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Postupné uskuteènìní
Ulechtilé osmièlenné stezky

v èistotì svého srdce. Vyhýbá se necudnosti, ije cudnì a zcela
se zdruje pohlavního styku. Vyhýbá se lhaní a zcela se ho
zdruje. Mluví pravdu, je oddán pravdì, je spolehlivý, hoden
dùvìry, neklame lidi. Vyhýbá se pomlouvání a zcela se ho
zdruje. Co slyel zde, neopakuje jinde a nezapøíèiní neshodu;
a co slyel tam, neopakuje zde a nezapøíèiní neshodu. Tak
sjednocuje ty, kteøí jsou rozdìleni, a ty, kteøí jsou sjednoceni, povzbuzuje. Svornost ho tìí, raduje se a tìí ze svornosti,
a svornost íøí svými slovy. Vyhýbá se hrubé mluvì a zcela se
jí zdruje. Hovoøí taková slova, která jsou mírná, konejivá,
láskyplná, která jdou k srdci a jsou zdvoøilá, pøátelská a pøíjemná mnohým. Vyhýbá se planému hovoru a zcela se ho
zdruje. Hovoøí v pravý èas, v souhlase se skuteèností, hovoøí,
kdy je to uiteèné, hovoøí o nauce Dhammy a øádových
pravidlech; jeho øeè je jako poklad, je pronesena v pravý èas,
zdùvodnìná, pøimìøená a smysluplná.
Vyhýbá se nièení rostlin a zárodkù ivota. Pøijímá potravu pouze v jeden denní èas (dopoledne), zdruje se potravy
veèer, nejí v nevhodný èas. Zdruje se tance, zpìvu, hudby
a návtìv pøedstavení; odmítá kvìtiny, voòavky, masti, jako
i kadý druh perkù a okras. Nepouívá vysoká a nádherná
lùka. Nepøijímá zlato a støíbro. Nebere syrové zrní a maso.
Nepøijímá eny, otroky, otrokynì, kozy, ovce, drùbe, dobytek, slony nebo konì, ani pùdu nebo zboí. Nechodí na pochùzky a nekoná sluby posla. Zdruje se kupování
a prodávání. Nemá nic spoleèného s falenými mírami, kovy
a váhami. Vyhýbá se køivým cestám podplácení, podvodu
a lsti. Neúèastní se vrad, bití, spoutávání, pøepadání, loupení a znásilòování.
Je spokojen s rouchem, je ochraòuje jeho tìlo, a mísou na
darované jídlo, jím se udruje naivu. Kamkoliv jde, má
s sebou tyto dvì vìci  tak jako okøídlený pták pøi letu s sebou
nese svá dvì køídla. A pøi dodrování tohoto ulechtilého
mravního kódu (sílakhandha) cítí v srdci nezkalené tìstí.

V suttách èasto nalézáme stejnou formulaci stupòù vývoje Buddhova áka. Je ukazováno, jak tento vývoj zákonitì
pozvolna postupuje: poèínaje první informací o Buddhovì
uèení, získáním dùvìry, a pak vývoj od prvních zárodkù
skuteèného porozumìní a ke koneènému osvobození. Pro
rozvíjení stezky je vdy nutná rovnováha vech jejích èlenù,
osobní vývoj vak vyaduje postupné rozvíjení jednotlivých
èlenù stezky.

Dùvìra a pravé zamýlení (druhý èlen)
Tu slyí Buddhovo uèení otec rodiny nebo jeho syn nebo
nìkdo z jiného svìtského stavu, a po jeho vyslechnutí je
naplnìn dùvìrou v Dokonalého. A naplnìn touto dùvìrou si
myslí: Plný pøekáek je svìtský ivot, jak hromada smetí, ale
mniský ivot v bezdomoví je cestou volnosti. Není snadné
pro toho, kdo ije doma, plnit ve vech bodech pravidla svatého ivota. Co kdybych si nyní ostøíhal vlasy a vousy, oblékl luté roucho a odeel pryè z domova do bezdomoví?
A v krátkém èase, kdy se vzdal svého majetku, velkého èi
malého, a opustil velký èi malý okruh pøíbuzných, ostøíhá si
vlasy a vousy, oblékne luté roucho a odejde pryè z domova
do bezdomoví.

