
O TRADICI ÁYUKUSALA 
Ctihodný Áyu Kusalánanda Thera (KA) odpovídá na otázky ctihodného 
Bhikkhu Atarikusala (AT) � záznam interview ze 4. 2. 2003 v Yangonu 

AT:  Bhante, na závìr vy��í ordinace upasampadá ètyø èeských mnichù v Mahási Sásana 
Yeiktha dne 13. ledna 2003 jsi ve svém projevu anumodaná hovoøil obzvlá�tì o dvou 
vìcech. Za prvé jsi zdùrazòoval, jakou dùle�itost má tato událost ve vývoji evropské 
sanghy, za druhé jsi ob�írnì vysvìtloval spojení s tradicí Mahási. Kdo pomáhal udr�ovat 
toto spojení s myanmarskou tradicí Mahási Sayado? 

KA: Nejvíce ze v�ech pøispíval ke spojení evropských buddhistù s Mahási tradicí mùj nìmecký 
uèitel, ctihodný Nyánaponika Maháthera. Ctihodný Nyánaponika popsal Mahási metodu 
meditace v�ímavosti a vhledu, satipatthána�vipassaná, ve své knize Jádro buddhistické 
meditace. Tato kniha vy�la nejprve nìmecky v padesátých letech, tehdy jí ale málokdo 
rozumìl. Obsahuje praktické návody jak meditovat � vùbec první takové návody, je� lze 
najít v jakémkoliv západním jazyce. Je�tì dùle�itìj�í je v�ak ta skuteènost, �e od roku 1971 
ctihodný Nyánaponika pomáhal s meditaèními kurzy, které jsem provádìl pro nìmecky 
mluvící zájemce ze �výcarska, Nìmecka a Rakouska. Byly to jednak krátké víkendové 
kurzy úvodu do meditace v sezení a v chùzi, jednak del�í intenzivní zásedy vedené 
podobným zpùsobem jako v Mahási Sásana Yeiktha v Yagonu. 

 Od roku 1977 jsem nìkolikrát do �výcarska pozval Sri Anagáriku Munindru, aby uèil 
Mahási metodu. Uèil anglicky a já jsem v�e pøekládal do nìmèiny. V roce 1977 jsem 
v Bernu zalo�il Dhamma Gruppe, instituci umo�òující zprostøedkovat evropské veøejnosti 
ponìkud oficiálnìj�ím zpùsobem buddhistickou meditaci. Pøes Dhamma Gruppe jsem 
pozval nìkolik meditaèních uèitelù, z nich� nìkteøí uèili kromì tradièní meditace nádechu 
a výdechu, ánápána�sati, té� Mahási metodu v�ímavosti zvedání a klesání bøicha. Prvním 
pozvaným uèitelem byl ctihodný Piyadassi Maháthera ze Srí Lanky, druhým Joseph 
Goldstein z Ameriky, tøetí byla Ruth Dennison z Nìmecka� 

 Hlavním èlánkem, který spojoval evropské buddhisty s tradicí Mahási a obecnìji 
s buddhismem v Myanmar, byl ctihodný Sayado Dr. Rewatadhamma, se kterým jsem 
spolupracoval od roku 1975. Ctihodný Rewatadhamma vedl ve �výcarsku meditaèní kurzy 
v Mahási stylu a té� semináøe Abhidhammy. Vrcholem celého tohoto vývoje je � bez 
jakýchkoliv pochyb � náv�tìva ctihodného Mahási Sayado ve �výcarsku v roce 1979. 
Tehdy tam ctihodný Mahási Sayado provedl svùj jediný meditaèní kurz na evropské pùdì 
� o tom jsem mluvil ponìkud ob�írnìji ve své øeèi po upasampadá ordinaci mnichù ESA, 
èi anglicky ACES, v Mahási Centru v Yangonu dne 13. Ledna 2003. 

AT: Zmínil jsi nìkolik výjimeèných mnichù. Jaký byl jejich vztah ke vzniku Evropské Sanghy 
Áyukusala, neboli ESA èi ACES? 

KA: Slovo �Áyukusala� bylo poprvé pou�íváno ctihodným Nyánaponikou u� na zaèátku 
sedmdesátých let, aby jím charakterizoval mùj pøístup ke zprostøedkování buddhismu 
Evropanùm. Líbilo se mu, �e zdùrazòuji pøínos Dhammy k úspì�nému zvládání 
ka�dodenního �ivota, nejen jaký je v tom pøínos meditace. Tento pøístup Áyukusala neboli 
zvládání �ivota na základì Dhammy byl té� tématem interview mezi ctihodným Piyadassi 
a mnou, který byl vysílán státním rádiem Srí Lanky v den Vesákha v kvìtnu 1977. Také 
ctihodný Hemalawa Saddhatissa, pøedstavený London Buddhist Viháry, projevoval velký 
zájem o ná� pøístup Áyukusala. 



