), tak ví: ´je ve mně člen 

probuzení - energie. Když v něm není, tak ví: ´není ve mně člen probuzení-

energie.´ Ví jak vzniká dosud nevzniklý člen probuzení-energie. Ví, jak 

dochází k plnému rozvinutí vzniklého členu probuzení-energie. 

Když je v něm (4.)člen probuzení-nadšení (píti), tak ví: ´je ve mně člen 

probuzení - nadšení. Když v něm není, tak ví: ´není ve mně člen probuzení-

nadšení.´ Ví jak vzniká dosud nevzniklý člen probuzení-nadšení. Ví, jak 

dochází k plnému rozvinutí vzniklého členu probuzení-nadšení. 

Když je v něm (5.)člen probuzení - uklidnění (passaddhi), tak ví: ´je ve mě člen 

probuzení - uklidnění.´ Když v něm není, tak ví: ´není ve mně člen probuzení-

uklidnění.´ Ví, jak vzniká dosud nevzniklý člen probuzení-uklidnění. Ví, jak 

dochází k plnému rozvinutí vzniklého členu probuzení-uklidnění. 

Když je v něm (6.)člen probuzení-soustředění (samádhi), tak ví: ´je ve mně 

člen probuzení-soustředění.´ Když v něm není, tak ví: ´není ve mně člen 

probuzení - soustředění.´ Ví, jak vzniká dosud nevzniklý člen probuzení-

soustředění. Ví, jak dochází k plnému rozvinutí vzniklého členu probuzení-

soustředění. 
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Když je v něm (7.)člen probuzení-vyrovnanost (upekkhá), tak ví: ´je ve mně 

člen probuzení-vyrovnanost.´ Když v něm není, tak ví: ´není ve mně člen 

probuzení-vyrovnanost.´ Ví jak vzniká dosud nevzniklý člen probuzení-

vyrovnanost. Ví, jak dochází k plnému rozvinutí vzniklého členu probuzení-

vyrovnanost. 

Takto, mniši, mnich prodlévá, nazíraje sedm členů probuzení. 

4.5. Čtyři ušlechtilé pravdy (Čattári arijasaččáni) 

A dále, mniši, mnich prodlévá, nazíraje Čtyři ušlechtilé pravdy. A jak prodlévá, 

nazíraje Čtyři ušlechtilé pravdy?  

Zde, mniši, mnich  

(1.)poznává v souladu se skutečností (jathábhúta padžánáti): ´toto je strast´ 

(dukkha), 

(2.)poznává v souladu se skutečností: ´toto je vznik strasti´ (dukkha-samudaja), 

(3.)poznává v souladu se skutečností: ´toto je ustání strasti´ (dukkha-nirodha), 

(4.)poznává v souladu se skutečností: ´toto je cesta, vedoucí k ustání strasti. 

(dukkha-nirodha-gáminí patipadá) 

Rozbor ušlechtilé pravdy o strasti 

A co je, mniši, ušlechtilá pravda o strasti (dukkha arijasačča)? 

Zrození je strast (džátipi dukkhá), stárnutí je strast (džarápi dukkhá), nemoc je 

strast (bjádhipi dukkha), smrt je strast (maranampi dukkha), trápení, naříkání, 

bolest, žal a zoufalství je strast (sokaparidévadukkhadomanassupájásápi 

dukkhá), spojení s tím co je nemilé je strast (appijéhi sampajoga dukkha), 

odloučení od toho co je milé je strast (pijéhi vippajoga dukkha), nedosažení 

svého přání je strast (jampiččham na labhati dukkha), zkrátka pět skupin 

ulpívání je strast (samkhitténa paňčupádánakkhandhá dukkhá). 

A co je zrození? 

To, co je zrození bytostí, pat řících do různých řádů bytostí, jejich narození, 
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početí a vyvstání, objevení se osobnostních skupin (khandhánam pátubhávo), 

nabytí smyslových základen (ájatanánam patilábho). Tomu se říká zrození 

(džáti). 

A co je stárnutí?  

To, co je stárnutí, stá ří, chatrnost, šedivění, vrásčitost, ubývání životní síly a 

oslabení smyslových schopností u bytostí, patřících do různých řádů bytostí. 

Tomu se říká stárnutí (džará). 

A co je smrt?  

