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Co pøinesla loòská krize v tradici Áyukusala? 
Na otázky meditující Nangí [MN] odpovídá ctihodný Áyukusala Thera [AT] � v únoru 2006 

Áyukusala Thera: Dìkuji za zaslaný text deseti otázek. Vá�ím si tvé odvahy, milá Nangí, 
�polo�it i nepøíjemné otázky a zveøejnit odpovìdi�. Respektuji tvé pøání �neodhalit svou 
identitu� a budu tì tedy oslovovat pro mne významným jménem Nangí. Nemusí� se tedy 
bát, �e bude� �laickými uèiteli meditace vystavena nátlaku jako ty ostatní �eny, které 
odmítly jít na stranu mstitelù zneu�itých mni�ek Áyukusala�. Ale tady si u� hned na 
zaèátku dovolím zpochybnit tvùj výrok o �zneu�ití� protiotázkami: Kým a k èemu byly ve 
skuteènosti ty mni�ky zneu�ity? Nejdùle�itìj�í je pro mne i nadále otázka, k èemu co bylo. 
Co bylo úèelem a cílem jednotlivých èinù, které pak vyvolaly krizi? A také, co ohlednì 
zneu�ití mnichù? K tomu se ale snad dostaneme pozdìji. Teï chci postupnì odpovídat na 
tu várku otázek, které jsi pøipravila. 

Meditující Nangí: Dá se najít nìco u�iteèného mezi výsledky krize, kterou pro�la Áyukusala 
Sangha v roce 2005? Nechci u�, bhante, znovu probírat motivy èinù, které ke krizi vedly. 
Staèí shrnout, �e se tøi mni�ky profilovaly jako svùdné �eny, jim� prý nedokázal odolat 
starý mnich, kterého si jiné tøi mni�ky dokázaly získat jenom jako uèitele meditace. Tento 
starý mnich stál navíc v cestì mladým mnichùm a laickým uèitelùm, kteøí si brousili zuby 
na nové centrum Dhammaráma za padesát milionù korun. No, a v Èesku je bì�né objednat 
nájemné vrahy i kvùli men�ím èástkám. To otvírá senzaèní témata, která  mne ale vùbec 
nezajímají. Nezajímá mne u� ani to s touto krizí spojené spoleèenské tøíbení buddhistù. 
Chtìla bych spí� zjistit, co si z toho mohou lidi vzít pro své vlastní zvládání �ivota a pro 
praxi meditace. Co si tedy myslí�, ctihodný pane, �e je na té krizi dobrého. 

AT: Na krizi mù�e být dobré jen to, co si moudøe z ní ka�dý jedinec sám osobnì vyvodí. Tu 
krizi vyvolalo a následnì prohlubovalo nìkolik hlupákù, kteøí chtìli nadìlat co nejvíce 
�kod na co nejvíce místech. A to se jim podaøilo. Byly to pro nì orgie nenávisti a nièení 
pod záminkou èistoty nauky; podobnì øádili nacisti pro èistotu rasy.  

MN: Prosím, pøipus�me, �e se podaøilo hodnì znièit øádìním tìch, kdo krizi rozpoutali. K tomu 
napsal u� v srpnu velmi jasný i kdy� zcela struèný dopis laické sangze Luká�, bývalý 
mnich Ákásakusala (viz pøíloha). Mne ale, bhante, zajímá, co dobrého lze z celé té krize 
moudøe získat? 

AT: Kdo si kolik pouèení z krize odnese, to je individuálnì hodnì rozdílné. I já se snad je�tì ve 
svém vysokém vìku pouèím jak být opatrnìj�í v tom, koho si k sobì blí� pustím. Mistøi 
Dhammy, kteøí pro�li mni�ským výcvikem jako napøíklad Bhikkhu Ákásakusala nebo 
Hitakusala, rozvinuli pøi moudrém zvládání krize své interpersonální kompetence. Dal�í 
osoby, které profitovaly z tréninku Áyukusala, si potvrdily spolehlivost vlastními pro�itky 
podlo�eného úsudku a odolnost vùèi manipulacím. Nìkteøí si pøi tom nacvièili jak se bránit 
tìm, kdo krizi rozdmychávali. Pro nìkoho to mohlo, bohùm�el, zùstat jen dal�ím nácvikem 
navyklých zlých èinù a starých netolerantních názorù. Hodnì zále�í pøi ka�dé krizi na tom, 
zda se èlovìk doká�e postavit nestrannì nad vìc a s pøehledem uchopit konkrétní události 
pomocí moudrého zvá�ení yoniso-manasikára. K tomu je vìt�inou ale zapotøebí pomoc 
nìkoho druhého, který upozorní na mo�ná øe�ení, tøeba na strategie solidarity, jak jsem je 
popsal v knize Umìní �ít ��astnì.  

