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Temelji čuječnosti

Tako sem slišal. Blaženi je nekoč bival med Kuruji, pri Kamasadami, trgovskem kraju 
ljudstva Kuru. Tam je Blaženi naslovil menihe tako: "Menihi," in odgovorili so mu, " Častiti
Gospod." Blaženi je govoril, kot sledi:

To je edini način, menihi, za očiščenje bitij, za premagovanje žalosti in obžalovanja, za 
uničenje trpljenja in bridkosti, za doseganje prave poti, za doseganje Nibbane, in sicer, 
štirje temelji čuječnosti. Kateri štirje?

Po tem učenju menih živi, premišljujoč o telesu v telesu,[1] vnet, jasno razume in je 
pozoren, potem ko je na tem svetu premagal pohlep in žalost; živi, premišljujoč o občutkih
v občutkih, vnet, jasno razume in je pozoren, potem ko je na tem svetu premagal pohlep in
žalost; živi, premišljujoč o zavesti v zavesti,[2] vnet, jasno razume in je pozoren, potem ko 
je na tem svetu premagal pohlep in žalost; živi, premišljujoč o miselnih predmetih v 
miselnih predmetih, vnet, jasno razume in je pozoren, potem ko je na tem svetu premagal 
pohlep in žalost.

I. Premišljevanje o telesu

1. Čuječnost dihanja

In kako menih živi in premišljuje o telesu v telesu?

Menihi, po tem učenju menih, potem ko je odšel v gozd in se usedel s prekrižanimi 
nogami ob vznožje drevesa ali na prazno mesto, ohranja pokončno držo telesa in budno 
čuječnost.[3]

Vselej čuječ vzdihne, čuječ izdihne. Ko dela dolg vdih, ve: "Delam dolg vdih"; ko dela dolg
izdih, ve: "Delam dolg izdih"; ko dela kratek vdih, ve: "Delam kratek vdih"; ko dela kratek 
izdih, ve: "Delam kratek izdih".

"Z izkušanjem celotnega vdiha (telesa), bom vdihnil", tako se uri.
"Z izkušanjem celotnega izdiha (telesa), bom izdihnil", tako se uri.
"Z umirjanjem dejavnosti vdiha (telesa), bom vdihnil", tako se uri.
"Z umirjanjem dejavnosti izdiha (telesa), bom izdihnil", tako se uri.

Tako kot izurjen strugar ali strugarjev vajenec, ki takrat, ko dela dolg obrat, ve: "Delam 
dolg obrat," ali ko dela kratek obrat, ve: "Delam kratek obrat", prav tako menih takrat, ko 
dela dolg vdih, ve: "Delam dolg vdih."; takrat, ko naredi dolg izdih, ve: "Delam dolg 
izdih."; ko dela kratek vdih, ve: "Delam kratek vdih."; ko dela kratek izdih, ve: "Delam 
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kratek izdih." "Z izkušanjem celotnega vdiha (telesa), bom vdihnil", tako se uri. "Z 
izkušanjem celotnega izdiha (telesa), bom izdihnil", tako se uri. "Z umirjanjem dejavnosti 
vdiha (telesa), bom vdihnil", tako se uri. "Z umirjanjem dejavnosti izdiha (telesa), bom 
izdihnil", tako se uri.

Tako živi, premišljujoč o telesu v telesu v notranjosti, ali živi, premišljujoč o telesu v telesu 
v zunanjosti, ali živi, premišljujoč o telesu v telesu v notranjosti in v zunanjosti.[4] Živi, 
premišljujoč o dejavnikih izvora[5] v telesu; ali živi, premišljujoč o dejavnikih 
prenehanja[6] v telesu, ali živi, premišljujoč o dejavnikih izvora in prenehanja[7] v telesu. 
Ali pa je njegova čuječnost vzpostavljena z mislijo: "Telo obstaja,"[8] do mere, ki je 
potrebna zgolj za znanje in čuječnost, in živi nenavezano[9] in se ne oklepa ničesar na 
svetu. Menihi, tudi na tak način menih živi, premišljujoč o telesu v telesu.

2. Drže telesa

In menihi, nadalje, ko menih (nekam) gre, ve: "Grem"; ko stoji, ve: "Stojim"; ko sedi, ve: 
"Sedim", ko leži, ve: "Ležim"; ali takrat ko je njegovo telo za odvreči, to ve.

Tako živi, premišljujoč o telesu v telesu v notranjosti, ali živi, premišljujoč o telesu v telesu 
v zunanjosti, ali živi, premišljujoč o telesu v telesu od znotraj v zunanjosti. Živi, 
premišljujoč o dejavnikih izvora v telesu; ali živi, premišljujoč o dejavnikih prenehanja v 
telesu, ali živi, premišljujoč o dejavnikih izvora in prenehanja v telesu.[10] Ali pa je 
njegova čuječnost vzpostavljena z mislijo: "Telo obstaja," do mere, ki je potrebna zgolj za 
znanje in čuječnost, in živi nenavezano in se ne oklepa ničesar na svetu. Menihi, tudi na 
tak način menih živi, premišljujoč o telesu v telesu.