Mravnost (tøetí, ètvrtý a pátý èlen)
Takto opustí svìtský ivot a plní pravidla mnichù. Vyhýbá se zabíjení ivých bytostí a zcela se ho zdruje. Neozbrojen
ani holí ani meèem, je ohleduplný a laskavý a spoèívá
v soucítìní se vemi ivými bytostmi. Bere jen to, co mu je
dáváno, trpìlivì èeká, bez úmyslu si to pøivlastnit spoèívá
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Ovládání smyslù (estý èlen)

losti a malátnosti (thínamiddha), prodlévá osvobozen od
strnulosti a malátnosti, miluje svìtlo a vímavì s jasným
uvìdomìním oèiuje svou mysl od strnulosti a malátnosti.
Zbavil se nepokoje a výèitek (uddhaèèakukkuèèa), prodlévá
s neruenou myslí a srdcem plným míru, oèiuje tak svou
mysl od nepokoje a výèitek. Zbavil se pochybovaènosti (vièikièèhá), prodlévá bez pochybovaènosti, pln dùvìry v dobro
oèiuje své srdce od pochybovaènosti.

Kdy vnímá okem tvar, uchem zvuk, nosem vùni, jazykem
chu, tìlem pøedmìt hmatu nebo myslí jakýkoliv jev, nelpí ani
na celku, ani na jeho èástech. Kdyby takto nehlídal a neovládal své smysly, vznikaly by chtivost anebo zármutek,
vznikalo by zlo zhoubných jevù. Tomuto tedy pøedchází tím,
e chrání a hlídá své smysly. A tímto ovládáním smyslù
(indrijasamvara) cítí v srdci nezkalené tìstí.

Vímavost a jasné uvìdomìní (sedmý èlen)
Kdy pøichází a kdy se vrací, èiní tak vímavì s jasným
uvìdomìním. Pøi upírání i pøi odvracení zraku èiní tak vímavì s jasným uvìdomìním. Pøi ohýbání a narovnávání èiní
tak vímavì s jasným uvìdomìním. Odìv, plá a mísu nosí
vímavì s jasným uvìdomìním. Kdy jí, pije, výká a chutná,
èiní tak vímavì s jasným uvìdomìním. Koná-li svoji pøirozenou potøebu, èiní tak vímavì s jasným uvìdomìním. Kdy
jde, sedí, usíná a budí se, mluví a mlèí, èiní tak vímavì
s jasným uvìdomìním.
A takto vybaven ulechtilou mravností (síla), vybaven tímto ulechtilým ovládáním smyslù (indrijasamvara) a naplnìn
touto ulechtilou vímavostí a jasným uvìdomìním (sati
sampadaòòa), zvolí si oputìné místo v lese, u paty stromu,
na kopci, v rokli, v jeskyni, na høbitovì, pod irým nebem nebo
na hromadì slámy. A kdy se vrátil z obchùzky za almunou,
po jídle usedne se sloenýma nohama a tìlem vzpøímeným,
a udruje pøed sebou vímavost.

Pøekonání pìti pøekáek
Zbavil se smyslné touhy (kámaèhanda) a prodlévá bez ní,
oèiuje své srdce od smyslné touhy. Zbavil se zlovùle (vjápáda)
a prodlévá bez ní, pìstováním lásky a soucitu ke vem ijícím bytostem oèiuje své srdce od zlovùle. Zbavil se strnu-

Pohrouení (osmý èlen)
Kdy se zbavil tìchto pìti pøekáek (nívarana), tìchto
zneèitìní mysli, které brání rozvoji, odlouèen od smyslových
vjemù a zhoubných stavù, vstupuje postupnì do ètyø pohrouení (dhána).