MN: Patøila jsem k tìm, kdo odolali manipulacím, proto�e jsem hledìla pøedev�ím na to, jakým 
zpùsobem kdo argumentuje a jedná. To bylo pro mne nutné, hlavnì kdy� jsem sama 
zpoèátku nemìla �ádné informace o tom, co se událo, ne� do�lo k útokùm na mnicha 
Kusalánandu. Proto se mi líbil ten dopis bývalého mnicha Ákásakusaly. Má otázka nyní je: 
Které principy lze v této krizi konkrétnì pou�ít pøi moudrém zvá�ení yoniso-manasikára? 
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AT: Principy moudrého zvá�ení jsou tu za prvé: Zlé nelze pøekonat zlem! A za druhé: Kdo 
pochybil, zaslou�í si soucit a � pokud je schopen pøíjmu � pomoc k nápravì. Pou�itím 
tìchto principù pøi meditaèním znovupro�ívání konkrétních událostí krize ka�dý meditující 
jistì získává nìco pro své vlastní zvládání �ivota a pro pokrok v praxi meditace. To v�ak 
u� vy�aduje dávku moudrosti, jakou zøejmì nemají ani ti bývalí uèitelé na�í tradice, kteøí tu 
krizi prohlubovali. Èlovìk ale nemusí znát strategie Dhammy, staèí si zachovat nestranný 
pohled a dodr�et základní pravidla slu�nosti. Av�ak ani tohle se nedaøilo té bandì laických 
uèitelù, kteøí rozpoutali nièení tradice Áyukusala mezi meditujícími a mezinárodnì i mezi 
nebuddhistickou veøejností. Jedinì dobré tam snad mù�e být to, �e se ta banda bývalých 
uèitelù Áyukusala � nazývejme ji HaKaKeNe s pou�itím prvních slabik jejich jmen � 
zpochybnila v oèích v�ech, kdo si zachovali soudnost a slu�nost. Pøedstavitelé zahranièních 
buddhistických organizací se sna�ili pomoci banditùm HaKaKeNe a jejich pøisluhovaèùm, 
kteøí ostatnì dodnes na internetu mezinárodnì po�kozují buddhismus. Ale nikdo z tìch 
bývalých uèitelù Áyukusala a nikdo z èinovníkù jimi zkorumpované èeské vìtve mnou 
zalo�ené organizace MBNF dosud nebyl schopen ani odpovìdìt na dopisy, které jim 
zahranièní buddhisti s dobrými zámìry pomoci napsali. Otázkou je, zda z nedostatku 
slu�nosti a z hlouposti, anebo ze zatvrzelé nenávisti. To u� ale jsou otázky událostí a èinù 
èi neèinù. Tak�e to, co mù�e být na krizi dobrého, není závislé na událostech krize, nýbr� 
na tom, jak kdo sám osobnì doká�e tyto události moudøe uchopit, nestrannì zpracovat a 
rozumnì s láskou transcendovat. 

MN: V rámci loòské krize bylo vysloveno mnoho kritických tvrzení. Nechme stranou otázku, 
která ta tvrzení byla pravdivá a která smy�lená. Zùstaòme jen u otázky, co krize pøinesla. 
Je pøínosem to, �e byly jmenovány problémy spojené se sexualitou mni�ek, o kterých by si 
do té doby nikdo netroufal hovoøit?  

AT: Jen pokud je pojmenování problému zasazeno do moudrého uchopení dle Dhammy, tak je 
pøínosem. Pøi moudrém uchopení yoniso-manasikára oznaèíme skutek, výrok èi pøedstavu 
tak, �e je v jasném vztahu k pokroku na cestì Dhammy, ale nerozpatláváme obsahy a 
ne�íøíme je jako senzaèní èi po�kozující informace� 

MN: � a to je právì to, co dìlali bývalí laiètí uèitelé tradice Áyukusala. 
AT: Ano, to dìlají dokonce dodnes ti dva zákeøní zbabìlci Hájek a Kaucký, kteøí �íøí svá 

takzvaná �podezøení�. Za�piòují komunikaèní prostor podezøeními, místo aby podezøelé 
osoby konfrontovali s dùkazy pøeèinù tak, aby se mohlo hledat øe�ení. Tito zbabìlci 
nedoká�ou ani problémy vyjasnit ani se za mylná naøèení omluvit. Neumìjí odpovìdìt ani 
na dotazy dìtí, kterým poslali dopis se svými oplzlými podezøeními� 

MN: � dotazy dìtí? 

AT: Ano, poslali svùj pomlouvaèný dopis �kolní skupinì do Basileje a do Nìmecka skupinám 
skautíkù, kteøí dìlali sbírky pro Áyukusalu na pomoc obìtem tsunami. Jejich dopis je i 
nadále vyvì�en na internetu. Je nepochopitelné, co tím chtìjí docílit.  

