
Další informace o technice meditace vipassana a rozvrhy
kurzů po celém světě je možno nalézt na mezinárodních

webových stránkách:

http://www.dhamma.org

nebo na místních webových stránkách:

http://www.cz.dhamma.org

Na této stránce mají staří studenti přístup k dalším zdrojům
informací a materiálů v sekci „Staří studenti“ 

(uživatelské jméno: oldstudent, heslo: behappy)

Meditace vipassana

jak ji učil S. N. Goenka podle tradice Sayagyi U Ba Khina

Pokyny pro
praktikování

http://www.cz.dhamma.org/
http://www.dhamma.org/


Informace  obsažené  v  tomto  materiálu  jsou  určeny
meditujícím, kteří  absolvovali  desetidenní  kurz  pod vedením
S. N. Goenky nebo některého z jeho asistujících učitelů. Všem
ostatním, kteří by se rádi naučili techniku meditace vipassana,
doporučujeme,  aby  se  zúčastnili  kurzu.  Tento  materiál  není
manuálem meditace pro samouky a neměl by být k takovému
účelu v žádném případě používán.

  

Drazí společníci na cestě Dhammy,

buďte šťastní!

Udržujte  pochodeň  Dhammy  zapálenou!  Ať  jasně  svítí  ve
vašem  každodenním  životě.  Mějte  vždy  na  paměti,  že
Dhamma  není  únik;  je  to  umění  žít,  umění  žít  v  míru  a
harmonii se sebou samým a se všemi ostatními. Proto, zkuste
žít život Dhammy.

Nevynechávejte vaše každodenní sezení ráno a večer.

Kdykoli  to  bude  možné,  zúčastněte  se  jednou  týdně
společných sezení s ostatními meditujícími vipassany.

Jednou  ročně  absolvujte  desetidenní  kurz.  Je  nezbytné
načerpat novou sílu.

Odvážně a s úsměvem čelte všem trnům kolem sebe.

Zřekněte se nenávisti a averze, nepřátelství a zášti.

Pět přátel nebo pomocníků
saddhá—důvěra, jistota
virija—úsilí
sati—uvědomění
samádhi—koncentrace
paňňá—moudrost

Deset páramí nebo mentálních předností 
nekkhamma—odříkání, zřeknutí se
šíla—morálka
virija—úsilí
khanti—tolerance
sačča—pravdivost
adhitthána—silné odhodlání
paňňá—moudrost
upekkhá—vyrovnanost
mettá—nezištná láska
dána—rozvíjení štědrosti

Čtyři vlastnosti čisté mysli
mettá—nezištná láska
karuná—soucit

 muditá—soucitná radost 
upekkhá—vyrovnanost

Bhavatu sabba mangalam—Kéž jsou všechny bytosti šťastné!

Sádhu, sádhu, sádhu—Správně, správně řečeno, souhlasíme,
sdílíme toto přání.



Čtyři hmotné prvky (elementy)
pathaví—země (pevnost, tíha)
ápó—voda (tekutost, soudržnost)
vájó—vzduch (plynnost, pohyb)
tédžó—oheň (teplota)

Čtyři příčiny vznikání hmoty
jídlo
prostředí / atmosféra
současná mentální reakce 
minulá mentální reakce

Nibbána—nepodmíněnost;  konečná skutečnost, která je za
myslí a hmotou (v sanskrtu nirvána)

Satipatthána—navození uvědomění; synonymum k vipassana

Čtyři Satipatthány:
kájánupassaná—pozorování těla
védanánupassaná— pozorování tělesných pocitů
čittánupassaná— pozorování mysli
dhammánupassaná— pozorování  mentálních obsahů

Pět překážek nebo nepřátel
káma-čhanda—touha
vjápáda—averze, odpor
thína-middha—fyzická lenost a duševní malátnost
uddhačča-kukkučča—rozrušení a obavy
vičikiččhá—pochyby, nejistota

Šiřte  kolem  sebe  lásku  a  soucit,  zejména  k  těm,  kteří
nerozumějí Dhammě a žijí nešťastný život.

Kéž  jim  vaše  jednání  plné  Dhammy  ukáže  cestu  míru  a
harmonie. Kéž zář Dhammy na vašich tvářích přivede víc a víc
trpících na tuto cestu skutečného štěstí.

Kéž jsou všechny bytosti šťastné, plné pokoje, osvobozené.

S veškerou svou mettou,

S. N. Goenka

Kurz  vipassany  bude  mít  skutečný  význam  jedině  tehdy,
pokud změní váš život. A aby tato změna mohla přijít, musíte
praktikovat techniku každý den. S přáním přispět k trvalému
úspěchu ve vaší meditaci následují řádky, které shrnují, co jste
se naučili.
 
