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Buddha uèil Dhammu jako metodu zvládání života, jako umìní žít š•astnì. K dosažení opravdového štìstí
a svobody od utrpení je nutné nauèit se ovládat mysl a èistit ji od neèistot, které blokují svobodné, š•astné
prožívání zde a nyní. Neodmyslitelnou souèástí Buddhovy nauky jsou metody kontroly mysli a jejího
èištìní. Tyto metody se zahrnují pod pojem meditace (bhávaná). Meditaci lze rozdìlit do dvou základních
forem — soustøedìní (samádhi, samatha), které je sjednocením a zklidnìním mysli, a vhled (vipassaná),
který vede k prokouknutí tøí charakteristik skuteènosti a odvrácení se do Nibbány. Meditaèní vhled do
charakteristik pomíjivosti (anièèa), útrpnosti (dukkha) a ne–já (anattá) je pøedpokladem úplné svobody
od utrpení. Tato svoboda je výsledkem èištìní mysli, kterým je nepøítomnost chtivosti, nenávisti a
zaslepenosti. Za jedinou cestu, která vede k této trvalé svobodì, k prožitku toho nejjemnìjšího štìstí
Nibbány, oznaèil Buddha praxi meditace všímavosti a vhledu (satipatthánavipassaná bhávaná). Proè
tedy Buddha uèil své žáky také metody jak kultivovat klid (samatha)? Buddha uèil metody samatha
jednak proto, že jistá míra soustøedìní je pøedpokladem pro rozvoj vhledu, jednak proto, že metody
samatha vyøazují myšlení a tím umožòují preverbální zmìnu postojù.
Buddha uèil dva typy samatha meditace  techniky nebeského dlení (dibba–vihára), které vedou
k magickým schopnostem a božská dlení (brahma–vihára) umožòující bohorovné prožívání lásky,
soucitu, spoluradosti a vyrovnanosti. Meditace samatha se dá také dìlit na technicky provádìnou práci se
smysly a na postupy blízké modlitbì, v nichž jde spíše o uvažování, kontemplaci. Do té první skupiny
patøí techniky práce s 10 pøípravky barev a elementù nazývanými kasina. Techniky v té druhé skupinì
jsou nazývány anussati, což lze pøeložit jako uvažování èi kontemplace. Patøí sem jednak šest spíše
religiózních kontemplací: zpøítomòování kvalit Buddhy (buddhánussati), Dhammy (dhammánussati),
Sanghy (sanghánussati), etických kvalit (sílánussati), štìdrosti (èágánussati) a personifikovaných
božských kvalit (devatánussati), ale také techniky kontemplace smrti (marana–sati), kontemplace èástí
tìla (káyagatá–sati) a kontemplace smíøenosti (upasamánussati). Do skupiny deseti anussati je øazeno i
všímání nádechu a výdechu (ánápáná–sati), které zde ale hraje specifickou, vše završující roli. Ánápáná–
sati se vymyká oznaèení jako „uvažování“ (anussati), protože se jedná o techniku, v níž není pøítomno
verbální uvažování ani imaginace, jak je tomu u døíve zmínìných technik anussati. Všímání nádechu a
výdechu se dá použít pro dibba–vihára, ale také v oblasti brahma–vihára. Nejdùležitìjší použití techniky
všímání nádechu a výdechu je pro meditaci ariya–vihára. Buddha ji používal celou cestu až po dosažení
Nibbány. Technika ánápáná–sati se používá ve všech ètyøech kombinacích samatha–vipassaná, které
uèíme v tradici Áyukusala pøesnì dle pùvodní Buddhovy instrukce.
Ono ve svìtì bìžné nesvobodné a neš•astné prožívání je zpùsobeno pøítomností neèistot v mysli (kilesa).
Neèistoty mysli se vyskytují na rùzných prožitkových úrovních (kilesa–bhúmi) buïto jako sklony a
popudy (ásaya, anusaya), nebo jako procesy pøedstavování, myšlení a rozhodování (vítikkama), nebo
jako prvky zevnì pozorovatelného chování (pariyutthána). Jedná se tedy o tøi prožitkové úrovnì neèistot
mysli. Sklony a popudy (ásaya, anusaya) jsou latentní, døímající tendence, které zùstávají neprojevené,
dokud nejsou živeny podnìty skrze šest smyslových kanálù; do té doby nejsou pøítomny v našem
aktuálním prožívání. V okamžiku, kdy je zaèneme krmit, se vynoøí na povrch v procesu pøedstavování
myšlení a rozhodování. Tyto procesy mají tendenci se nìjak projevit, jít ven. Pokud k tomu dostanou
šanci, tak se manifestují a jsou pozorovatelné zvenèí jako sledy chorobného chování èi øeèi, které vede
k utrpení. A to je úroveò pøestupkù pariyutthána. Vnìjší chorobné chování a øeè mùžeme získat pod
kontrolu skrze etiku (síla), tedy tím, že dodržujeme etická rozhodnutí. Vnitøní chorobné pøedstavování,
myšlení a rozhodování však již pod kontrolu nedostaneme pomocí etického tréninku, ale teprve skrze
moudré uvažování (yoniso–manasikára) a kultivaci soustøedìní (samatha). Pøi tréninku soustøedìní
vysoce úèinnými technikami dibba–vihára dokonce dochází k aktivaci latentních neèistot, což mùže vést
k nebezpeèným zápletkám do povrchnì senzaèního prožívání, kriticismu èi fanatismu. Pouhý trénink
soustøedìní tedy nevede k odstranìní, èi vykoøenìní chorobných døímajících tendencí, onìch sklonù a
popudù (ásaya, anusaya). K vykoøenìní tìchto latentních patologických jader vede jedinì meditace
všímavosti a vhledu (satipatthána–vipassaná).