MN: Tøeba jsou sami obìtmi omylù nebo podvodných tvrzení, které nedokázali prokouknout, a 
snad mají strach si to pøiznat. Tak�e pokraèují v upevòování omylu a prohlubování krize� 

AT: � a po�kozování buddhismu. Zpoèátku jsem chtìl i já vìøit, �e uèitelé HaKaKeNe jsou 
sami obìtmi l�í, které lehkovìrnì pøijali. Brzy jsem ale musel pøijmout fakt, �e jim vùbec 
nejde o pravdu, o skuteèné události, ani o øe�ení, �e jim jde jen o to, jak za ka�dou cenu a 
jakýmikoliv prostøedky znièit svého starého uèitele. Bylo mi øeèeno, �e Kaucký je jen 
hlupák pou�ívaný Hájkem, �e neumí anglicky a prý ani nerozumìl, pod co se podepsal. 
Taková omluva èi výmluva odpadá po tom, co se Kaucký aktivnì podílel na okradení 
srílanských sponsorù, od kterých si skupina Bodhi Praha pùjèila 600 dolarù.  
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MN: A� je tomu jak chce. Inteligentnímu èlovìku by mìlo být jasné, �e vyná�ení na veøejnost 
nepøispìje øe�ení problému, navíc, kdy� jsou to problémy tì�ko uchopitelné a není jasné 
zda se týkají vymy�lených anebo opravdových událostí. Kdyby v�ak ne�lo o to, nìkoho 
znièit, kdyby �lo o to, jak najít øe�ení, jak by se mìlo postupovat? Jaký tedy mù�e mít úèel 
hovoøení o problémech, bhante, a jak by mìlo být vedeno? 

AT: Pøi øe�ení problémù prohovoøením je nutno mít na zøeteli tøi vìci: za prvé opakovanì 
získávané jasno o motivaci ka�dého úèastníka hovoru, za druhé dodr�ování férových 
pravidel hovoru, za tøetí ovìøování obsahù hovoru ve vztahu ke skuteènosti objektivnì 
sdílené a ke skuteènosti subjektivnì pro�ívané. Jak udr�et kontrolu pøes tyto tøi podmínky, 
to jsem vyuèoval nìkolik desetiletí v rámci klinické a poradenské psychologie.  

MN: Je to také rozpracováno jako vytváøení a odstraòování podmínek v satiterapii? 

AT: Ano. 

MN: To je teda divné, �e by to neznali laiètí uèitelé, kteøí pro�li satiterapeutickým výcvikem. 
AT: Já si myslím, �e to znají. A to právì mne utvrzuje v tom, �e banditùm HaKaKeNe vùbec 

ne�lo o øe�ení problémù, nýbr� o znièení èlovìka, který jim stojí v cestì� 

MN: Mo�ná, �e chtìli nièit, mo�ná jen zpochybnit. Je zpochybnìní autority uèitele v�dycky 
jenom �patné? 

AT: Ne, není. K tomu Buddha pronesl nìkolik zásadních pouèení, z nich� nejznámìj�í je 
v promluvì Káláma-Sutta. K blahodárnému zpochybnìní uèitele do�lo napøíklad v pøípadì 
Angulimály, který vra�dil, proto�e to jeho uèitel od nìj chtìl. Ale to je zase osobnì rùzné, 
jak pro koho a v jakém smìru funguje autorita uèitele. Pak také zále�í na tom, jak ten 
pochybující své pochyby zpracuje, zda své pochyby s uèitelem rozebere, zda pochyby 
konfrontuje se skuteènými událostmi.  

MN: Je mo�né, �e vyjádøení negativních postojù, tøeba i prostøednictvím nenávistných slov a 
nièících èinù, má oèistný úèinek?  

AT: Ne, to mo�né není. Je mo�né nenávist a neuchopitelné nièivé tendence konkretizovat tak, 
�e mohou být moudøe uchopeny a zpracovány. Jejich pouhé vyjádøení èi agování nevede 
k oèistì, nýbr� k jejich potvrzení èiny a k jejich etablování a posílení. Omyly takzvaných  
abreaktivních terapeutických pøístupù spoèívají v neporozumìní tìchto mechanismù. Tyto 
omyly jsou hodnì roz�íøené mezi polointeligenty. Napøíklad Hana Muchová se krátce po 
svém ordinování na mni�ku Vimokkhu v roce 2003 sna�ila svádìt mnichy Áyukusala 
k tomu, aby se k ní pøidali v �íøení nenávistných pomluv uèitele. Kdy� jsme jí zastavili, 
vymlouvala se, �e to bylo jen její �èi�tìní mysli�. Tu samou výmluvu pou�ila potom, co se 
pøiznala k rozesílání dopisù �tvoucích proti tradici Áyukusala o rok pozdìji. 

MN: Vyjadøovala se sleèna Muchová veøejnì proti uèiteli a proti tradici Áyukusala u� dva roky 
pøed vypuknutím té krize? 