To, co je odchod a mizení bytostí, patřících do různých řádů, jejich rozklad, 

ztráta a úmrtí, vyčerpání času, rozpad osobnostních skupin (khandhánam 

bhédo), odložení těla. Tomu se říká smrt (marana). 

A co je trápení?  

To, co je trápení, vznikající skrze tu či onu ztrátu nebo neštěstí, které nás potká, 

smutek, strastný stav mysli, vnitřní strázeň, vnitřní běda. Tomu se říká trápení 

(soka). 

A co je naříkání?  

To, co je pláč a naříkání, způsobené tou či onou ztrátou nebo neštěstím, které 

nás potká, bědování a naříkání, stav pláče a nářku. Tomu se říká naříkání 

(paridéva). 

A co je bolest? 

To, co je tělesná bolest a tělesná nepříjemnost, bolestný a nepříjemný pocit, 

způsobený tělesným dotekem. Tomu se říká bolest (dukkha). 

A co je žal?  

To, co je mentální bolest a mentální nepříjemnost, bolestný a nepříjemný pocit, 

způsobený mentálním dotekem. Tomu se říká žal (domanassa). 

A co je zoufalství?  

To, co je tíse ň a zoufalost, vznikající skrze tu či onu ztrátu nebo neštěstí, které 

nás potká, stav tísně a zoufalosti. Tomu se říká zoufalství (upájása). 
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A co je strast spojení s tím, co je nemilé? 

Zde v někom vyvstane vnímání nežádoucích, neradostných či nepříjemných 

tvarů, zvuků, vůní, chutí, doteků či mentálních jevů, nebo se někdo střetne, 

setká, spojí či shledá s těmi, kdo si nepřejí jeho prospěch, kdo si nepřejí jeho 

užitek, kdo si nepřejí jeho blaho, kdo si nepřejí jeho bezpečí. Tomu se říká 

strast spojení s tím, co je nemilé (appijéhi sampajoga dukkha). 

A co je strast odloučení od toho, co je milé? 

Zde v někom nevyvstane vnímání žádoucích, radostných či příjemných tvarů, 

zvuků, vůní, chutí, doteků či mentálních jevů, nebo se něko nestřetne, nesetká, 

nespojí či neshledá s těmi, kdo si přejí jeho prospěch, kdo si přejí jeho užitek, 

kdo si přejí jeho blaho, kdo si přejí jeho bezpečí, nebo se svou matkou, otcem, 

bratrem, sestrou, přáteli, společníky či příbuznými. Tomu se říká strast 

odloučení od toho, co je milé (pijéhi vippajoga dukkha). 

A co je strast nedosažení svého přání?  

Když v bytostech, podrobených zrození, vznikne přání: „Kéž bychom nebyli 

podrobeni zrození. Kéž by před námi nebylo nové zrození“. A v bytostech, 

podrobených stárnutí, nemoci, smrti, trápení, naříkání, bolesti, žalu a 

zoufalství, vznikne přání: „Kéž bychom nebyli podrobeni těmto událostem. 

Kéž by před námi nebyly tyto události“. Ale toho nelze dosáhnout pouhým 

přáním. A to je strast nedosažení svého přání (jampiččham na labhati dukkha). 

A co znamená výrok: Zkrátka pět skupin ulpívání je strast? 

Jsou to: (1.)skupina ulpívání-hmota [tělesnost] (rúpupádánakkhandha), 

(2.)skupina ulpívání-pociťování (védanupádánakkhandha), (3.)skupina 

ulpívání-vnímání (saňňupádánakkhandha), (4.)skupina ulpívání-formace 

(sankhárupádánakkhandha) a (5.)skupina ulpívání-vědomí 

(viňňánupádánakkhandha). 

Toto, mniši, je ušlechtilá pravda o strasti (dukkha arijasačča). 

Rozbor ušlechtilé pravdy o vzniku strasti 
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A co je, mniši,  ušlechtilá pravda o vzniku strasti (dukkha-samudaja 

arijasačča)? 

Je to ono toužení (tanhá), jež vede k opětovnému bytí (ponobbhaviká), které ve 

spojení s rozkoší a vášní nachází potěšení zde či jinde (nandirágasahagatá 

tatratatrábhinandiní), totiž toužení po smyslných požitcích (kámatanhá), 

toužení po bytí [existenci] (bhavatanhá) a toužení po nebytí [neexistenci] 

(vibhavatanhá). 

A kde vzniká toto toužení a kde se zakořeňuje?  

