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Abhivinaya v pøehledu 
V rámci pøítomného sezení se chceme vìnovat souvislostem Abhivinayi. 

Co je Abhivinaya a v jakém je vztahu k Vinayi? 

Jak souvisí Abhivinaya a Abhidhamma?  

Tyto a dal�í otázky se nám prezentují v souvislosti aktuální nabídky kurzù. Odpovìdi 
patøí do obsahu následujícího pojednání. Obsahem následujícího textu jsou té� výòatky 
z nìkolika na sebe navazujících rozhovorù o praktickém u�ívání Abhidhammy a 
Abhivinayi, které byly vedeny v kvìtnu 2011 a pøevá�nì vìnovány u�ívání Abhidhammy 
pøi meditativním reflektování obyèejných ka�dodenních pro�itkù. Zmínìné rozhovory 
dosud byly v needitovaném pøepisu dostupné jen jako studijní podklady nìkolika 
úèastníkùm meditaèních zásedù tradice Âyukusala.  

1.  Abhivinaya a Abhidhamma  

Abhivinaya je pomocným nástrojem praxe Dhammy podobnì jako Abhidhamma. Tak 
jako Abhidhamma zjednodu�uje obsáhlý výèet relevantních  fenoménù uvedených 
v první knize Dhammasanganî, aby bylo mo�né s nimi jednodu�eji pracovat v meditaci, 
zrovna tak Abhivinaya zjednodu�uje obsáhlý výèet relevantních zpùsobù jednání, jimi� 
se zabývá Vinaya. Tak je Abhivinaya ve vztahu k Vinayi. Víme, �e Dhamma je 
Buddhova praxe zvládání �ivota a Abhidhamma je teoreticky �vy��í nauka� o tom. Tak to 
toti� urèuje pùvodní význam slova kvalifikovaného pøedponou �abhi-�, je� oznaèuje nìco 
co je �nad� neboli �vy��í�. To platí té� pro vztah mezi Vinaya a Abhivinaya 

2. Abhivinaya pøi reflektování pro�itkù 
VA: Bhante, jak zaèít pøi reflektování s uplatòováním Abhivinayi? 
AT: Tak�e zcela konkrétnì, ta mo�nost v ka�dodenním pro�ívání se naskytne, kdykoliv si 

udìlá� pøestávku pro krátké reflektování, tedy kdykoliv se trpìlivì pozastaví� pro 
analytické zamy�lení. Jako pøíklad je, �e si øekne�: �Teïka jsem se rozhodla pøestat nìco 
dìlat a chci jít dìlat nìco jiného.� A polo�í� si k tomu otázku: �Jaký to byl stav mysli, na 
základì kterého jsem se rozhodla? Byla tam nenávist k tomu, k té èinnosti?� Anebo: 
�Byla ta èinnost zakonèená a byla jsem s tím spokojená?� To byl ten tebou zmínìný 
pøíklad, kdy jsi pøestala psát poznámky a �la jsi uklízet meditaèku. Nìco jsi u� nechtìla a 
chtìla jsi jít dìlat nìco jiného. Tak�e tam byl pøechod na jiné pracovi�tì, pøi kterém sis 
uvìdomila svou motivaci a zjistila zda byla blahodárná nebo zhoubná. 

VA: Bhante, jedním z kritérií Abhidhammy je vzta�enost k pro�ívané skuteènosti nazývaná 
yathâ-bhûtam, ptám se tedy, u kterých pro�itkù a jak zaèít s uplatnìním Abhidhammy? 

AT: K tomu má� dvì mo�nosti. Jedna mo�nost je pøi reflektování ka�dodenních pro�itkù a 
druhá mo�nost je v meditaci. V meditaci pracuje� s pro�itky poruch soustøedìní, ze 
kterých chce� dìlat sekundární pøípadnì terciární pøedmìty meditace vhledu. To pak 
v pokraèování znamená, �e je bere� jako pøedmìty vipassany, na které uplatní� základní 
matice Abhidhammy. Základní rozli�ení u sekundárních pøedmìtù meditace se omezuje 
jen na to, zda se jedná o jev tìlesný rûpa, nebo netìlesný arûpa. S tímto rozli�ením 
zaèínáme dle Buddhadattovy pøíruèky Abhidhamma-Sangaha, která je té� známa jako 
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Rûpa-Arûpa-Vibhâga. V dal�ím kroku reflektování je k tomu pøidáváno rozli�ení podle 
etického kriteria blahodárné nebo zhoubné. Tím se pøechází do dal�ích oblastí rozboru 
dle Abhivinayi. Je osobním rozhodnutím meditujícího, jakému dal�ímu rozboru se chce 
vìnovat a jakým studiem na jeho výsledky bude navazovat a pokraèovat v daném údobí 
tréninku. 

VA: Ve v�ech údobích pro mne byly smìrodatné principy Rathopama-Sutty a pìti etických 
rozhodnutí tak, jak jsou pro bhikkhunî rozpracovány do 311 pravidel Pâtimokkha. Podle 
tìch pravidel Pâtimokkha jsem takté� reflektovala pøi ka�dé vinaya-kamma. Ty jsi mi, 
Bhante, po mojí plné ordinaci instruoval ètyøi sîla, tedy poètem ménì ne� pañca-sîla; 
v tomto smyslu jsou catâro-samvara-sîla vlastnì shrnutím v�eho toho, co u� jsem právì 
øekla. Tyto ètyøi sîla jsou podrobnì vysvìtleny v první kapitole Visuddhi-Magga, jsou to 
jmenovitì: pâtimokkha-samvara-sîla, indriya-samvara-sîla, âjîvapârisuddha-sîla a 
paccayasannissita-sîla. 

AT: Jako plnì ordinovaná Bhikkhunî Vajirâ jsi pak byla zodpovìdná za výcvik mni�ských 
uèednic sâmanerî, který jsi vedla s reflektováním pod mou supervizí. Kromì toho jsi 
vedla pravidelné víkendové semináøe pro upásiky z okruhu na�í vesnice. To bylo jistì 
hodnì nároèné údobí, bìhem kterého jsi reflektovala té� svou vlastní meditaèní práci 
s terciárním pøedmìtem dle matic âya�kosalla a apâya�kosalla. Proto�e jsi �ila pod 
ochranou Pâtimokkhy,  mohla sis dovolit nejen meditaci vipassanâ, ale k tomu pou�ít té� 
èásteènì nebezpeèných devìt krokù apâya�kosalla nava anupâda, které jsem se sna�íval 
zprostøedkovat pod lidovým názvem krocení démonù. Ze v�ech uèitelù meditace 
vipassanâ, které znám jsi asi jediná, kdo se vyzná v praktické práci se zmínìnou trojicí, 
pìticí a devítkou, které jsou pou�ívány v praxi Abhivinayi. Jak jsem se mohl pøesvìdèit, 
jsi  asi taky jediná s praktickou zku�eností doprovázení dlouhodobì meditujících.  
Rozhovor byl veden v centru Ayurama, Kreuzlingen v kvìtnu 2011;  
ctihodného Áyukusala Thery (AT) se ptala Áyusamaní Vajirá (VA) 
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