AT: Ano. Dnes si musím pøiznat svou zaslepenost pro kterou jsem nedokázal rozpoznat, �e 
Hana Muchová spolu s Jitkou Vodòanskou a Helenou Hájkovou pøipravovala tu krizi u� 
pøedtím, ne� se stala mni�kou. Tenkrát ale je�tì nemìly nic, s èím by mohly vyrukovat. 

MN: Bhante, tady se tedy mù�eme zase vrátit k tomu pùvodnímu setu deseti otázek, které jsem 
ti poslala jako první: Èím krize zaèala? Co v�echno udìlali uèitelé meditace Áyukusala 
�patnì? Kdo dal�í se na prohlubování krize podílel? A jaký by byl pro øe�ení problému 
správný postup? A také, co jsi udìlal �patnì ty, ctihodný pane? 

AT: O tom, co v�echno bylo �patnì, se mnou vedl interview Jakub �imon, bývalý mnich 
Pasádakusala. Ten interview má asi 20 stránek a je ke sta�ení dostupný na internetu 
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(www.volny.cz/dhamma). Svými otázkami mne Jakub nìkdy pìknì tvrdì konfrontoval, 
nedìlal to ale s nenávistnými úmysly nièit. Pak kontaktoval taky Markétu Èernou, která 
byla pou�itá jako obìtní beránek tìmi, kdo krizi rozpoutali. Chtìl od ní vìdìt, co ona si 
myslí, �e její mni�ský uèitel udìlal �patnì. Odpovìdìla mu velmi vyhýbavì a nesdìlila 
vùbec nic konkrétního, co by bylo mo�no pova�ovat za kritiku nebo obvinìní. Jediné 
vyhodnocení svého mni�ského výcviku napsala Markéta v dìkovném dopise, který mi 
poslala krátce po odchodu z na�eho výcvikového centra. Tento dopis je také dostupný na 
internetu. Pak mi je�tì napsala e-mail po pøíletu do Prahy, ve kterém mne uji��uje, �e je 
s ní v�e v poøádku.  

MN: Sleèna Markéta Èerná a pan Karel Hájek prý ale dnes v Praze pùjèují jakési texty o 
sexuálním zneu�ívání mni�ek pøi tréninku Áyukusala.  

AT: Ano, o tom jsem taky sly�el. Pùjèují to ale jen k pøeètení na místì a jen tìm osobám, které 
pøedem slíbí, �e budou vìøit v�emu, co je tam napsáno. Prý jsou tam stra�né vìci. Jaké vìci 
to v�ak jsou, to jsem se nikdy nedozvìdìl. Stra�né vìci o mnichu Kusalánandovi prý sly�el 
od Jitky Ha�kové a Jitky Vodòanské u� v roce 2001 onen pan Vojtìch, který financuje 
pra�ské buddhistické centrum Lotus. Trvalo mu to ale do léta 2005, ne� s tìmi stra�nými 
vìcmi ve formì zneu�ívání mni�ek mohl vyjít na veøejnost.  

MN: Kdy byly ordinovány první mni�ky tradice Áyukusala?   

AT: V roce 2002. 

MN: Mù�eme nìjak shrnout to, co je dnes v�eobecnì známo: Kdo v�echno se tedy na vzniku 
krize podílel? A jakým zpùsobem? Hlavnì ale, kdo pomáhal krizi pøekonat? Tak tedy, 
bhante, jak to zaèalo?  

AT: Karel Hájek mi v létì 2002 po telefonu sdìlil, �e pro Helenu je nepøípustné, aby mnich 
Kusalánanda byl pøítomen u zkou�ek satiterapeutù, které ona má provádìt. Na dotaz po 
dùvodech odpovìdìl, �e je to její vnitøní zále�itost. On jí dává svou podporu, ale nechce se 
o vìci bavit. V tu dobu �íøila Jitka Vodòanská kritiku tradice Áyukusaly, �e je proti�enská 
a oznaèuje v�e, co nepatøí do meditace jako poruchu, zatímco její uèitel Ottama jí dává 
instrukce jak pracovat se sexuálními energiemi metodou �kundalíni-vipassaná�. Hana 
Muchová se v tu dobu od Ottamy dozvìdìla stra�né vìci, jak se Kusalánanda stal mnichem 
potom, co opustil �enu� 

MN: To ale, bhante, pøeci nebyla je�tì ta krize, o které se bavíme. Jak to zaèalo vloni?   
AT: Karel Hájek mi v létì 2005 po telefonu sdìlil, �e pro Veroniku a Daniela je nepøípustné, 

aby mnich Kusalánanda byl pøítomen na místì, kde budou uèit meditaci. Na dotaz po 
dùvodech odpovìdìl, �e je to jejich vnitøní zále�itost. On jim dává svou podporu, ale 
nechce se o vìci bavit. 

