R e g u l a c e Tr é n i n k u Á yu s a m a n ù
a

Ž e n s k á M e d i ta è n í E x t á z e
Áyukusala Thery (AT) se ptají Áyusamaní Vajirá (SV) a Áyusamaní Sudhammá (SS)
ve švýcarském Áyuráma, ve dnech 4., 17. a 22. ledna 2009

Áyusamaní Vajirá: Bhante, bìhem minulého roku ses v nìkolika pøednáškách Dhammy vìnoval
možnostem praxe Áyusamanù v každodenním životì v Evropì. Jednalo se o problematiku
meditaèního pohroužení jhány, konkrétnì o rozvoj faktorù extáze jhánanga a faktorù
probuzení bojjhanga. Dalším tématem byla otázka regulování každodenního života podle
tréninkových principù Áyusamana. Pro tuto regulaci každodenní praxe Áyusamanù lze jistì
využívat klášterní „Rozvrh Dne“, který máme napøíklad v našem Áyuráma. Pøitom se však
nesmí zapomínat, že v buddhistickém pojetí dùslednì klášterní život v Evropì zatím možný
není; neznáme v Evropì žádné mnichy ani mnišky, kteøí by dodržovali pravidla Pátimokkha.
S pøihlédnutím k této skuteènosti byl vytvoøen systém ètyø typù tréninku Áyusamanù, z nichž
nìkteré umožòují žít a praktikovat jako nerozeznatelný Áyusamana v civilu. Ta obì témata
regulací pøizpùsobených pro evropské podmínky jsou spojena s problematikou vydìlávání
penìz pro zajištìní vlastního živobytí, zaøazení se do regulérního spoleèenského života a
potìšení ze smyslových požitkù, jak to Buddha umožòoval svým žákùm, jež nazýval
kámabhogí. Lze øíci, že toto vše se týká motivace, že je hlavní otázkou, proè se nìkdo vùbec
stane Áyusamana èi Áyusamaní. Jelikož nyní pøipravuji semináø pro Áyusamany a
Áyusamaní, chci se zabývat postupy tréninku zamìøenými na uvedenou problematiku. K tomu
byl již vypracován dobrý pøehled ètyø typù tréninku Áyusamanù v Evropì, jenž je dostupný
na internetové adrese [www.ayurama.eu/4typesamana.pdf]