Šíla

V každodenním životě  ji  budete praktikovat  tím, že budete
dodržovat pět pravidel:
— zdržíte se zabíjení veškerých bytostí,
— zdržíte se krádeže,
— zdržíte se nesprávného sexuálního chování,
— zdržíte se škodlivé řeči,
— zdržíte se užívání veškerých intoxikantů.



Meditace

Nezbytné minimum k udržení praxe:
—jedna hodina ráno a jedna hodina večer,
—desetidenní kurz nebo vlastní kurz jednou za rok.

Dále doporučujeme:
—pět minut meditace večer na lůžku, než člověk usne, a pět
minut ráno po probuzení,
—pokud  možno  jednou  týdně  hodinové  sezení  společně  s
dalšími meditujícími, kteří praktikují tuto techniku  vipassany,
—využít další volný čas k meditaci.

Jak meditovat v každodenní praxi:

—ánápána

Pokud je vaše mysl otupělá nebo příliš rozrušená, pokud
jen stěží dokážete vnímat pocity nebo na ně nereagovat,
praktikujte  meditaci  ánápána.  Udržujte  pozornost  v
oblasti pod nosními dírkami a nad horním rtem. Buďte si
vědomi,  jak dech nosními dírkami vchází  nebo vychází.
Pokud  je  mysl  velmi  otupělá  nebo  velmi  rozrušená,
dýchejte nějakou dobu vědomě a trochu silněji; jinak by
váš dech měl být přirozený. Začněte s meditací ánápána
a potom přejděte k  vipassaně nebo, pokud je to nutné,
pokračujte v pozorování dechu po celou hodinu.

—vipassana

Přesouvejte  svou  pozornost  systematicky  od  hlavy  k
nohám a od nohou k hlavě, pozorujte popořadě všechny
části těla a vnímejte všechny pocity, na které narazíte.
Pozorujte nezaujatě, to znamená zůstávejte vyrovnaní 

 sammá-kammanta—správné jednání
sammá-ádžíva—správné živobytí
sammá-vájáma—správné úsilí
sammá-sati—správné uvědomění

 sammá-samádhi—správná koncentrace
sammá-sankappa—správné myšlenky
sammá-ditthi—správné porozumění

Kamma—čin, jednání; specificky - čin, který člověk vykoná a
který bude mít vliv na jeho budoucnost (v sanskrtu karma)

Tři druhy moudrosti 
suta-majá paňňá—moudrost získaná nasloucháním ostatním
čintá-majá paňňá—intelektuální, analytické porozumění
bhávaná-majá paňňá—moudrost založená na přímé osobní  

zkušenosti                                           

Tři charakteristiky jevů
aničča—pomíjivost, nestálost
anattá—bez já, neexistence ega
dukkha—utrpení

Pět skupin (agregátů), ze kterých se skládá lidská bytost

rúpa—hmota;  fyzické  tělo složené ze subatomárních částic
(kaláp)
viňňána— vědomí, poznávání, zaznamenávání
saňňá— vnímání, rozpoznávání 
védaná—pocit, vjem

 sankhára—reakce; mentální podmíněnost



vašemu  i  štěstí  druhých.  V  každém  okamžiku  žijte  s
vyrovnanou myslí a budete jistě postupovat ke konečnému
cíli osvobození od všeho utrpení.

Často používané výrazy

Trojitý klenot
Buddha—ten, kdo je plně osvícený, osvobozený

 Dhamma—zákon  přírody;  učení  osvícené  osoby;  cesta  k
osvobození
 Sangha—ten,  kdo  se  praktikováním  Dhammy  stal  čistou,
svatou osobou                           

Tři části techniky
síla—morálka
samádhi—koncentrace, ovládnutí mysli
paňňá—moudrost, vhled, který očišťuje mysl

Tři kořeny všech duševních nečistot
rága / lóbha—touha
dósa—averze, odpor
móha—nevědomost

Čtyři ušlechtilé pravdy
pravda utrpení
příčina utrpení (touha)
zánik utrpení
stezka vedoucí k zániku utrpení

Ušlechtilá osmičlenná stezka
 sammá-váčá—správná řeč

vůči  všem  pocitům,  které  zažíváte,  ať  už  příjemným,
nepříjemným  nebo  neutrálním,  tím,  že  rozumíte  jejich
přirozené  pomíjivosti.  Neustále  přesouvejte  svou
pozornost. Nezůstávejte nikde déle než na několik minut.