Vhled (první èlen)
Vekerou tìlesnost, cítìní, vnímání, mentální formace
a vìdomí  to ve vidí jako pomíjivé (anièèa), podrobené utrpení (dukkha), patné jako vøed, trn, bídu, bøemeno, utlaèovatele, vyruení, jako prázdné (suòòata) a bez jakéhokoliv já
(anattá). Odvrací se od tìchto vìcí a takto zamìøuje svou mysl
k Nesmrtelnosti: To je vpravdì klid a mír, toto je to nejvyí, toti zklidnìní vech formací, vzdání se kadého podkladu znovuzrození, konec ádostivosti, odpoutání, vyhasnutí,
Nibbána. A v tomto stavu dosahuje zastavení vlivù (ásava
khaja).

Nibbána
A tak vidí, e jeho srdce je osvobozeno z vlivu smyslnosti
(kámásava), vysvobozeno z vlivu bytí (bhávásava), vysvobozeno z vlivu nevìdomosti (aviddásava). Jsem svoboden,
toto vìdìní vzniká v takto osvobozeném, a té ví: Vyèerpáno
je znovuzrozování, naplnìn je svatý ivot; co mìlo být vyko-
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náno, bylo vykonáno; nezùstává u nic víc, co bych mìl
v tomto svìtì vykonat.
Neotøesitelné je mé osvobození! Toto bylo poslední zrození,
nehrozí ádné dalí bytí.
Toto je vskutku ta nejvyí ulechtilá moudrost: vìdìt, e
vyvanulo vechno utrpení.
Toto je vskutku ten nejvyí ulechtilý klid a mír: utiení
chtivosti, nenávisti a klamu.

Mùe se stát, áci, e si budete (po mém vyvanutí) myslet:
Je pryè uèení naeho Mistra. Nemáme u Mistra. Nemìli
byste to vak takto myslet, protoe Dhamma, kterou jsem uèil,
bude i po mém odchodu vaim mistrem.
Dhamma je vaím útoèitìm,
nehledejte jiné útoèitì,
Dhamma vás povede!

Ztichlý myslitel
Já jsem je marná mylenka; Toto jsem já je marná
mylenka; Budu je marná mylenka; Nebudu je marná
mylenka. Marné mylenky jsou nemoc, vøedy, trny. Ale po
pøekonání vech marných mylenek je èlovìk nazýván
ztichlý myslitel. A tento myslitel, tento ztichlý u nikdy
nepøijde, u nikdy neodejde, u se nebude strachovat, nebude
touit. Nebo v nìm není nic, èím by mohl opìt vzniknout.
A nevznikne-li více, jak by mohl znovu stárnout? A nebudeli u nikdy stárnout, jak by mohl znovu umøít? A neumøe-li
nikdy více, jak by se mohl strachovat? A nebude-li se nikdy
více strachovat, jak by mohl mít ádostivost?

Pravý cíl
Úèel svatého ivota tedy nespoèívá v získávání darù,
dùstojnosti nebo slávy, ani v dosaení mravnosti, soustøedìní
nebo vìdìní. Neotøesitelné osvobození srdce  to je pravý
smysl svatého ivota, to je jeho podstata, to je jeho cíl.
I ti kdo v minulosti byli Svatými a Probuzenými, i tito
Vzneení ukázali svým ákùm tentý cíl, jaký jsem já ukázal
svým ákùm. A kdo v budoucnosti budou Svatými a Probuzenými, i tito Vzneení ukáou svým ákùm tentý cíl, jaký
jsem já ukázal svým ákùm.