MN: Aha, tak�e tady vidí� souvislost v tom opakování. 
AT: Ano, ta podobnost mne okam�itì udeøila do oèí. Rozdíl jsem ale udìlal v mém následném 

jednání. V roce 2002 jsem, pln soucitu se zøejmou puber�aèkou Helenkou a jejím 
neschopným satiterapeutickým nadøízeným, øekl, �e tam teda nepojedu, aby probìhl závìr 
satiterapeutického výcviku pokud mo�no harmonicky. V roce 2005 jsem ale, pln soucitu 
s meditujícími, øekl, a� Verunka a Danielek tedy nejezdí na meditaèní kurz do chaty Pod 
Hrbom, na který se pøihlásily vìt�inou osoby, které chtìjí meditovat 4 nebo 6 týdnù pod 
mým vedením. Zároveò jsem slíbil, �e se postarám i o tìch 8 osob, které se pøihlásily na 2 
týdny meditace pod vedením Kauckého a Nevolové. První dva týdny onoho �estitýdenního 
zásedu Pod Hrbem probíhaly bez závady skvìle� 
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MN: Pak ale do�lo Pod Hrbom k oné ostudné akci útoku na mnicha, pro kterou byl jeden 
z útoèníkù vylouèen ze skupiny Bodhi Olomouc a druhý z útoèníkù odvolán skupinou 
Bodhi Brno coby její zástupce v MBNF� 

AT: Ano, pod vedením Karla Hájka pøijela na chatu Pod Hrbom tøi auta plná stateèných mu�ù, 
kteøí byli pøipraveni � jak nám bylo výslovnì sdìleno � pou�ít proti mnichovi fyzické 
násilí. Útoèníci se úsmìvy rozdávajíc usadili v zahradní restauraci pøed chatou a poslali 
mrzáèka Formánka, aby vyprovokoval konflikt. Formánek vtrhnul do jednoho z pokojù a 
strkal svou jedinou rukou do èlovìka, který pøekvapen v pokoji postával. Nebyl to ale ten 
správný pokoj mnicha; do toho se mu podaøilo vtrhnout a� pøi jednom dal�ím rozbìhu. 
S mnichem bylo v pokoji nìkolik osob, kterým se podaøilo útoèníky zklidnit a zavolat 
policii. V�ichni meditující se shromá�dili, aby se rozlouèili s mnichem, který jim situaci 
krátce vysvìtlil, pøijal od nich obdarování a pod ochranou policie v klidu odejel.   

MN: Tak�e to byla jakási vrcholná událost, nebo alespoò vrcholnì spektakulární scéna. Kdy� 
bychom ale abstrahovali od jednotlivých událostí, komu potom mù�eme pøisoudit hlavní 
úlohu pøi vyvolání krize?  

AT: Vypadá to tak, �e hlavní úlohu mìly ony tøi �eny, které jsem urazil svým odmítnutím. 
Hanì Muchové jsem léta odmítal potvrdit, �e dosáhla osvícení. Nabádal jsem ji k tomu, 
aby se pustila do del�í intensivní meditace a získala jistotu o svém pokroku sama. Ve v�em 
ostatním jsem jí dával v�dy plnou podporu, promíjel jsem jí ve�kerá svinstva, která dìlala, 
pomáhal jsem jí finanènì i sociálnì. Je pro mne nepochopitelné, �e mù�e nyní na veøejnosti 
�íøit vyprávìní o tom, jak za mnou déle ne� pùl roku dojí�dìla, abych já jí vkládal prsty do 
jejích tìlesných otvorù a tak dále. O tìch vyprávìních vím sice jen z druhé ruky, jsou to ale 
prý pìkné oplzlosti. Nevím, jaká je její motivace, co chce dosáhnout. 

MN: Byly to opravdu jen �eny? 

AT: Myslím, �e ve vùdèích úlohách ano. Mu�i jim snad jen splòovali jejich pøání a vystupovali 
pøitom jako ochránci slabých �en a mstitelé pøíkoøí na nich spáchaného. Nejlépe je to vidìt 
v pøípadì tìch tøí mnichù Honzíka, Kovaøíka a Skály, kteøí odmítli jednat dle mni�ského 
øádu vinaya, nebavili se se svými srílanskými mni�skými uèiteli a podle pøíkazù Hany 
Muchové rozpoutali i na Srí Lance akce pomlouvání, kterými se jim podaøilo znièit velkou 
èást systému podpory, kterou jsme v tradici Áyukusala rozvíjeli od roku 1968. Tu tragédii 
tìch tøí zneu�itých mnichù bych teï ale nechal stranou jako téma pro jiný interview. 

MN: Tak�e, ctihodný pane, které jsou ty dal�í odmítnuté �eny? 