Nedovolte,  aby se vaše praxe zmechanizovala.  Pracujte
různými  způsoby  podle  povahy  pocitů,  které  právě
zažíváte. Oblasti těla, ve kterých převládají různé hrubé
pocity, pozorujte přesouváním pozornosti část po části.
Symetrické části, jako například obě paže nebo nohy, ve
kterých  převládají  podobné  jemné  pocity,  můžete
pozorovat společně, současně.

Pokud zažíváte jemné pocity všude po těle, v celé tělesné
struktuře,  můžete  občas  projíždět  celé  tělo  volným
prouděním a potom znovu pracovat část po části. 

Hodinové sezení beze změny pozice může být užitečné i
doma, ale není nutné.

—metta

Na konci hodinového sezení se uvolněte, nechte odeznít
jakékoli  mentální  nebo  fyzické  nepohodlí.  Potom  na
několik minut soustřeďte svou pozornost na jemné pocity
v  těle  a  naplňte  svou mysl  i  tělo  myšlenkami  a  pocity
dobré vůle ke  všem bytostem.

Mimo doby meditace
Buďte plně soustředění na činnosti, které právě vykonáváte,
ale čas od času se přesvědčete, zda-li si udržujete uvědomění
a vyrovnanost. Kdykoli se objeví nějaký problém, pokud je to



možné, buďte si vědomi svého dechu nebo pocitů, třeba jen
na  pár  vteřin.  To  vám  pomůže  zachovat  si  rovnováhu  v
nejrůznějších situacích.

Dána
Podělte  se s  ostatními o  vše dobré,  co  jste získali.  To vám
pomůže  zbavit  se  starého  návyku  egocentrismu.  Meditující
zjišťují, že to nejcennější, o co se mohou podělit, je Dhamma.
Proto  dělají,  co  mohou,  aby  ostatním pomohli  získat,  tedy
naučit se techniku  vipassany. S takovou čistou vůlí poskytují
dary  na  pokrytí  nákladů  dalších  studentů.  Tato  dána je
jediným zdrojem financování kurzů a center po celém světě.

Nezištná služba
Ještě  větší  dána je  dar  vlastního  času,  úsilí  a  pomoci  při
organizování kurzů nebo při jiné Dhamma práci. Všichni, kteří
pomáhají (včetně učitelů) poskytují svou službu jako  dánu a
nedostávají nic nazpátek. Tato služba neprospívá jen druhým,
ale  pomáhá  také  těm,  co  slouží.  Pomáhá  jim  odstraňovat
sobectví  a  porozumět  učení  hlouběji  a  tak  postupovat  po
stezce.

Jenom jedna cesta
Nemíchejte  vipassanu s  žádnými  jinými  technikami.  Pokud
jste  dříve  praktikovali  nějakou  jinou  techniku,  pokuste  se
vybrat si tu techniku, která vám více vyhovuje a prospívá, a
jenom té se potom věnujte.

Vyprávění druhým o vipassaně
Můžete popsat techniku druhým, ale nesnažte se je učit. Jinak
byste  je  mohli  více  zmást  než  jim pomoci.  Doporučte těm,
kteří chtějí meditovat, aby se zúčastnili kurzu, kde jim bude k
dispozici školený učitel.

Obecně
Pokroky přicházejí  postupně.  Budete se  zákonitě  dopouštět
omylů a chyb—poučte se z nich. Když si  uvědomíte, že jste
udělali chybu, usmějte se a začněte znovu!

Je  běžné  při  meditaci  zažívat  ospalost,  rozrušení,  toulavou
mysl a další těžkosti, ale pokud vytrváte, zákonitě uspějete.

Neváhejte kontaktovat učitele nebo asistující  učitele, pokud
potřebujete radu.

Využijte podporu dalších meditujících. Sezení s nimi vám dodá
sílu.

Využijte meditativní  atmosféru  v  centrech  nebo  Dhamma
domech, kam můžete na pár dní  nebo dokonce jen na pár
hodin  přijít  a  meditovat,  kdykoli  máte  možnost.  Jako  staří
studenti  se  také  můžete  zúčastnit  jen  části  desetidenního
kurzu,  pokud  je  na  tomto  kurzu  volné  místo  a  pokud
praktikujete jen tuto techniku vipassany.

Opravdová moudrost spočívá v poznání a přijmutí toho, že
každá zkušenost je pomíjivá,  nestálá.  Díky této moudrosti
vás  žádné  rány  osudu  či  životní  zvraty  nebudou  mít  sílu
přemoci.  A  když  si  uchováte  vnitřní  rovnováhu,  budete
přirozeně vždy volit takové jednání, které povede ke štěstí 