V nejpokroèilejších stádiích meditace jakéhokoliv druhu je potøeba kultivovat dovednosti vyvažování
èlánkù pohroužení (džhánanga) a postup patera mistrovství (paòèa–vasiyo). Aby je bylo možné
vyvažovat, je tøeba nejdøíve vìdìt, jak je kultivovat. Pro kultivaci džhánanga jsou nejvhodnìjší právì
techniky dibba–vihára, které však vedou též ke všeobecnému zcitlivìní. Kromì toho otevírají zasuté
obsahy mysli, které mohou být ohrožující pro osobní integritu (síla). To mùže vést k pøehnané kritiènosti,
která se pøípadnì projeví v agresi, depresi, pochybovaènosti èi takzvané ztrátì dùvìry. Mysl mùže být
zaplavena paranoidními pøedstavami nebo exotickými vizemi. Ani ty nejsenzaènìjší, komplikované
obsahy mysli nesouvisejí však s jednoduchou extatièností meditaèních pohroužení (džhána). Povrchní
senzacechtivost mùže být nebezpeèím a závažnou pøekážkou pøi pokroku soustøedìní. Komplikované
pøedstavy jsou v protikladu k jednovrcholovosti (ekaggatá) pohroužení. Proto je nutné meditujícím
opakovanì zdùrazòovat, že èím pokroèilejší je meditace dibba–vihára, tím jednodušší je pøedstava
(nimitta) meditaèního pøedmìtu.
Hlavním úèelem tohoto pojednání je vyjasnit, jaký pøínos má meditace klidu pro rozvoj emancipace.
Z døíve uvedeného je patrné, že meditace klidu nevede k trvalému vykoøenìní neèistot mysli, ale pouze
k jejich potlaèení a doèasnému vyèištìní mysli na úrovni pøedstavování, myšlení a rozhodování. Tedy, že
ani pokroèilá praxe soustøedìní nezajistí meditujícímu trvalé bezpeèí pøed vlivem neèistot mysli. Pøesto je
možné dosáhnout pomocí kultivace soustøedìní doèasné svobody vystoupením ze svìta mnohosti
(papaòèa), ve kterém mají možnost bujet naše patologie, jež nám blokují cestu ke svobodì. K tomu,
abychom se doèasnì osvobodili od pout, které nás váží k tomuto svìtu mnohosti, musíme pøekonat pìt
pøekážek (nívarana). Pøekonáním tìchto nívarana se dostaneme do oblastí extatického, chtivostí a
nenávistí neblokovaného prožívání meditaèních pohroužení (džhána). K tomu, aby bylo možné dosahovat
meditaèního soustøedìní pøekonáním pøekážek pokroku pohroužení, je nutné vykultivovat patero
mistrovství (paòèa–vasiyo), o kterých podrobnì byla øeè v jednom z pøedchozích pøednesù. Tato
mistrovství jsou stejnì tak dùležitá pøi praxi meditaci všímavosti a vhledu, kde je rovnìž nutné pøekonat
pìt pøekážek bránících v pokroku vhledu. Tam jde ale o trvalé odstraòování neèistot pùsobících pøekážky,
zatímco pøi samatha jsou jen doèasnì potlaèovány. Dovednost v doèasném úniku ze svìta mnohosti do
svìtù extatického prožívání svobody a volnosti tak ovlivní i dovednost na cestì k trvalému odvrácení se
od utrpení, na cestì k Nibbánì.
Pøínos meditace samatha pro pokrok v emancipaci lze tedy shrnout následovnì: Bez jisté míry
soustøedìní není možné rozvíjet vhled. Na druhou stranu rozvíjení soustøedìní je podmínìné urèitou
moudrostí. Doèasné dosažení stavu èistoty mysli (èitta–visuddhi) vede k otevøení prostoru svobody, z
nìjž je možno získat odstup a lépe pøehlédnout situace všedního dne i meditativního života. Ale nejen to.
Vede také ke zvýšení vìdomí (adhi–èitta), umožòujícímu pøekraèování hranic každodenního a tím vidìní
dosud netušených možností, nových cílù a cest k nim. Meditaèní pohroužení tak zpøístupòují prožívání
vyšších, božských svìtù v božském dlení (brahma–vihára), vedou také k magickým schopnostem jako
výsledku kultivace nebeského dlení (dibba–vihára). Oba tyto typy meditaèních pohroužení pøipravují
mysl pro lepší pokrok v ušlechtilém dlení (ariya–vihára), které je tím vlastním nejvyšším cílem
Buddhovy nauky.
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