AT: U� jsem je pøedtím zmínil. Jitka Vodòanská, s její� kundalíni jsem nechtìl nic mít, je tou 
osobou, která nastartovala to bìsnìní v den mého pøistání v Praze, Helena Hájková pak to 
bìsnìní dál �ivila. Muchová mìla jistì hlavní podíl na tom, jak udìlat lháøku z Markéty 
Èerné, která nejprve oplývala vdìèností za to, co pro�ila ve výcviku. Pak v jakési �terapii� 
udìlaly Vodòanská a Hájková z erotických pøedstav Markéty tragédii zneu�ité dívenky a 
zveøejnily detaily jejího intimního pro�ívání tak, jakoby to byly skuteèné události. No a ty 
mu�e, kteøí tìmto slabým �enám pomáhají, jsem u� taky zmínil. Ví�, milá Nangí, sice stále 
je�tì získávám pøi ka�dém pøe�výkání nové vhledy do souvislostí té krize, celkovì mám 
ale z toho v�eho spí� pocit na zvracení. Nechce se mi k tomu vracet.  

MN: Tak dobøe. Dej mi ale, bhante, je�tì aspoò krátce konkrétní pøíklady toho, kdo jednal dobøe 
a pøínosnì pro øe�ení té loòské krize. 

AT: Byli to v�ichni ti, kdo dodr�eli zásady slu�nosti a nedali se oblafnout senzaèními pøíbìhy. 
Nejvíce si vá�ím toho, jak zdr�enlivì av�ak pevnì postupovali ti nejlep�í èe�tí uèitelé 
Dhammy Ivana Louèková, Roman Hytych a Luká� Mezuliánek. Velmi smíøliví a pøesto 
zakotvení v pravdì zùstali i v�ichni ti, kdo úspì�nì pro�li mni�ským tréninkem. Pøíkladem 
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toho nejlep�ího pøínosu k øe�ení krize je dopis, který napsal Luká� Mezuliánek èeské laické 
sanghze. Tento dopis je zde pøilo�en. 

MN: To by byl, bhante, pøínos pro øe�ení té loòské krize v pohledu spoleèenském. Na zaèátku 
na�eho interview jsi zmínil tøi principy moudrého zvá�ení yoniso-manasikára, které mù�e 
ka�dý osobnì pou�ít pøi meditaèním zpracování a znovupro�ívání konkrétních událostí, a 
tak získat nìco pro své vlastní zvládání �ivota a pro pokrok v praxi meditace. Tyto principy 
jsou za prvé: Zlé nelze pøekonat zlem! Tedy mettá. A za druhé: Kdo pochybil, zaslou�í si 
soucit a � pokud je schopen pøíjmu � pomoc k nápravì. Tedy karuná. A za tøetí: Zachovat 
si nestranný pohled a dodr�et základní pravidla slu�nosti. Tedy upekkhá. Pøedpokládám, 
ctihodný pane, �e tyto principy pou�ívá� té� ve vztahu k tìm, kteøí na tebe útoèili, sna�ili 
se tì znièit a dodnes nièí výsledky tvé mnohaleté práce nabízení metod áyu-kusala, tedy 
dovedného zvládání �ivota. Jak proti nim postupuje� se soucitem a pøáním dobra?  

AT: V meditaèním znovupro�ívání, tedy kdykoliv se mi po pravidelném sezení meditace vynoøí 
vìdomí nìkteré z tìch nenávistných osob, tak tyto principy pou�ívám pøi znovupro�ívání. 
Dokonce jsem mìl jedno hezké sezení spoluradosti muditá, kdy� jsem se dozvìdìl, �e 
jedna z tìch tøí bývalých mni�ek, Jana Indrová oficiálnì odvolala naøèení se sexuálního 
obtì�ování a týrání. To v�e zùstává ov�em v meditaèním prostoru mé mysli èittákása. 
Navenek ale ve spoleèenském prostoru nemohu nijak nabízet pomoc k nápravì zloèincùm, 
zlodìjùm, èi nactiutrhaèùm, jejich� obìtí jsem se stal. Jednak by mou pomoc nepøijali a 
navíc by se to pøíèilo normálnímu chápání kohokoliv. Kdy� ale bývalí mni�i Áyukusala 
pøi�li s tím, �e po�lou panu Jayasinghe �ek na tìch deset tisíc rupií, které mu ukradli za 
mnichy pøevleèení Honzík, Kovaøík a Skála, tak jsem to podpoøil jako krok k tomu, aby 
bylo zastaveno trestní oznámení a pøede�lo se dal�ímu �íøení ostudy evropských mnichù. 
Podobnì jsem se sna�il smíølivì pùsobit na �kolní dìti, které se mne ptaly zda Hájek a 
Kaucký nejsou nebezpeèní úchyláci, kdy� jim poslali takový divný dopis. O Hájkovi jsem 
mlèel, ale o Kauckém jsem jim napsal, �e je otcem malého dítìte. Reagovaly na to tím, �e 
se pøimlouvaly o pomoc Kauckému. Tolik tedy navenek. Hlavní je ale udr�ovat svou 
vlastní mysl v poøádku tak, jak to uèí tøetí a ètvrtý ver� Dhammapady, tedy promíjet. A 
hlavní princip je v tom pátém ver�i Dhammapady: Nenávist není mo�né zklidnit nenávistí, 
smíøit ji v�ak doká�eme dobrotivostí � a tato Dhamma vìènì platí.    