Áyukusala Thera: Ona zmínìná témata byla však jen struènì vysvìtlena té nìmecké meditaèní
skupinì Sabbaloka Vihára Weltklosteru v Radolfzellu. Instrukce byly takøíkajíc šity na míru
osobám, jež pravidelnì meditují ve svém individuálním denním životì a scházejí se v té
veèerní skupinì, kde hodinu sedí v meditaci, naèež mi pak kladou otázky. Tyto osoby nejsou
mnichy èi mniškami; to znamená, že žijí tak, jak je bìžné pro obyèejné slušné lidi v Evropì,
kteøí jsou kámabhogí a tedy si normálnì užívají požitky smyslù, vìnují se však též meditaci a
mají zájem o kultivování faktorù meditaèního pohroužení jhány. Diskutovaná témata vznikla
z aktuálních potøeb nìmeckých meditujících. Nìkteré z našich diskuzí byly zaznamenány a
dokonce i zapsány, avšak kvalita nahrávek vìtšinou nedostaèuje pro publikování. Víme ale, že
téma kultivace faktorù jhány bylo èesky výbornì pojednáno tebou, ctihodná Vajiro,
v pøednesu podaném na kurzu meditace Dibba-Vihára; záznam tohoto pøednesu byl dobøe
editován a je dostupný na webové stránce: [www.ayurama.eu/jhanangavajira.pdf]
SV: Principy tréninku Áyusamana poskytují rámec, ve kterém je meditaèní pokrok dobøe
podporován. Pøesto to vyžaduje vedení kompetentním trenérem, který bere v úvahu osobní
kvality žáka. Vzpomínám si, Bhante, jak jsi nás trénoval, nás mnichy a mnišky,
v monastickém prostøedí Áyukusala Ásamy na Srí Lance. Optimální podmínky tréninku byly
vytvoøeny v prùbìhu let naší práce a ve spolupráci s našimi sinhálskými podpùrci, která
zahrnovala užívání zaøízení tradièní sinhálské Sanghy. Nyní existuje dobrá skupina
Áyusamanù a Áusamaní v Èechách. Nìkteøí z nich dostali od tebe na Srí Lance úplný trénink
v nissayi jako bhikkhu. Tøi z nich jsou nyní skuteènì kompetentní uèitelé meditace. Avšak
trénink Áyusamana jsi nabídl též v nìmecké meditaèní skupinì v Sabbaloka Vihára.
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AT: Nuže, v té nìmecké skupinì bylo asi jenom pìt osob, které skuteènì dokázaly pochopit sama
sebe jako Áyusamani nebo Áyusamaní. Hm. Vìtšina tìch ostatních jenom pøijali pravidelnou
meditaci jako souèást svého každodenního života, aniž by se však zabývali systematickým
studiem textù Dhammy, což je souèástí tréninku Áyusamana. Ctihodná Vajiro, Ty jsi
diskutovala otázky tréninku Áyusamana s tìmi tøemi osobami, které v Sabbaloka Vihára
vedou meditaèní sezení, když tam nejsem. Mluvila jsi hlavnì s nìmeckou Áyusamaní
Sudhammou, která je specializována na trénink „všímavé harmonizace energií“, jak ona sama
nazývá kultivaci faktorù jhánanga, faktorù meditaèní extáze. To je i pro tebe dùležité téma.
Musím ale pøipustit, že nevím, do jaké míry se moji nìmeètí žáci vìnují studiu textù, které
jsem jim doporuèil. Ještì jsem je nepøedvolal k žádným zkouškám [tady se AT smìje.]. Máš
možnost, ctihodná Vajiro, to s nimi zkontrolovat a zjistit, do jaké míry rozumìli tomu, co
jsem je uèil. Vystøízlivìl jsem po jistých zkušenostech s èeskými meditujícími, z nichž nìkteøí
si dokonce dovolili vystupovat jako uèitelé meditace. Jsou to zkušenosti, které mì stáhly
zpátky na zem [tady se AT dívá smutnì k zemi.]

SV: Proè? Co je špatnýho na Èeších? V Èechách je v souèasnosti nìkolik Áyusamanù. Tøi z nich,
jmenovitì ctihodní Ákása, Atari a Hita dostali od tebe plný trénink jako bhikkhu a ty je
uznáváš jako kompetentní uèitele Dhammy a meditace. Máme taky sedm èeských Áyusamaní,
tøi z nich od tebe dostaly monastický výcvik a ty jsi spokojený s jejich výsledky. V èem je
tedy rozdíl mezi tvými žáky v Èechách, na Srí Lance a v Nìmecku, Bhante?
AT: Rozdíl mezi èeskými a nìmecky mluvícími Áyusamany je podmínìn hlavnì politickým
charakterem jejich postkomunistických anebo demokratických zemí. Jo. Jejich spoleèenská
zaujatost, kulturní pøedpojatost je velmi podobná. Hm. Existuje jedna charakteristika, která je
spoleèná západním buddhistùm, totiž prospìcháøské myšlení, které bylo dobøe oznaèeno jako
spirituální materialismus v textech Lámy Chogyam Trungpy. V nìmecky mluvícím svìtì
z toho vyplývá vytváøení neužiteèných institucí, které vedou k utrpení pod na sebe sama
uvalenou byrokracií. Je dost smutné, že v postkomunistické Evropì se setkáváme taky se
skuteènými zloèinci, kteøí pøedstírají, že jsou buddhisty proto, aby vylákali peníze z asijských
dárcù. Avšak moji srílanští a indiètí žáci se odlišují od zápaïanù díky implikovanému faktu,
že od dìtství jim byly vštìpovány ctnosti vázané na Dhammu, jakožto souèást jejich
domovské kultury; ale na explicitní úrovni se èasto dusí pøedsudky spojenými s moderním
buddhistickým fundamentalismem. Tak. Vyuèovat praxi Dhammy rozeným buddhistùm je
èasto obtížnìjší, než uèit Dhammu ménì zaujatým zápaïanùm. Oni rození buddhisté si totiž
myslí, že vìdí všechno pøedem a nevidí žádnou potøebu pro vlastní praktické objevování.
Nìkteøí z nich se ztrácejí ve slepém politickém aktivismu, avšak vìtšina rozených buddhistù
podléhá fatalismu a neteènosti tak, jak je jim to pøisuzováno jednak západními ale i jejich
vlastními publicisty.