 Té� tøi vynikající Myanmar mni�i si velmi vá�ili u�ívání abhidhammy v Áyukusala. 
Ctihodný U Thittila, pøekladatel Vibhangy, schvaloval jak ukazuji pou�ití paradigmat 
abhidhammy v meditaci vipassaná � to v té dobì vùbec nebylo samozøejmou zále�itostí. 
Sayado U Nyánissara velmi chválil mé u�ívání abhidhammy jako základny pro trénink 
psychoterapeutù a poradcù. Kdy� jsme se tehdy setkali v Oxfordu, satiterapie zalo�ená na 
abhidhammì nebyla je�tì mezinárodnì známa. Techniky této psychoterapie byly tehdy jen 
pomocnými nástroji v mých kurzech zvládání �ivota dle Dhammy. Tøetí myanmarský 
mnich, který podporoval rozvoj Áyukusala, byl samozøejmì mùj uèitel Sayado U 
Rewatadhamma. 

AT: Tak to byla situace bìhem let sedmdesátých ve �výcarsku. Ty jsi v�ak také zaèal 
dhammadútu v Èeskoslovensku poèátkem let devadesátých. Pokraèoval jsi se svými 
aktivitami podobným zpùsobem jako ve �výcarsku? 

KA: Ano, hodnì jsem vytì�il ze zku�eností ve �výcarsku, ne� jsem v roce 1983 odjel na Srí 
Lanku. Tìch sedm let, které jsem pak strávil na Srí Lance v blízkosti mého uèitele 
ctihodného Nyánaponiky, té� pøispìlo k úspìchu dhammadúty v Èeskoslovensku v letech 
devadesátých. Velmi cennou pomoc mi poskytl Sayado U Rewatadhamma. Co jsem udìlal 
ve �výcarsku v letech 1968 a� 1983, pro ten samý úkol jsem v Èeskoslovensku potøeboval 
zhruba jen polovinu èasu, hlavnì léta 1990 a� 1997. 

AT: Mù�e� specifikovat, co jsi dìlal? V letech sedmdesátých jsi byl vùbec prvním západním 
uèitelem satipatthána�vipassaná � a dlouho té� jediným v Evropì. Byl jsi zakladatelem 
Dhamma Gruppe ve �výcarsku a zakládajícím prezidentem �výcarské buddhistické unie. 
Byl jsi ve správní radì International Buddhist Foundation, IBF, v �enevì. Dostalo se ti 
nìjaké pomoci od tìchto institucí? 

KA: Ze �výcarska nepøi�lo moc pomoci.Moji pøátelé z IBF pomohli se vznikem sesterské 
organizace v Praze, která je dnes známa jako IBDF èi MBNF, Mezinárodní buddhistický 
nadaèní fond. Brzy se v�ak ukázalo, �e Èe�i a Slováci musí zaèít se v�ím po svém a bez 
pomoci z ciziny. �výcarská Dhamma Gruppe darovala tiskárnu k poèítaèi, ale tím kontakt 
skonèil. Èlenové �výcarské buddhistické unie byli velmi pøátel�tí k èeským 
reprezentantùm na rùzných mezinárodních setkáních, ale tu�ím, �e Èe�i a Slováci se více 
zajímali o podporu svých rùzných �kol buddhismu, ne� aby stáli o dialog mezi v�emi 
buddhisty. 

AT: Jak jsi tedy postupoval v Èeskoslovensku v letech devadesátých? 

KA: Jako hlavní jsem si dal za úkol zaèít kurzy satipatthána�vipassaná, jak úvodní víkendové 
kurzy, tak intenzivní zásedy trvající nejménì dva týdny. K tomu jsem potøeboval instituci, 
která to zastøe�uje, tak jsem zalo�il buddhistické organizace s názvem Pøátelé Dhammy 
v Praze a Bodhi Olomouc. Bìhem následujících let úèastníci mých meditaèních kurzù 
zalo�ili v mnoha mìstech lokální skupiny Bodhi � tìch je u� víc ne� deset. Tyto lokální 
skupiny koordinuje MBNF, Buddhistický fond, který té� organizuje intenzivní zásedy 
provádìné uèiteli tradice Áyukusala. 

AT:  Kromì tohoto v�eho je dobøe známo, �e jsi na univerzitì uèil páli a buddhistickou kulturu, 
jako� i pøedná�el o Abhidhammì pro psychology.Jako postdoktorální kurz pro 
psychoterapeuty a pro lékaøe jsi uèil satiterapii. Jsou toto v�e rùzné aspekty 
zprostøedkování Dhammy jako metody zvládání �ivota? 

KA: Ano, sna�il jsem se vyu�ít v�echny své dovednosti jako meditaèní uèitel, psychoterapeut a 
univerzitní uèitel. Av�ak nejdùle�itìj�í pak bylo ve druhé etapì trénovat dal�í uèitele 
meditace a Dhammy, jako� i dal�í univerzitní uèitele a psychoterapeuty, kteøí doká�ou 
zprostøedkovat Dhammu � ka�dý ve své vlastní profesní oblasti. Pak pøi�la tøetí etapa, 
kterou nyní pova�uji za nejdùle�itìj�í � a to je trénování mnichù Áyukusala. 