Proto, áci, dobøe uchovávejte a chraòte toto Uèení,
a pokraèuje po vìky pro dobro
a prospìch mnohých!
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A NTON W. F. G UETH
B HIKKHU N YÁNATILOKA (18781957)
Anton Gueth byl pìtadvacetiletý houslista, kdy pøijel 1903
do Indie, aby se stal mnichem. V Bombaji mu øekli, e v Indii
u ádný buddhistický øád neexistuje, aby el na Cejlon, jak
se tenkrát anglicky øíkalo Srí Lance. Tam v Kandy svolil ctihodný Sílananda Thera v Malvatte Vihára, e mu dá ordinaci
novice (pabbajã). Avak v Colombu se seznámil s advokátem
Pereirou, jeho syn Dr. Cassius A. Pereira se pozdìji stal
známým Bhikkhu Kassapa, který mu vyprávìl, e se nedávno jejich pøítel z Londýna Allan Bennett McGregor stal mnichem v Barmì, kde je moc spokojen. Tak se za ním Anton
Gueth vypravil do Barmy a v srpnu 1903 získal pabbadá
u ctihodného Thery Ãsabha. V jeho kláteøe Ngada Khi bydlel
pak nìkolik mìsícù ve stejné místnosti se ctihodným Ãnanda Metteyyou, jak se Allan Bennett jmenoval jako mnich.
V únoru 1904 se Anton Gueth stal bhikkhu s vyím vysvìcením (upasampadã) u ctihodného Thery Kumãra v kláteøe
Kyundaw Kyaung a dostal jméno Nyánatiloka.
Koncem roku 1904 se Bhikkhu Nyánatiloka vypravil do
Sagaing v horní Barmì, kde se uèil v jednom z tamních jeskynních kláterù pod vedením mnicha povaovaného za
arahanta meditaci soustøedìní a vhledu (samathã vipassanã).
Ani o metodì ani o výsledcích této meditace není nic bliího známo. V roce 1905 pøijel Bhikkhu Nyánatiloka zpìt na
Srí Lanku a tam se po krátkém hledání usídlil dohromady
s jedním thajským mnichem na ostrùvku Galgodiyána v moøi
poblí mìsta Mátara na jihu Srí Lanky. V této dobì té pøeloil první èást kanonické sbírky AnguttaraNikája. U v roce
1906 tam za ním pøijeli jeho první áci holanïan Bergendahl
a nìmec Stange a stali se mnichy se jmény Suñño a Sumano.
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Bìhem své krátké návtìvy v Barmì 1906 ctihodný Nyánatiloka dal ordinaci novice skotovi McKechnie, který pak u
jako Bhikkhu Sílaèára pøeloil do angliètiny z nìmèiny Nyánatilokovo Slovo Buddhovo. Dalí ordinaci novice se jménem
Dhammánusári dostal Walter Markgraf, který ale 1907 odloil mniskou róbu a vrátil se do Evropy, kde zaloil v Bøeclavi buddhistické nakladatelství. Krátce nato pak pozval do
výcarska ctihodného Nyánatiloku a spolu se výcarem Bignani zaloili nedaleko Lugana v italském kantonu Ticino malý
kláter. Dalí výcar Bergier postavil nedaleko Lausanne ve
francouzském kantonu Vaud vìtí kláter Charitas Vihára.
Tam byla provedena pro nìmeckého malíøe Bertela Bauera,
který dostal jméno Kondañño, první ordinace pabbadá na
evropské pùdì.
V roce 1911 se ale ctihodný Nyánatiloka vrátil na Srí Lanku
v doprovodu nìkolika svých nových ákù, se kterými zaloil známou Ostrovní poustevnu Polgasduva. Tam se pak stali
ve tøicátých letech mnichy nai Siegmund Feniger a Martin
Novosad se jmény Nyánaponika a Nyánasatta. V Evropì
jetì nebyla doba zralá, aby se tam buddhistické mniství
uchytilo. Jedním z dùvodù jistì bylo, e buddhistiètí mnii
tehdy nabízeli jen spoleèenskou organizaci s rituály a k tomu
filosoficko intelektuální náplò, nikoliv ale meditaci a na
meditaci zaloené postupy Dhammy pro zvládání kadodenního ivota. Není-li ale pøesto úasné, co se bìhem pouhých
sedmi let mniství podaøilo ctihodnému Nyánatilokovi pro
Evropu udìlat  samozøejmì s podporou tìch inteligentních
muù a en, kteøí chápali uiteènost Buddhova uèení, neumìli vak Dhammu aplikovat v praxi. Je nyní na konci století v Evropì jiná situace?
Tak to slyel v osmdesátých letech od ctihodných Therù
Nyánaponiky a Nyánasatty Mirko Frýba.

