Droga do Nibbany

1.
ciwe rozumienie, mowa i post powanie.
Najpierw, ucze b dzie poznawa Dhamm , studiowa i rozwa

Dhamme, praktykuj c wskazania moralnego i etycznego zycia:

Cztery Szlachetne Prawdy.
Nauczanie

Osmioaspektowa Sciezka.
Trzy Cechy Egzystencji.
1. Powstrzymanie sie od zabijania.
2. Powstrzymanie sie od brania czego nie dano.
3. Powstrzymanie sie od ekscesow seksualnych.

Wskazania

4. Powstrzymanie sie od klamstw, plotek, obmowy, osadow, zlosliwosci, wyzwisk.
5. Powstrzymanie sie od uzywania alkoholu i narkotykow.
6. Powstrzymanie sie od dzialalnosci w niewlasciwych zawodach zwiazanych z zabijaniem, kradzieza, oszustwami etc.

2.
ciwe ycie.
Obj wszy uwa no ci akcj , post powanie i reakcj , ucze b dzie jad i spa tylko tyle ile jest niezb dne dla zdrowia, po wi caj c czas na oczyszczanie umys u:
1. Nie wiecej niz trzy skromne i pozywne posilki na dobe. Mnisi - tylko przed poludniem.
2. Nie wiecej niz 6 godzin snu na dobe i tylko w wypadku zmeczenia.
3. Oczyszczanie umyslu z niewlasciwych nawykow.

3.
ciwa uwa no .
Ucze rozpocznie praktyk utrzymywania uwa nej wiadomo ci ca ej obecnej chwili:
Wzrok tylko widzi.
1. Poznanie wzroku i reakcji na to co widziane.
Sluch tylko slyszy.
2. Poznanie sluchu reakcji to co uslyszane.
Dotyk tylko odczuwa.
3. Poznanie dotyku i reakcji na to co dotkniete.
0.Szesc zmyslow:
Smak tylko smakuje.
4. Poznanie smaku i reakcji na to co smakowane.
Wech tylko czuje.
5. Poznanie wechu i reakcji na to co wachane.
Umysl tylko mysli.
6. Poznanie umyslu i reakcji na to co pomyslane.
przemijajace, bolesne, poza kontrola
1. Uwazna swiadomosc czterech form materii
przemijajace, bolesne, poza kontrola
2. Uwazna swiadomosc trzech uczuc
przemijajace, bolesne, poza kontrola
3. Uwazna swiadomosc szesciu swiadomosci
przemijajace, bolesne, poza kontrola
4. Uwazna swiadomosc trzech inicjacji

4.
ciwa intencja i wysi ek.
Rozpoznanie celu praktyki. Wyodr bnienie i przezwyci

enie przeszkód.
Postawa wszechogarniajacej przyjazni do wszystkich istot

Porzucenie utozsamiania z pragnacym
i odpychajacym umyslem.

Postawa wspolczucia i dobrej woli dla wszystkich istot
1. Przezwyciezenie Pieciu Przeszkod.

Porzucenie utozsamiania ze zla wola
Postawa pomocy wszystkim istotom.
Porzucenie utozsamiania z otepieniem i nieaktywnoscia
Postawa zrownowazenia wobec wszystkich istot.
Porzucenie obaw i niepewnosci

5.
ciwe skupienie.
Uwa ny i z oczyszczonym umys em, ucze zacznie stopniowo realizowa w odosobnieniu skupienia medytacyjne:
Pierwsze skupienie medytacyjne
Uwolnienie umyslu do pomnijszych skalan
Drugie skupienie medytacyjne
Uwolnienie umyslu do procesow myslowych
1. Zrozumienie, emancypacja.
Trzecie skupienie medytacyjne
Rozpoznanie zrownowazonej radosci
Czwarte skupienie medytacyjne
Porzucenie kategoryzowania przyjemne-nieprzyjemne

6. Nibbana.
W konsekwencji, nast puje wstrzymanie percepcji i odczu .
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powy szy schemat przygotowa em na bazie:
Ganakamoggallana Sutta (MN 107)
Ambalatthikarahulovada Sutta (MN61)
Anathapindikovada Sutta (MN 143)
Satipatthana Sutta (MN 10)
Anapanasati Sutta, (MN. 118)
Dantabhami Sutta, (MN. 125)