AT: Tento trénink zaèal v roce 1998, kdy� první dva mni�i Áyukusala byli ordinováni na Srí 
Lance. To ale nebyli první mni�i, kteøí se objevili v Èeskoslovensku a pak v rozdìlených 
republikách èeské a slovenské. Kteøí dal�í mni�i se zúèastnili buddhistického dìní v tìchto 
zemích? 

KA: Prvním mnichem, který pøedná�el a vedl meditaèní kurzy v Èeskoslovensku byl ctihodný 
Sayado U Rewatadhamma. Pøedstavil jsem ho veøejnosti a zpoèátku té� pøekládal jeho 
pøedná�ky, ne� to pøevzali dal�í. Mým hlavním úkolem se stalo pøipravovat ty nejlep�í 
podmínky pro to, aby mohli dìlat dhammadútu buddhistiètí mni�i. Kdy� jsem je�tì byl 
prezidentem MBNF, pozval jsem dva mnichy èeského pùvodu, Tomá�e Gutmana a Pavla 
Smrèku. Gutman byl kdysi theravádovým mnichem, jeho� jsem na Srí Lance podporoval, 
pak byl mahájánovým mnichem v Èínì a pak opìt theravádovým mnichem v Myanmaru. 
On ale na pozvání MBNF nereagoval. Druhý mnich èeského pùvodu Pavel Smrèka, který 
v Myanmaru dostal jméno A�in Ottama,mé pozvání pøijal a pøijel do Èeské republiky 
v roce 1996. 

AT:  Pokud vím, èe�tí buddhisté odmítli A�ina Ottamu podporovat a on zalo�il svou vlastní 
novou skupinu, ve které kombinuje rùzné nauky s buddhismem. Mohl bys k tomu nìco 
øíci? 

KA: Èeské a slovenské buddhistické skupiny neschvalovaly Ottamovo uèení védantické non�
duality a jeho kombinace kundalíni�vipassaná. Proto ho odmítly podporovat. On se v�ak 
stal dost populárním u nebuddhistické veøejnosti, která má ráda jeho sakrální tance a 
podobné praktiky. Proto�e znám Pavla Smrèku mnoho let a mám ho rád jako svého 
mlad�ího bratra, po�ádal jsem ho, aby se omezil na Buddhovo uèení, kdy� nosí roucho 
theravádového mnicha. Také jsem po�ádal v�echny své �áky ve skupinách Bodhi, aby dali 
ctihodnému Ottamovi podporu, kterou potøebuje k tomu, aby mohl �ít jako theravádový 
mnich. To  bylo ale v�e, co jsem pro nìj mohl udìlat, kdy� u� jsem byl plnì zamìstnán 
výcvikem Áyukusalamnichù na Srí Lance. 

AT: Kdy� mluvíme o Áyukusala � co je to za tradici? 

KA: Jejím zámìrem je dr�et se pøísnì pùvodního uèení historického Buddhy tak, jak je dodnes 
zachováno v zemích buddhismu theravády. Av�ak ESA � tedy stoupenci Buddhovi 
sdru�ení v Evropské Sanze Áyukusala � se nepodøizují �ádné ze sekcí, zvaných nikáya, 
soudobých buddhistických institucí rùzných národù. ESA pova�ují Dhammu za dovedné 
zvládání (kusala) �ivota (áyu) tak, jak to uèil Buddha Gotama. Buddhova Osmièlenná 
u�lechtilá stezky k tomu poskytuje kultivaci charakteru a etického jednání v ka�dodenních 
situacích (síla�sikkhá), meditaèní trénink (samádhi�sikkhá) a pìstování moudrosti (paòòá�
sikkhá). A to platí jak pro laický, tak pro klá�terní øád ESA. 

AT: Zatímco Áyukusala Sangha laikù ji� existuje déle jak deset let, klá�terní Sangha je jen pìt 
let stará. Co pova�uje� ty osobnì za nejdùle�itìj�í úlohu pro ESA v budoucnosti? 

KA: Mým pøáním do budoucnosti je stavìt na tom, co máme v pøítomnosti. Máme teï deset 
mnichù Áyukusala, jednu mni�ku, více ne� deset laických uèitelù a nìkolik tisíc osob se ji� 
dostalo do kontaktu s Dhammou ve zprostøedkování Áyukusala. Nu�e nejdùle�itìj�í je teï 
rozvíjet bezvadnou interakci mezi laiky a buddhistickými mnichy. 

AT: Bhante, dìkuji ti za rozhovor. 
 

Dal�í informace o tradici Áyukusala jsou na webových stránkách:               www.ayukusala.org 
www.webpark.cz/dhamma 

www.volny.cz/buddha.czech 

e-mail:      ayukusala@centrum.cz     bhante@ayukusala.org     dhamma@volny.cz 
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