3. Čuječnost z jasnim razumevanjem

In nadalje, menihi, ko gre menih naprej in nazaj, uporabi jasno razumevanje; ko gleda 
naravnost ali ko gleda stran, uporabi jasno razumevanje, ko se skloni in ko se pretegne, 
uporabi jasno razumevanje, ko nosi haljo in ko nosi posodo, uporabi jasno razumevanje, 
ko je, pije, žveči in okuša, uporabi jasno razumevanje; ko hodi, stoji, sedi, ko zaspi, ko se 
zbudi, ko govori in ko molči, uporabi jasno razumevanje.

Tako živi, premišljujoč o telesu v telesu...

4. Razmislek o nagnusnosti telesa

In nadalje, menihi, menih razmišlja o prav tem telesu, ovitem s kožo in polnim 
najrazličnejših nečistosti, od podplatov navzgor, in od vrha las na glavi, razmišlja tako: 

2



"Na (in v) tem telesu so lasje, nohti, zobje, koža, meso, kite, kosti, mozeg, ledvice, srce, 
jetra, pas, vranica, pljuča, črevesje, potrebušnica, požiralnik, iztrebki, žolč, sluz, gnoj, kri, 
pot, maščoba, solze, mast, slina, nosni sluz, sinovialna tekočina, urin."
Kot če bi imeli veliko vrečo za preskrbo, polno različnih vrst zrn kot so hribovski riž, 
neobdelan riž, mungo fižol, kitajski fižol, sezam in oluščen riž, in bi človek z zdravimi 
očmi odprl vrečo in naredil inventuro vsebine tako: "To je hribovski riž, to je neobdelan 
riž, to je mungo fižol, to je kitajski fižol, to je sezam sezam, to je oluščen riž." Prav tako, 
menihi, menih razmišlja o tem telesu, ovitem s kožo in polnim najrazličnejših nečistosti, od
podplatov navzgor, in od vrha las na glavi, razmišlja tako: "Na (in v) tem telesu so lasje, 
nohti, zobje, koža, meso, kite, kosti, mozeg, ledvice, srce, jetra, pas, vranica, pljuča, 
črevesje, potrebušnica, požiralnik, iztrebki, žolč, sluz, gnoj, kri, pot, maščoba, solze, mast, 
slina, nosni sluz, sinovialna tekočina, urin."
Tako živi, premišljujoč o telesu v telesu...

5. Razmislek o snovnih elementih

In nadalje, menihi, menih razmišlja o tem telesu, kakor koli je postavljeno ali odvrženo, na 
način razmišljanja o snovnih elementih: "V tem telesu so element zemlje, element vode, 
element ognja, element vetra."[11]
Prav tako kot bi moral klavec krav ali njegov vajenec, ki je zaklal kravo in jo razdelil na 
kose, sedeti ob križišču štirih visokih cest, na enak način menih razmišlja o tem telesu, kot 
je postavljeno ali odvrženo, na način razmišljanja o snovnih elementih: "V tem telesu so 
element zemlje, element vode, element ognja, element vetra."

Tako živi, premišljujoč o telesu v telesu...

6. Devet pokopaliških premišljevanj

1) In nadalje, menihi, kakor da bi menih videl mrtvo telo, staro dan, dva ali tri; nabreklo, 
modro in gnoječe, odvrženo na pokopališču, nato uporabi to dojemanje za svoje lastno telo
tako: "Gotovo je tudi moje lastno telo iste narave, postalo bo takšno in temu ne bo ušlo."
Tako živi, premišljujoč o telesu v telesu v notranjosti, ali živi, premišljujoč o telesu v telesu 
v zunanjosti, ali živi, premišljujoč o telesu v telesu v notranjosti in zunanjosti. Živi, 
premišljujoč o dejavnikih izvora v telesu; ali živi, premišljujoč o dejavnikih prenehanja v 
telesu, ali živi, premišljujoč o dejavnikih izvora in prenehanja v telesu. Ali pa je njegova 
čuječnost vzpostavljena z mislijo: "Telo obstaja," do mere, ki je potrebna zgolj za znanje in 
čuječnost, in živi nenavezano in se ne oklepa ničesar na svetu. Menihi, tudi na tak način 
menih živi, premišljujoč o telesu v telesu.