SV: Ctihodný pane, tvoje posouzení západních buddhistù je velmi tvrdé. A rození buddhisté na
tom nejsou o moc líp. Byl bys tak laskav a zvážil vymazání této èásti interview, až budeš jeho
záznam editovat? Øekni místo toho, prosím tì, v krátkosti, co jsou to ty socio-kulturnì dané
pøedpojatosti, které musí èlovìk pøekonat v Áyukusala tréninku?
AT: Rád shrnu, které socio-kulturnì dané pøedpojatosti musí èlovìk pøekonat pøi tréninku
Áyukusala. Nevyhovím ale tomu, madam, abych vymazal svojí tvrdou kritiku buddhistických
skuteèností. Kdokoliv by pochyboval o její pøesnosti èi oprávnìnosti, tak mì mùže pøímo
kontaktovat a zeptat se mì na jména buddhistických zlodìjù a detaily všech tìch pochybných
èinù buddhistù, ke kterým se vztahuju. Hm. Ale abych vyhovìl tvému laskavému doporuèení,
poukážu také na nìkteré dobré aspekty, ze kterých se mùžeme tìšit, jo, na základì tréninku
Áyusamanù a Áyusamaní. Nuže, abych shrnul ty ne tak š•astné buddhistické reality tøech
svìtù, ve kterých uèím Dhammu, staèí, když øeknu jenom tøi následující vìty. Zaprvé, vìtšina
buddhistù v theravádových zemích Asie jsou buïto pasivní a mohou být oznaèeni jako
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„neteèní tradicionalisté“ nebo jsou aktivní a mohou být oznaèeni jako malá skupina
„agresivních fundamentalistù“. Zadruhé, v postkomunistické Evropì se setkáváme s lidmi,
kteøí se snaží vydìlat peníze na prodávání svých podivných pojetí buddhismu a nìkteøí z nich
jsou skuteènì bezohlednì kradoucí buddhistiètí oportunisté. Hm. Zatøetí, v demokratických
zemích, pøedevším v nìmecky mluvícím svìtì, se setkáváme s neuvažujícími lidmi, kteøí se
pilnì vìnují povrchnímu konzumu stále rostoucí rùznorodosti buddhistických škol. Jo. Zatím
co ti vážnìjší mezi nimi mohou být oznaèení jako „tìžkopádnì uvažující“ spekulanti. V tìchto
tøech vìtách poukazuji struènì na smutné aspekty souèasné buddhistické reality. Nicménì ve
všech tøech zmínìných svìtech se mùžeme setkat se skuteènými praktiky Dhammy, kteøí jsou
kompetentní ve zvládání svého života a mohou být oznaèeni jako sappurisa, což je Buddhùv
název pro ušlechtilé plnì fungující osoby.