MN: A úplnì na závìr se chci zeptat: Jaký vidí�, ctihodný pane, dopad loòské krize na vývoj 
tréninku a výuky Áyukusala v pøí�tích letech?  

AT: Budeme daleko opatrnìj�í, ne� nìkoho pøijmeme do výcviku. Je�tì ne� ustalo bìsnìní tìch, 
kdo krizi dále prohlubují, byl koncem roku 2005 zdaøile dokonèen výcvik dvou nových 
mni�ek Áyukusala, ctihodné Tissy a ctihodné Bhadry. Zaèátkem roku 2006 byl ordinován 
nový mnich ctihodný Revata. Úspìchy tréninku tìchto nových èlenù mni�ské sanghy 
Áyukusala nemohou být nedotknuty tím v�ím, co se dosud událo. A o to vìt�í mám z nich 
radost. 

 

 

e-mail: 
nangi@volny.cz 
ayukusala@gmx.ch 

 

web: 
www.volny.cz/nangi 
www.ayukusala.org 

 

mailto:nangi@volny.cz
mailto:ayukusala@gmx.ch
http://www.volny.cz/nangi
http://www.ayukusala.org
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        V Olomouci 23. 8. 2005 

Vá�ená laická Sangho, 
V posledních týdnech jsme byli svìdky skandálních okam�ikù uvnitø na�eho 
spoleèenství. Jednostrannost útokù proti ctihodnému Kusalánandovi mne vede 
k reflexi pro�lého bolestného údobí. Informace, které se k nám dostávaly, mají za 
úkol zdiskreditovat mnicha Kusalánandu z rùzných pohnutek. Jsem si vìdom jak 
ovlivòují �irokou veøejnost media, jak jsou nezodpovìdní pisatelé èlánkù schopni 
ublí�it �íøením l�í a zmanipulovaných polopravd. Proto se chci podívat na 
nafouknutou aféru z jiného úhlu pohledu a zmínit fakta, která v probìhlé kampani 
nebyla laické veøejnosti odhalena. 
Diskreditování Áyukusala Thery staví na obvinìní z údajného sexuálního 
obtì�ování  ctihodné Èíry (Markéty Èerné). Toto obvinìní bylo potvrzeno bývalými 
�áky ctihodného Kusalánandy:  Sobhanakusalou, Kálakusalou a Pavesakusalou, 
kteøí stavìli na výpovìdích bývalých Áyukusala mni�ek Vimokkhy a Indriyi. Do 
aféry se zapojili laiètí uèitelé Hájek, Keprt, Kaucký a Nevolová. Tito lidé úspì�nì 
usilují o diskreditaci ctihodného Kusalánandy. Úèelem kampanì není pouhé 
odlo�ení �obtí�ného bøemene�, ale úplná destrukce èlovìka, kterému vdìèí za 
mnohé. Praktiky, které jsou v této kauze u�ívány, se nejen nesluèují s dovedností 
uèitelù Dhammy, ale ani se schématy jednání jakýchkoliv slu�ných lidí. Nedovedné 
a agresivní èiny tìchto uèitelù prakticky vedly k rozkolu v laické, ale i v mni�ské 
sangze. Se soucitem pøihlí�ím tomuto jednání, nebo� vede ke zpochybnìní jejich 
kompetencí uèitelù Dhammy. Postupem èasu se jim podaøilo zmanipulovat souèasné 
pøedstavitele MBNF. 

V�ichni vý�e zmínìní lidé se více èi ménì zapletli do sítì pomluv ani� by jakkoliv 
hovoøili se svým starým uèitelem. 