2) In nadalje, menihi, kakor da bi menih videl, kako telo odvržejo na pokopališče, kjer ga 
pojedo vrane, kragulji, jastrebi, psi, šakali ali različne vrste črvov, (menih) nato uporabi to 
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dojemanje za svoje lastno telo tako: "Gotovo je tudi moje lastno telo iste narave, postalo bo 
takšno in temu ne bo ušlo."

Tako živi, premišljujoč o telesu v telesu... 

3) In nadalje, menihi, kakor da bi menih videl, kako telo odvržejo na pokopališče, kjer se 
postane okostnjak z nekaj pričvrščenega mesa in krvjo, ki ga skupaj držijo kite....

4) In nadalje, menihi, kakor da bi menih videl, kako telo odvržejo na pokopališče, kjer 
postane okostnjak, premazan s krvjo in brez mesa, ki ga skupaj držijo kite....

5) In nadalje, menihi, kakor da bi menih videl, kako telo odvržejo na pokopališče, kjer 
postane okostnjak, brez mesa in krvi, ki ga skupaj držijo kite....

6) In nadalje, menihi, kakor da bi menih videl, kako telo odvržejo na pokopališče, kjer 
postane nepovezane kosti, raztresene na vse strani: tukaj kost roke, tam kost noge, 
golenica, stegnenica, medenica, hrbtenica in lobanja...

(7) In nadalje, menihi, kakor da bi menih videl, kako telo odvržejo na pokopališče, kjer 
postane pobeljene kosti barve (morske) školjke...

(8)  In nadalje, menihi, kakor da bi menih videl, kako telo odvržejo na pokopališče, kjer 
postane kosti, starejše od enega leta, ki ležijo na kupu...

(9)  In nadalje, menihi, kakor da bi menih videl, kako telo odvržejo na pokopališče, kjer 
postane razpadle kosti in postane prah, (menih) nato uporabi to dojemanje za svoje lastno 
telo tako: "Gotovo je tudi moje lastno telo iste narave, postalo bo takšno in temu ne bo 
ušlo."

Tako živi, premišljujoč o telesu v telesu v notranjosti, ali živi, premišljujoč o telesu v telesu 
v zunanjosti, ali živi, premišljujoč o telesu v telesu v notranjosti in zunanjosti. Živi, 
premišljujoč o dejavnikih izvora v telesu; ali živi, premišljujoč o dejavnikih prenehanja v 
telesu, ali živi, premišljujoč o dejavnikih izvora in prenehanja v telesu. Ali pa je njegova 
čuječnost vzpostavljena z mislijo: "Telo obstaja," do mere, ki je potrebna zgolj za znanje in 
čuječnost, in živi nenavezano in se ne oklepa ničesar na svetu. Menihi, tudi na tak način 
menih živi, premišljujoč o telesu v telesu.

II. Premišljevanje o občutku

In kako, menihi, menih živi, premišljujoč o občutkih v občutkih?

Tu, menihi, ko menih izkuša prijeten občutek, ve: "Izkušam prijeten občutek"; ko izkuša 
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boleč občutek, ve: "Izkušam boleč občutek."; k izkuša občutek, ki ni niti prijeten niti boleč, 
ve: "Izkušam občutek, ki ni niti prijeten niti boleč"; ko izkuša prijeten posveten občutek, ve:
"Izkušam prijeten posveten občutek"; ko izkuša prijeten duhoven občutek, ve: "Izkušam 
prijeten duhoven občutek"; ko izkuša boleč posveten občutek, ve: "Izkušam boleč posveten
občutek"; ko izkuša boleč duhoven občutek, ve: "Izkušam boleč duhoven občutek"; ko 
izkuša posveten občutek, ki ni niti prijeten niti boleč, ve: "Izkušam posveten občutek, ki ni 
niti prijeten niti boleč" ; ko izkuša duhoven občutek, ki ni niti prijeten niti boleč, ve: 
"Izkušam duhoven občutek, ki ni niti prijeten niti boleč"

Tako živi, premišljujoč o občutkih v občutkih v notranjosti, ali živi, premišljujoč o občutkih
v občutkih v zunanjosti, ali živi, premišljujoč o občutkih v občutkih v notranjosti in 
zunanjosti. Živi, premišljujoč o dejavnikih izvora v občutkih; ali živi, premišljujoč o 
dejavnikih prenehanja v občutkih, ali živi, premišljujoč o dejavnikih izvora in prenehanja v
občutkih.[12] Ali pa je njegova čuječnost vzpostavljena z mislijo: "Občutek obstaja" do 
mere, ki je potrebna zgolj za znanje in čuječnost, in živi nenavezano in se ne oklepa ničesar
na svetu. Menihi, tudi na tak način menih živi, premišljujoč o občutkih v občutkih.

III. Premišljevanje o zavesti

In kako, menihi, menih živi, premišljujoč o zavesti v zavesti?