SV: Bhante, chci se zeptat ještì dvì krátké otázky pøed tím, než se budeme vìnovat rozpravì o
mých hlavních tématech; a to jsou zejména ženská síla v meditativním kultivování extáze a
osvícení. Moje první krátká otázka je: Proè jsi trval na tom vést toto interview v angliètinì? A
za druhé: Proè tolik mluvíme o socio-kulturním kontextu denní praxe Áyusamanù?

AT: Všichni naši Áyusamani a Áyusamaní rozumìjí anglicky. Hm. Kdykoliv nerozumìjí nìèemu
kompletnì, tak se mohou zeptat ve své mateøštinì, to je v èeštinì, nìmèinì èi sinhálštinì a to
by eventuálnì vedlo k diskuzi uvedeného tématu a k prohlubování jeho chápání. Toto byl mùj
nápad, když jsme zaèali tento interview. Tvoje druhá otázka, ctihodná paní, by vyžadovala
další dlouhé rozpracování kulturnì vázaných idejí a pøedsudkù o meditaci, dále o spirituálním
zpùsobu života a asketicismus, o lásce, sexu a o štìstí, o vztazích mezi muži a ženami a tak
dále. Mluvili jsme o kulturním pozadí našich Áyusamanù a Áyusamaní hlavnì proto,
abychom si pøipomnìli pøedpojatosti, které musí pøekonávat. A mám radost z toho, že vím, že
tyto pøedpojatosti jsou zvládány mými žáky, kteøí mají úspìch ve svém tréninku. Zatímco
osoby, které zùstávají nadále zavázány zmínìnými pøedpojatostmi neteènosti, bezohlednosti
nebo spekulování, tak ti brzy opouštìjí tradici Áyukusala.

SV: Bhante, dìkuju za tvoje odpovìdi, které se dosud týkaly socio-kulturního kontextu tréninku
Áyusamana. Nyní bych chtìla pøejít k mému hlavnímu tématu a to je síla ženskosti ve spojení
s meditativním kultivováním extáze a osvícení. Buddha mluvil o 22 øídících schopnostech
v Indriya-Samyuttì a tam konkrétnì o skupinì tøí øídících schopností, jmenovitì o ženské
øídící schopnosti itthi-indriya, za druhé je to mužská øídící schopnost, purisa-indriya, a za tøetí
je to vitalita, nebo øídící schopnost vitality, života, jívita-indriya. Tento text se dále zabývá
pokrokem v meditaci. Podobnì v intenzivních meditaèních zásedech Áyukusala tradice zaèíná
instrukce pro meditaèní pokrok od kultivování øídících schopností. Potom postupnì jsou
meditujícím dány instrukce pro kultivování faktorù extáze a koneènì pak pro kultivování
faktorù osvícení. Tento postup jsi nedávno vysvìtloval tvým nìmeckým žákùm. Nyní se tì
ale, Bhante, chci v tomto kontextu zeptat nìkteré technické otázky.
AT: To budeme potøebovat dost èasu, abychom se tím zabývali poøádnì a pøimìøenì. Proto bych
nyní doporuèil, drahá respektovaná Áyusamaní Vajiro, abychom udìlali pøestávku. Hm. Pak
se mùžeme podívat na kanonické texty, které se vztahují k tématu. Já bych doporuèil IndriyaSamyuttu v Sutta-Pitace, dále Indriya-Vibhangu a Patthána-Paccayaniddessu z AbhidhammaPitaky a taky Samyoga-Suttu ze Sattaka-Nipáty, jakožto i sutty Ekaka-Nipáta-Rûpádivaggy
z Anguttara-Nikáyi. Ty už jsi studovala všechny tyto texty, ctihodná Vajiro. Tak prosím, ještì
jednou se na nì podívej a pøiprav si seznam otázek, které se chceš zeptat.
SV: Výbornì, Bhante. Dìkuju ti za vysvìtlení, které jsi mi dal, a pokraèujme v tomto rozhovoru
nìkdy pøíštì.
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Pokraèování Interview “Regulace Tréninku Áyusamanù a Ženská Meditaèní Extáze”
Áyukusala Thery (AT) se ptají Áyusamaní Vajirá (SV) a Áyusamaní Sudhammá (SS)
ve švýcarském Áyuráma, ve dnech 17. a 22. ledna 2009