Kdekoli jsou příjemné a milé věci ve světě, tam tato žádostivost vzniká a tam 

se zakořeňuje. 

A co jsou příjemné a milé věci ve světě? 

Oko (čakkhu), ucho (sota), nos (ghána), jazyk (dživhá), tělo (kája) a mysl 

(mana) jsou příjemné a milé věci ve světě, v nich vzniká toto toužení, v nich se 

zakořeňuje.  

Tvary (rúpá), zvuky (saddá), vůně (gandhá), chutě (rasá), doteky (photthabbá) 

a mentální jevy (dhammá) jsou příjemné a milé věci ve světě, v nich vzniká 

toto toužení, v nich se zakořeňuje. 

Šesteré vědomí (viňňána), šesterý dotek (samphassa), šesteré pociťování 

(védaná) zrozené z tohoto šesterého doteku., šesteré vnímání (saňňá),  šesterý 

záměr (chtivost) (saňčétaná), šesteré toužení (tanhá), šestero rozmýšlení 

(vitakka), šestero rozvažování (vičára): to všechno jsou příjemné a milé věci ve 

světě, tam vzniká toto toužení, tam se zakořeňuje. 

Toto mniši , je ušlechtilá pravda o vzniku strasti (dukkhasamudaja arijasačča). 

Rozbor ušlechtilé pravdy o ustání strasti 

A co je, mniši,  ušlechtilá pravda o ustání strasti (dukkha-nirodha arijasačča)? 

Je to bezezbytkové vymizení a ustání právě tohoto toužení (tanhája 

asésaviráganirodha), jeho opuštění (čága), zanechání (patinissagga), 

osvobození se od něj (mutti) a neulpívání na něm (análaja). 
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Kde je však možné zanechat tohoto toužení, kde je možné ho vymítit? 

Kdekoli jsou příjemné a milé věci ve světě, tam je možné tohoto toužení 

zanechat, tam je možné ho vymítit. 

A co jsou příjemné a milé věci ve světě? 

Oko (čakkhu), ucho (sota), nos (ghána), jazyk (dživhá), tělo (kája) a mysl 

(mana) jsou příjemné a milé věci ve světě, tam je možné tohoto toužení 

zanechat, tam je možné ho vymítit. 

Tvary (rúpá), zvuky (saddá), vůně (gandhá), chutě (rasá), doteky (photthabbá) 

a mentální jevy (dhammá) jsou příjemné a milé věci ve světě, tam je možné 

tohoto toužení zanechat, tam je možné ho vymítit. 

Šesteré vědomí (viňňána), šesterý dotek (samphassa), šesteré pociťování 

(védaná) zrozené z tohoto šesterého doteku., šesteré vnímání (saňňá),  šesterý 

záměr (chtivost) (saňčétaná), šesteré toužení (tanhá), šestero rozmýšlení 

(vitakka),  šestero rozvažování (vičára): to všechno jsou příjemné a milé věci 

ve světě, tam je možné tohoto toužení zanechat, tam je možné ho vymítit. 

Toto mniši , je ušlechtilá pravda o ustání strasti (dukkhanirodha arijasačča). 

Rozbor ušlechtilé pravdy o cestě vedoucí k ustání strasti 

A co je, mniši, ušlechtilá pravda o cestě vedoucí k ustání strasti (dukkha-

nirodha-gáminí patipadá arijasačča)? 

Je to právě tato ušlechtilá osmičlenná stezka (arija atthangika magga): 

(1.)správný názor (sammá-ditthi), (2.)správné rozmýšlení (sammá-sankappa), 

(3.)správná řeč (sammá-váčá), (4.)správné jednání (sammá-kammanta), 

(5.)správné živobytí (sammá-ádžíva), (6.)správné úsilí (sammá-vájáma), 

(7.)správné uvědomění (sammá-sati), (8.)správné soustředění (sammá-

samádhi). 

(1.)A co je správný názor?  

To, co je poznání strasti (dukkhe ňána), poznání vzniku strasti 

(dukkhasamudaje ňána), poznání ustání strasti (dukkhaniródhe ňána), poznání 
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cesty vedoucí k ustání strasti (dukkhaniródhagáminijá patipadája ňána). Tomu 

se říká správný názor (sammá-ditthi). 

(2.)A co je správné rozmyšlení? 