Tu, menihi, menih prepozna zavest s poželenjem kot zavest s poželenjem; zavest brez 
poželenja kot zavest brez poželenja; zavest s sovraštvom kot zavest s sovraštvom; zavest 
brez  sovraštva kot zavest brez sovraštva; zavest z nevednostjo kot zavest  z nevednostjo; 
zavest brez nevednosti kot zavest brez nevednosti; skrčeno stanje zavesti kot skrčeno 
stanje; [13] moteno stanje zavesti kot moteno stanje;[14] razvito stanje zavesti kot razvito 
stanje;[15] nerazvito stanje zavesti kot nerazvito stanje;[16] stanje zavesti, nad katerim 
obstaja neko drugo višje mentalno stanje, kot stanje, nad katerim obstaja nekaj mentalno 
višjega;[17] 
stanje zavesti, nad katerim ni nobenega drugega višjega mentalnega stanja, kot stanje, nad 
katerem ni nič mentalno višjega;[18] osredotočeno stanje zavesti kot osredotočeno stanje; 
ne-osredotočeno stanje zavesti kot ne-osredotočeno stanje; osvobojeno stanje zavesti kot 
osvobojeno stanje;[19]  In neosvobojeno stanje zavesti kot neosvobojeno stanje.

Tako živi, premišljujoč o zavesti v zavesti v notranjosti, ali živi, premišljujoč o zavesti v 
zavesti v zunanjosti, ali živi, premišljujoč o zavesti v zavesti v notranjosti in zunanjosti. 
Živi, premišljujoč o dejavnikih izvora v zavesti; ali živi, premišljujoč o dejavnikih 
prenehanja v zavesti, ali živi, premišljujoč o dejavnikih izvora in prenehanja v zavesti.[20]  
Ali pa je njegova čuječnost vzpostavljena z mislijo: "Občutek obstaja" do mere, ki je 
potrebna zgolj za znanje in čuječnost, in živi nenavezano in se ne oklepa ničesar na svetu. 
Menihi, tudi na tak način menih živi, premišljujoč o zavesti v zavesti.
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IV. Premišljevanje o miselnih predmetih 

1. Pet ovir

Tu, menihi, menih živi, premišljujoč o miselnih predmetih in miselnih predmetih petih 
ovir.
Kako, menihi, živi menih, premišljujoč o miselnih predmetih in miselnih predmetih petih 
ovir?

Tu, menihi, ko je prisotno čutno poželenje, ve: "V meni je čutno poželenje", ali ko čutno 
poželenje ni prisotno, ve: "V meni ni čutnega poželenja". Ve, kaj vodi do tega, da se pojavi 
neprisotno čutno poželenja; ve, kaj vodi do opustitve prisotnega čutnega poželenja ; in ve, 
kaj v prihodnosti vodi do ne-pojavljanja opuščenega čutnega poželenja.

Ko je prisotna jeza, ve: "V meni je jeza", ali ko jeza ni prisotna, ve: "V meni ni jeze". Ve, kaj 
vodi do tega, da se pojavi neprisotna jeza; ve, kaj vodi do opustitve prisotne jeze ; in ve, kaj
v prihodnosti vodi do ne-pojavljanja opuščene jeze.

Ko sta prisotna lenoba in otopelost, ve: "V meni sta lenoba in otopelost", ali ko lenoba in 
otopelost nista prisotni, ve: "V meni ni lenobe in otopelosti". Ve, kaj vodi do tega, da se 
pojavita neprisotna lenoba in otopelost; ve, kaj vodi do opustitve prisotne lenobe in 
otopelosti; in ve, kaj v prihodnosti vodi do ne-pojavljanja lenobe in otopelosti.

Ko sta prisotna vznemirjenost in obžalovanje, ve: "V meni sta vznemirjenost in obžalovanje", 
ali ko vznemirjenost in obžalovanje nista prisotna, ve: "V meni ni vznemirjenosti in 
obžalovanja". Ve, kaj vodi do tega, da se pojavita neprisotna vznemirjenost in obžalovanje; 
ve, kaj vodi do opustitve prisotne vznemirjenosti in obžalovanja; in ve, kaj v prihodnosti 
vodi do ne-pojavljanja vznemirjenosti in obžalovanja.

Ko je prisoten dvom, ve: "V meni je dvom", ali ko dvom ni prisoten, ve: "V meni ni dvoma". 
Ve, kaj vodi do tega, da se pojavi neprisoten dvom; ve, kaj vodi do opustitve prisotnega 
dvoma; in ve, kaj v prihodnosti vodi do ne-pojavljanja opuščenega dvoma.