Údajné sexuální obtì�ování mni�ky Èíry mìlo probìhnout na základnì Áyukusala 
mni�ek v Hokandara na Srí Lance v období po tsunami mezi 4.1.2005 a� 21.1.2005. 
Na základì výpovìdi svìdkù, kteøí v té dobì pravidelnì docházeli do Áyukusala 
Assamy pravidelnì obden konzultovat svùj meditaèní pokrok, se události líèené 
Markétou Èernou jeví zcela jinak. Svìdci atmosféry v klá�teøe byli ctihodní 
Tiranakusala a Averakusala. Oba tito mni�i, o jejich� exemplárním �ivotì nelze 
pochybovat, rozhodnì nevidí bývalou mni�ku Èíru jako �enu, která by byla 
vystavena sexuálnímu hara�ení, nebo dokonce znásilnìní. Martin Trneèka a Josef 
Vörös (Tiranakusala a Averakusala) popisují Èíru jako vyrovnanou a spokojenou. 
L�ivý, diskreditaèní dopis o znásilnìní mni�ky mnichem Kusalánandou �íøí po Srí 
Lance Sobhanakusala, Kálakusala a Pavesakusala. Tito jedinci roz�iøují mezi 
laickou veøejností informace, které se doslechli od jiných osob (údajnì mni�ka 
Vimokkha a Indriya). �íøením nepodlo�ených pomluv o èinech, kterých nebyli 
svìdkem, se hrubì prohøe�ují proti mni�ské etice. Tito èerstvì ordinovaní mni�i se 
pohybují po Srí Lance bez øádného vztahu k uèiteli (nissaya). Svým jednáním, které 
je v rozporu se sinhálskou tradicí a tradicí Dhammy pùsobí velké �kody. Dopis je 
rozná�en po sinhálských klá�terech a laických dárcích Áyukusala mni�ské sanghy. 
Autorem dopisu je Karel Hájek. Velmi pozoruhodný je i dopis ctihodné Èíry svému 
uèiteli, ve kterém reflektuje svùj dvou-týdenní pobyt v Hokandara. V tomto dopise 
oplývá úctou ke svému uèiteli a vyjadøuje mu vdìk za jeho trpìlivost a v�e co pro ni 
dìlá. Za pov�imnutí také stojí zmínka z deníku Averakusaly, ve kterém se pí�e o 
nemoci mnicha Kusalánandy, která se datuje do období údajného zneu�ívání. 
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Ctihodný Kusalánanda byl týden upoután na lù�ko se zápalem plic. Mni�ka Èíra 
nebyla nikterak údajným sexuálním obtì�ováním traumatizovaná. Kde její trauma 
vzniklo je otázkou. Proè se laická sangha o obtì�ování dozvìdìla a� pøi pøíjezdu 
mnicha Kusalánandy do Evropy?  

V aféøe zneu�ívání mni�ek Áyukusala vyvstávají i jiné otázky. Proè se bývalí �áci 
ctihodného Kusalánandy chovali a chovají tak nedovednì? Nikdo ze ètveøice Hájek, 
Keprt, Kaucký a Nevolová nedokázali svého starého uèitele nav�tívit a o vzniklé 
situaci si s ním promluvit. Radìji volili hulvátskou a urá�livou rétoriku. Místo 
smíølivého hledání pravdy zneu�ívali svùj vliv na laickou veøejnost 
rozdmýcháváním rozbrojù v sangze a k manipulování èinovníkù MBNF a Bodhi 
skupin. Pro svoje nedovedné postoje zneu�ívali jméno uèitelky Dhammy Ivany 
Louèkové, která se od jejich jednání distancovala. Iniciovali násilné naru�ení kurzu 
Pod Hrbom, a tak se podíleli na po�kozování dlouhodobì meditujících. Sedm 
z dvanácti dlouhodobì meditujících se rozhodlo pøeru�it svoji meditaci a �ádají 
MBNF o navrácení penìz. Manipulativní zastra�ování laické veøejnosti Karlem 
Hájkem z údajného Kusalánandova naru�ování demokratických principù 
v Áyukusala sangze je o�klivým plivnutím do tváøe pøíznivcùm Budhovy Dhammy 
zejména poté, co spolu s èinovníky MBNF svévolnì pøeru�ili meditaèní kurz Pod 
Hrbom. Pøedstavitelé MBNF za podpory vý�e zmínìných �uèitelù� a dal�ích 
jedincù, agresivnì obsadili meditaèní centrum a vyhro�ovali mnichovi násilím. 
Pøihlí�ející úèastníci kurzu byli nuceni volat policii. Je�tì dnes vidím ty nenávistné 
výrazy v oèích odstupujícího prezidenta MBNF Rudolfa Formánka, èinovníka 
MBNF Petra Bielèíka a ostatních �ochráncù èistoty nauky�. S plamenným meèem 
v rukou uèinili víc �kody ne� u�itku. S kým z vás, demokraticky toto své nehorázné 
jednání diskutovali? Kdo z vás, jim k tomu dal souhlas? 

Nyní, jakoby se zdálo, je v�e ve starých kolejích. 

Co mù�e ospravedlnit jednání vý�e zmínìných jedincù? Od poèátku devadesátých 
let se budovalo zdánlivì dobøe fungující spoleèenství Áyukusala sanghy. Jak 
pomíjivé je v�e kolem nás. Dhamma není o prázdných slovech, ale o skuteènosti, 
která je reprezentována èiny jednotlivcù. Ka�dý z nás jest dìdicem svých èinù. 

Z sms ctihodné Vajiry: Co v�echno jsou nìkteøí jedinci schopni kvùli vlastní 
hlouposti po�lapat ve svém srdci!!! 

Úspì�né zvládání �ivota, pøeje     
     Luká� Mezuliánek   
e-mail: 
mezulianek@quick.cz 

mailto:mezulianek@quick.cz