Rozmýšlení založené na zdrženlivosti [odříkání] (nekkhammasankappa), 

rozmýšlení oproštěné od zlovůle (abjápádasankappa), rozmýšení oproštěné od 

ubližování (avihimsásankappa). Tomu se říká správné rozmýšlení (sammá-

sankappa). 

(3.)A co je správná řeč? 

Zdržovat se lhaní (musávádá véramaní), zdržovat se zlomyslné řeči (pisunája 

váčája véramaní), zdržovat se hrubé řeči (pharusája váčája véramaní), zdržovat 

se marnivého tlachání (samphappalápá véramaní). Tomu se říká správná řeč 

(sammá-váčá). 

(4.)A co je správné jednání? 

Zdržovat se zabíjení živých bytostí (pánátipátá véramaní), zdržovat se braní 

toho, co není dáváno (adinnádáná véramaní), zdržovat se špatného jednání 

ohledně sexu (smyslných požitků), (kámésumiččháčárá véramaní). Tomu se 

říká správné jednání (sammá-kammanta). 

(5.)A co je správné živobytí? 

Zde ušlechtilý žák zanechal špatného živobytí (arijasávako miččhá-ádžíva 

pahája) a žije skrze správné živobytí (sammá-ádžívéna džívitam kappéti). 

Tomu se říká správné živobytí (sammá-ádžíva). 

(6.)A co je správné úsilí? 

(1.)Zde v sobě mnich vzbudí vůli k tomu, aby v něm nevznikly ještě nevzniklé 

zlé a neprospěšné stavy (pápakánam akusalánam dhammánam), vyvine snahu, 

vzbudí v sobě energii (vírijam árábhati), zaměří na to svou mysl a usiluje 

(vájámati).(2.)Vzbudí v sobě vůli opustit (pahánája) již vzniklé zlé a 

neprospěšné stavy, vyvine snahu, vzbudí v sobě energii, zaměří na to svou mysl 

a usiluje. 
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(3.)Vzbudí v sobě vůli k tomu, aby v něm vznikly ještě nevzniklé prospěšné 

stavy, vyvine snahu, vzbudí v sobě energii, zaměří na to svou mysl a usiluje. 

(4.)Vzbudí v sobě vůli upevnit již vzniklé prospěšné stavy, nezanedbávat je, 

přivést je k růstu, k nabývání, k rozvinutí a k dovršení, vyvine snahu, vzbudí 

v sobě energii, zaměří na to svou mysl a usiluje. Tomu se říká správné úsilí 

(sammá-vájáma). 

(7.)A co je správné uvědomění?  

(1.)Zde, mniši, mnich prodlévá, nazíraje tělo jakožto tělo (káje kájánupassí), 

s horlivostí (átápí), jasným chápáním (sampadžáno) a uvědoměním (satimá), 

zanechav žádostivosti a žalu vůči světu (vinejja lóke abhidždžhá-dómanassa), 

(2.) prodlévá, nazíraje pociťování jakožto pociťování (védanásu 

védanánupassí), s horlivostí, jasným chápáním a uvědoměním, zanechav 

žádostivosti a žalu vůči světu,  

(3.) prodlévá, nazíraje mysl jakožto mysl (čitte čittánupassí), s horlivostí, 

jasným chápáním a uvědoměním, zanechav žádostivosti a žalu vůči světu,  

(4.) prodlévá, nazíraje mentální jevy jakožto mentální jevy (dhammésu 

dhammánupassí), s horlivostí, jasným chápáním a uvědoměním, zanechav 

žádostivosti a žalu vůči světu. Tomu se říká správné uvědomění (sammá-sati). 

(8.)A co je správné soustředění?  

(1.)Zde, mniši, mnich zcela odloučen od smyslných požitků (viviččéva 

káméhi), odloučen od neprospěšných stavů (vivičča akusaléhi dhamméhi), 

vstupuje a prodlévá (upasampadždža viharati) v prvním pohroužení (pathamam 

džhánam), které je doprovázeno myšlením (savitakkam) a rozvažováním 

(savičáram) a je naplněno nadšením a blahem zrozeným z odloučení 

(vivékadžam pítisukham). 

(2.)S utišením myšlení a rozvažování (vitakkavičáránam vúpasamá) mnich 

vstupuje a prodlévá v druhém pohroužení (dutijam džhánam), v němž je mysl 

sjednocena (ékodibháva), ve vnitřním uspokojení (adždžhattam 
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sampasádanam), bez myšlení (avitakkam), bez rozvažování (avičáram), 

naplněna nadšením a blahem zrozeným ze soustředění (samádhidžam 

pítisukham). 