Tako živi, premišljujoč o miselnih predmetih v miselnih predmetih v notranjosti, ali živi, 
premišljujoč o miselnih predmetih v miselnih predmetih v zunanjosti, ali živi, premišljujoč
o miselnih predmetih v miselnih predmetih v notranjosti in zunanjosti. Živi, premišljujoč o
dejavnikih izvora v miselnih predmetih; ali živi, premišljujoč o dejavnikih prenehanja v 
miselnih predmetih, ali živi, premišljujoč o dejavnikih izvora in prenehanja v miselnih 
predmetih.[21] Ali pa je njegova čuječnost vzpostavljena z mislijo: "Občutek obstaja" do 
mere, ki je potrebna zgolj za znanje in čuječnost, in živi nenavezano in se ne oklepa ničesar
na svetu. Menihi, tudi na tak način menih živi, premišljujoč o miselnih predmetih v 
miselnih predmetih.
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2. Pet skupkov (agregatov) oklepanja

In nadalje, menihi, menih živi, premišljujoč o miselnih predmetih v miselnih predmetih 
petih skupkov oklepanja.[22]
Kako, menihi, menih živi, premišljujoč o miselnih predmetih v miselnih predmetih petih 
skupkov oklepanja?

Tu menih premišljuje: "Taka je materialna oblika; tako je pojavljanje materialne oblike; in 
tako je izginjanje materialne oblike. Tak je občutek; tako je pojavljanje občutka; tako je 
izginjanje občutka. Tako je dojemanje; tako je pojavljanje dojemanja; in tako je izginjanje 
dojemanja. Taki so mentalni dejavniki; tako je pojavljanje mentalnih dejavnikov; in tako je 
izginjanje mentalnih dejavnikov. Taka je zavest; tako je pojavljanje zavesti; in tako je 
izginjanje zavesti. 

Tako živi, premišljujoč o miselnih predmetih v miselnih predmetih v notranjosti, ali živi, 
premišljujoč o miselnih predmetih v miselnih predmetih v zunanjosti, ali živi, premišljujoč
o miselnih predmetih v miselnih predmetih v notranjosti in zunanjosti. Živi, premišljujoč o
dejavnikih izvora v miselnih predmetih; ali živi, premišljujoč o dejavnikih prenehanja v 
miselnih predmetih, ali živi, premišljujoč o dejavnikih izvora in prenehanja v miselnih 
predmetih.[23] Ali pa je njegova čuječnost vzpostavljena z mislijo: "Občutek obstaja" do 
mere, ki je potrebna zgolj za znanje in čuječnost, in živi nenavezano in se ne oklepa ničesar
na svetu. Menihi, tudi na tak način menih živi, premišljujoč o miselnih predmetih v 
miselnih predmetih.

3. Šest notranjih in zunanjih čutnih osnov 

In nadalje, menihi, menih živi, premišljujoč o miselnih predmetih v miselnih predmetih 
šestih notranjih in zunanjih čutnih osnov.
Kako, menihi, živi menih, premišljujoč o miselnih predmetih v miselnih predmetih šestih 
notranjih in zunanjih čutnih osnov?

Tu, menihi, menih prepozna oko in vidne oblike ter okove, ki se pojavijo, odvisne od obeh 
(od očesa in oblik);[24] ve, kako pride do pojavljanja neprisotnih okov; ve, kako pride do 
opuščanja prisotnih okov; in ve, kako v prihodnosti pride do ne-pojavljanja opuščenih 
okov,
Prepozna uho in zvoke... nos in vonje... jezik in okuse... telo in oprijemljive predmete... um 
in miselne predmete, ter okove, ki se pojavijo, odvisne od obeh, ve, kako pride do 
pojavljanja neprisotnih okov; ve, kako pride do opuščanja prisotnih okov; in ve, kako v 
prihodnosti pride do ne-pojavljanja opuščenih okov.

Tako živi, premišljujoč o miselnih predmetih v miselnih predmetih v notranjosti, ali živi, 
premišljujoč o miselnih predmetih v miselnih predmetih v zunanjosti, ali živi, premišljujoč
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o miselnih predmetih v miselnih predmetih v notranjosti in zunanjosti. Živi, premišljujoč o
dejavnikih izvora v miselnih predmetih; ali živi, premišljujoč o dejavnikih prenehanja v 
miselnih predmetih, ali živi, premišljujoč o dejavnikih izvora in prenehanja v miselnih 
predmetih.[25] Ali pa je njegova čuječnost vzpostavljena z mislijo: "Občutek obstaja" do 
mere, ki je potrebna zgolj za znanje in čuječnost, in živi nenavezano in se ne oklepa ničesar
na svetu. Menihi, tudi na tak način menih živi, premišljujoč o miselnih predmetih v 
miselnih predmetih.

4. Sedem dejavnikov razsvetljenja

In nadalje, menihi, menih živi, premišljujoč o miselnih predmetih v miselnih predmetih 
sedmih dejavnikov razsvetljenja.
Kako, menihi, menih živi, premišljujoč o miselnih predmetih v miselnih predmetih sedmih
dejavnikov razsvetljenja?

Tu, menihi, ko je prisoten dejavnik razsvetljenja čuječnosti, menih ve: "Dejavnik 
razsvetljenja čuječnosti je v meni", ali ko je dejavnik razsvetljenja čuječnosti odsoten, ve: 
"Dejavnika razsvetljenja čuječnosti ni v meni"; in ve, kaj vodi do pojavljanja neprisotnega 
dejavnika razsvetljenja čuječnosti; in kaj vodi do popolnosti razvoja dejavnika razsvetljenja
čuječnosti.

Ko je prisoten dejavnik razsvetljenja preiskave miselnih predmetov, menih ve: "Dejavnik 
razsvetljenja preiskave miselnih predmetov je v meni", ali ko je dejavnik razsvetljenja 
preiskave miselnih predmetov odsoten, ve: "Dejavnik razsvetljenja preiskave miselnih 
predmetov ni v meni"; in ve, kaj vodi do pojavljanja neprisotnega dejavnika razsvetljenja 
preiskave miselnih predmetov; in kaj vodi do popolnosti razvoja dejavnika razsvetljenja 
preiskave miselnih predmetov.

Ko je prisoten dejavnik razsvetljenja energije, menih ve: "Dejavnik razsvetljenja energije je v
meni", ali ko je dejavnik razsvetljenja energije odsoten, ve: "Dejavnika razsvetljenja 
energije ni v meni"; in ve, kaj vodi do pojavljanja neprisotnega dejavnika razsvetljenja 
energije; in kaj vodi do popolnosti razvoja dejavnika razsvetljenja energije.

Ko je prisoten dejavnik razsvetljenja radosti, menih ve: "Dejavnik razsvetljenja radosti je v 
meni", ali ko je dejavnik razsvetljenja radosti odsoten, ve: "Dejavnika razsvetljenja radosti 
ni v meni"; in ve, kaj vodi do pojavljanja neprisotnega dejavnika razsvetljenja radosti; in 
kaj vodi do popolnosti razvoja dejavnika razsvetljenja radosti.

Ko je prisoten dejavnik razsvetljenja umirjenosti, menih ve: "Dejavnik razsvetljenja 
umirjenosti je v meni", ali ko je dejavnik razsvetljenja umirjenosti odsoten, ve: "Dejavnika 
razsvetljenja umirjenosti ni v meni"; in ve, kaj vodi do pojavljanja neprisotnega dejavnika 
razsvetljenja umirjenosti; in kaj vodi do popolnosti razvoja dejavnika razsvetljenja 
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umirjenosti.

Ko je prisoten dejavnik razsvetljenja zbranosti, menih ve: "Dejavnik razsvetljenja zbranosti 
je v meni", ali ko je dejavnik razsvetljenja zbranosti odsoten, ve: "Dejavnika razsvetljenja 
zbranosti ni v meni"; in ve, kaj vodi do pojavljanja neprisotnega dejavnika razsvetljenja 
zbranosti; in kaj vodi do popolnosti razvoja dejavnika razsvetljenja zbranosti.

Ko je prisoten dejavnik razsvetljenja enakodušnosti, menih ve: "Dejavnik razsvetljenja 
enakodušnosti je v meni", ali ko je dejavnik razsvetljenja enakodušnosti odsoten, ve: 
"Dejavnika razsvetljenja enakodušnosti ni v meni"; in ve, kaj vodi do pojavljanja 
neprisotnega dejavnika razsvetljenja enakodušnosti; in kaj vodi do popolnosti razvoja 
dejavnika razsvetljenja enakodušnosti.

Tako živi, premišljujoč o miselnih predmetih v miselnih predmetih v notranjosti, ali živi, 
premišljujoč o miselnih predmetih v miselnih predmetih v zunanjosti, ali živi, premišljujoč
o miselnih predmetih v miselnih predmetih v notranjosti in zunanjosti. Živi, premišljujoč o
dejavnikih izvora v miselnih predmetih; ali živi, premišljujoč o dejavnikih prenehanja v 
miselnih predmetih, ali živi, premišljujoč o dejavnikih izvora in prenehanja v miselnih 
predmetih.[26] Ali pa je njegova čuječnost vzpostavljena z mislijo: "Občutek obstaja" do 
mere, ki je potrebna zgolj za znanje in čuječnost, in živi nenavezano in se ne oklepa ničesar
na svetu. Menihi, tudi na tak način menih živi, premišljujoč o miselnih predmetih v 
miselnih predmetih.

5. Štiri plemenite resnice

In nadalje, menihi, menih živi, premišljujoč o miselnih predmetih v miselnih predmetih 
štirih plemenitih resnic.
Kako, menihi, menih živi, premišljujoč o miselnih predmetih v miselnih predmetih štirih 
plemenitih resnic?