(3.)S vymizením nadšení (pítijá virágá) mnich prodlévá vyrovnaně (upekkhako 

viharati), s uvědoměním (sato) a jasným chápáním (sampadžáno), zakoušeje 

stav tělesného blaha (sukhaňča kájéna patisamvédéti), o němž ušlechtilí (arijá) 

prohlašují: ´Ten, kdo je vyrovnaný (upekkhako) a uvědomělý (satimá) prodlévá 

blaženě (sukhavihárí). Takto vstupuje a prodlévá ve třetím pohroužení (tatijam 

džhánam). 

(4.)S opuštěním (paháná) blaženosti (sukhassa) i strasti (dukkhassa), s 

ukončením (atthangamá) dřívější (pubbéva) radosti (somanassa) i žalu 

(domanassa), mnich vstupuje a prodlévá ve čtvrtém pohroužení (čatuttham 

džhánam), jež není ani strastné ani blažené (adukkhamasukham), které je 

očištěnou vyrovnaností a uvědoměním (upekkhásatipárisuddhim). Tomu se říká 

správné soustředění (sammá-samádhi). 

Toto, mniši, je ušlechtilá pravda o cestě vedoucí k ustání strasti 

(dukkhanirodhagáminí patipadá arijasačča). 

Takto, mniši, mnich prodlévá, nazíraje Čtyři ušlechtilé pravdy. 

Takto [pěti způsoby] prodlévá uvnitř (sebe), nazíraje (vlastní) mentální jevy 

jakožto mentální jevy. Takto prodlévá vně (sebe), nazíraje mentální jevy 

(ostatních) jakožto mentální jevy. Takto prodlévá uvnitř i vně, nazíraje 

mentální jevy jakožto mentální jevy.  

Takto prodlévá, nazíraje povahu vznikání mentálních jevů. Takto prodlévá, 

nazíraje povahu mizení mentálních jevů. Takto prodlévá, nazíraje povahu 

vznikání a mizení mentálních jevů. Uvědomění: ´Existují mentální jevy´(atthi 

dhammá) je v něm pevně ustaveno v míře potřebné pro poznání a rozvoj 

uvědomění. Takto prodlévá nezávisle a nelpí na ničem ve světě. 

Takto, mniši, mnich prodlévá, nazíraje mentální jevy jakožto mentální jevy. 
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Závěr 

Mniši, kdokoli by tímto způsobem rozvíjel tyto čtyři ustavení uvědomění po 

sedm let, může očekávat jeden ze dvou plodů: buď konečné poznání zde a nyní 

(ditthéva dhamme aňňá), anebo, zbývá-li v něm ještě nějaké lpění, nenávrat 

(anágámitá). Nechme stranou sedm let, mniši . Kdokoli by tímto způsobem 

rozvíjel tyto čtyři ustavení uvědomění po šest let... pět let... čtyři roky... tři 

roky... dva roky... jeden rok, může očekávat jeden ze dvou plodů: buď konečné 

poznání zde a nyní, anebo, zbývá-li v něm ještě nějaké lpění, nenávrat. Nechme 

stranou jeden rok, mniši . Kdokoli by tímto způsobem rozvíjel tyto čtyři 

ustavení uvědomění po sedm měsíců... šest měsíců... pět měsíců... čtyři 

měsíce... tři měsíce... dva měsíce... jeden měsíc... půl měsíce, může očekávat 

jeden ze dvou plodů: buď konečné poznání zde a nyní, anebo, zbývá-li v něm 

ještě nějaké lpění, nenávrat. Nechme stranou půl měsíce, mniši. Kdokoli by 

tímto způsobem rozvíjel tyto čtyři ustavení uvědomění po sedm dní, může 

očekávat jeden ze dvou plodů: buď konečné poznání zde a nyní, anebo, zbývá-

li v něm ještě nějaké lpění, nenávrat. 

Proto bylo řečeno: ´Mniši, toto je jedinečná [přímá] stezka k očištění bytostí, 

k překonání trápení a naříkání, k odstranění strasti a žalu, k nastoupení správné 

cesty, k uskutečnění odpoutání, totiž tyto čtyři ustavení uvědomění.´" 

Tak pravil Vznešený. Potěšení mniši se zaradovali ze slov Vznešeného. 
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