Tu, menihi, menih ve: "To je trpljenje" v skladu z resničnostjo; ve: "To je izvor trpljenja" v 
skladu z resničnostjo; ve: "To je prekinitev trpljenja" v skladu z resničnostjo; ve: "To je pot, 
ki vodi do prekinitve trpljenja" v skladu z resničnostjo.

Tako živi, premišljujoč o miselnih predmetih v miselnih predmetih v notranjosti, ali živi, 
premišljujoč o miselnih predmetih v miselnih predmetih v zunanjosti, ali živi, premišljujoč
o miselnih predmetih v miselnih predmetih v notranjosti in zunanjosti. Živi, premišljujoč o
dejavnikih izvora v miselnih predmetih; ali živi, premišljujoč o dejavnikih prenehanja v 
miselnih predmetih, ali živi, premišljujoč o dejavnikih izvora in prenehanja v miselnih 
predmetih.[27] Ali pa je njegova čuječnost vzpostavljena z mislijo: "Občutek obstaja" do 
mere, ki je potrebna zgolj za znanje in čuječnost, in živi nenavezano in se ne oklepa ničesar
na svetu. Menihi, tudi na tak način menih živi, premišljujoč o miselnih predmetih v 
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miselnih predmetih.

* * *

Gotovo, menihi, kdor koli bo sedem let prakticiral te štiri temelje čuječnosti na tak način, 
lahko pričakuje enega od teh dveh sadov: najvišje znanje (arhatstvo) tu in zdaj, ali, če bo 
prisoten še kakšen ostanek oklepanja, stanje ne-povratka.[28]
O menihi, kaj sedem let. Če bo kdor koli prakticiral te štiri temelje čuječnosti na tak način 
šest let... pet let... štiri leta... tri leta... dve leti... eno leto, lahko pričakuje enega od teh dveh 
sadov: najvišje znanje tu in zdaj, ali, če bo prisoten še kakšen ostanek oklepanja, stanje ne-
povratka.
O menihi, kaj eno leto. Če bo kdor koli prakticiral te štiri temelje čuječnosti na tak način 
sedem mesecev... šest mesecev... pet mesecev... štiri mesece... tri mesece... dva meseca... en 
mesec... pol meseca, lahko pričakuje enega od teh dveh sadov: najvišje znanje tu in zdaj, 
ali, če bo prisoten še kakšen ostanek oklepanja, stanje ne-povratka.
O menihi, kaj pol meseca. Če bo kdor koli prakticiral te štiri temelje čuječnosti na tak način
en teden, lahko pričakuje enega od teh dveh sadov: najvišje znanje tu in zdaj, ali, če bo 
prisoten še kakšen ostanek oklepanja, stanje ne-povratka.

Zaradi tega je bilo rečeno: "To je edini način, menihi, za očiščenje bitij, za premagovanje 
žalosti in obžalovanja, za uničenje trpljenja in bridkosti, za doseganje prave poti, za 
doseganje Nibbane, in sicer, štirje temelji čuječnosti."

Tako je govoril Blaženi. Zadoščeni menihi so potrdili njegove besede.

Opombe

1. Ponavljanje besednih zvez 'premišljevanje o telesu v telesu', 'o občutkih v občutkih', itn. 
ima namen vtisniti praktikantu meditacije razumevanje o tem, kako pomembno je 
ohranjanje zavedanja; pri ohranjanju pozornosti, usmerjene na en sam izbrani predmet, 
praktikant meditacije (še vedno) ohranja pozornost in ne skrene v polje drugega 
premišljevanja. Na primer, ob premišljevanju o katerem koli telesnem procesu, je 
praktikant lahko nehote (od tega) odvrnjen k premisleku o svojih občutkih, povezanih s 
tem telesnim procesom. Takrat bi se moral jasno zavedati, da je zapustil svojo prvotno 
temo in da je zaposlen s premišljevanjem o občutku.

2. Um (Pali: citta, tudi zavest ali viññana) v tej povezavi pomeni stanje uma ali enoto toka 
uma, ki traja en trenutek. Miselni predmeti, dhamme, so miselne vsebine ali dejavniki 
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zavesti, ki tvorijo posamezno stanje uma.

3. Dobesedno "vzpostavitev čuječnosti pred seboj".

4. 'V notranjosti': premišljevanje o svojem lastnem dihanju; 'v zunanjosti': premišljevanje o 
dihanju drugega; 'v notranjosti in zunanjosti': premišljevanje o svojem lastnem in o 
dihanju drugega, izmenjujoče, z neprekinjeno pozornostjo. Na začetku smo pozorni samo 
na svoje lastno dihanje, in samo na naprednih stopnjah je priporočljivo, da smo, v dobro 
prakticiranja vpogleda, posledično občasno pozorni tudi na proces dihanja druge osebe.

5. Dejavniki izvora (samudaya-dhamma) so pogoji za izvor diha-telesa, to so: telo v celoti, 
nosna odprtina in um.

6. Pogoji za razpadanje diha-telesa so: uničenje telesa in nosne odprtine, in prekinitev 
miselne aktivnosti.

7. Premišljevanje o obeh, izmenično.

8. To je obstajajo samo brezosebni telesni procesi, brez jaza, duše, duha ali domujočega 
bistva ali snovi. Ustrezna besedna zveza v nadaljnjih premišljevanjih bi morali biti 
razumljena v skladu s tem.

9. Nenavezano do hrepenenja ali zmotnega nazora.

10. Vsa premišljevanja o telesu, razen prejšnjega, imajo za dejavnike izvora: nevednost, 
hrepenenje, kammo, hrano, in splošne lastnosti izvora; dejavniki prenehanja so: izginjanje 
nevednosti, hrepenenja, kamme, hrane, in splošne lastnosti prenehanja.

11. Tako imenovani 'elementi' so prvotne lastnosti snovi, v budistični tradiciji razložene 
kot trdnost (zemlja), oprijemljivost (voda), toplota (ogenj) in gibanje (veter ali zrak).

12. Dejavniki izvora so tu: nevednost, hrepenenje, kamma, in vtis čutov, in splošne 
značilnosti izviranja; dejavniki prenehanja so: izginjanje štirih, in splošne značilnosti 
prenehanja.

13. To se nanaša na rigidno in leno stanje uma.

14. To se nanaša na nemiren um.

15. Zavest meditativne zatopljenosti v prefinjene telesne in netelesne sfere (rupa-arupa-
jhana).

16. Navadna zavest čutnega stanja obstoja (kamavacara).
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17. Zavest čutnega stanja obstoja, nad katero so druga, višja mentalna stanja.

18. Zavest prefinjene telesne in netelesne sfere, nad katero ni višjega, posvetnega 
mentalnega stanja.

19. Začasno osvobojena od zamazanosti, ali preko sistematične prakse vpogleda 
(vipassane), ki osvobaja od posamezni zlih stanj s silo nasprotij, ali preko meditativne 
zatopljenosti (jhane).

20. Dejavniki izvora so tu: nevednost, hrepenenje, kamma, telo-in-um (nama-rupa), in 
splošne značilnosti izviranja; dejavniki prenehanja so: izginjanje itd., in splošne značilnosti
prenehanja.

21. Dejavniki izvora so tu pogoji, ki proizvedejo ovire, kot so napačen razmislek itd., 
dejavniki prenehanja so pogoji, ki odstranijo ovire, npr. pravilen razmislek.

22. Teh pet skupin ali skupkov tvori t.i. osebnost. S tem, ko postanejo predmeti oklepanja, 
se ohranja obstoj (v obliki ponavljajočih se rojstev in smrti).

23. Dejavniki izvora in prenehanja petih skupkov: za materialne oblike enako kot za drže 
(opomba št. 10); za občutek enako kot za premišljevanje o občutku (opomba št. 12); za 
dojemanje in dejavnike enako kot za občutek (opomba št. 12), za zavest enako ko za 
premišljevanje o zavesti (opomba št. 20).

24. Običajni seznam desetih glavnih okov (samyojan), kot je podan v Zbirki pogovorov 
(Sutta Pitaki), je, kot sledi: 1) samo-iluzija, 2) skeptičnost, 3) navezanost na pravila in 
rituale, 4) čutno poželenje, 5) zlonamernost, 6) hrepenenje po prefinjenem telesnem 
obstoju, 7) hrepenenje po netelesnem obstoju, 8) domišljavost, 9) nemir, 10) nevednost. 

25. Dejavniki izvora desetih telesnih osnov za čute so nevednost, hrepenenje, kamma, 
hrana, in splošne značilnosti izvora; dejavniki prenehanja: splošne značilnosti prenehanja 
in izginjanje nevednosti itd. Dejavniki izvora in prenehanja osnove uma so enaki kot pri 
občutku (opomba 12). 

26. Prav tako kot pogoji, ki so ugodni za izvor in razpadanje dejavnikov razsvetljenja, tukaj
sestavljajo dejavnike izvora in prenehanja.

27. Dejavnike izvora in prenehanja resnic je treba razumeti kot pojavljanje in prenehanje 
trpljenja, hrepenenja in poti; poti prekinitve ne gre vključevati v to premišljevanje, saj nima
niti izvora niti prenehanja.

28. To je, ne-povratek v svet čutnosti. To je zadnja stopnja pred dosegom končnega cilja 
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arhatstva.
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