SV: Ctihodný pane, bìhem pøedchozích dnù jsme pracovali na interview o regulaci denní praxe
Áyusamana. V Áyukusala tréninku je zahrnuta celá Buddhova osmièlenná ušlechtilá stezka,
to je trénink síla-samádhi-paññá, jednání-prožívání-vìdìní. Jak se podílejí ty dvì øídící
schopnosti ženskosti itthi-indriya a mužskosti purisa-indriya v tìchto tøech oblastech
tréninku? Jaké postupy jsou užívány pro jejich vyvažování a jak se dají kultivovat?

AT: Ctihodná Vajiro, ty dvì øídící schopnosti ženskosti a mužskosti usmìròují jednání mužù a žen.
Jsou to podmínky indriya-paccaya pro další fenomény. Obì tyto schopnosti jsou pøítomny
v rùzném stupni v každé osobì, a• mužské nebo ženské; vyskytují se v jednání, v prožívání a
u instruovaných osob i v jejich vìdìní. Pokud se týèe pokroku v tréninku, není na tìchto dvou
øídících schopnostech nic zvláštního; to znamená, tak dlouho, dokavad nejsou nìjak
poškozeny nebo zmrzaèeny. Mohutní ve zdravém rozvoji osobní integrity, jinými slovy jsou
vyvažovány a harmonizovány, když se nìkdo stává plnì fungující osobou sappurisa. Toto
bylo opakovanì tematizováno v našich diskuzích v Áyuráma; to bylo též dùvodem, proè jsme
mluvili v souvislosti tréninku Áyusamaní o tom, jak je dùležité stát se zdravou suverénní
ženou, která je kompetentní též v jejím sociálním prostøedí.
SV: To je taky kulturnì vázaná záležitost. To jsme diskutovali také s naší srílanskou Áyusamaní
Charminí, která ve svém denním životì zvládá dva typy sociálního prostøedí. Žije v tradiènì
buddhistické zemi, kde pracuje na Francouzské ambasádì a jako úøednice zodpovìdná za
kulturní záležitosti musí jednat obzvláštì s Evropany a s westernizovanými Srílankánci. Musí
být velmi všímavá, aby si udržela své sebepojetí jako Áyusamaní i když se zabývá svìtskými
záležitostmi v tìchto dvou svìtech...

AT: Ano, ona je výjimeèná osobnost. A to všechno navíc k jejímu tréninku Áyusamaní. Ale já si
nemyslím, že by na tom byla lépe, kdyby žila v klášteøe jako ordinovaná bhikkhuní, a to
navzdory tomu, že život mnišek na Srí Lance je lepší než v jiných buddhistických zemích,
protože je tu blíž tomu, co uèil Buddha. Avšak pøedstava toho, jaká má mniška být, je vázaná
na mnoho všeobecných nedorozumìní. Vìtšina lidí si myslí, že buddhistická mniška by byla
nìco jako ménìcenná kopie mnichù. My jsme se to snažili pøekonat pomocí speciálních
regulací v Áyukusala tréninku pro samaní. Dokonce než jsi ty dostala vyšší ordinaci jako
bhikkhuní, ctihodná Vajiro, tak jsi prošla striktním monastickým tréninkem, který byl
technicky tak nároèný jako trénink mnichù Áyukusala. Na základì toho se ti dostávalo hodnì
respektu a uznání od každého na Srí Lance. Jsme si vìdomi toho, že ženy v tradiènì
buddhistické kultuøe Srí Lanky mají jinou a vyšší sebeúctu, než emancipované ženy na
západì. A my jsme podle toho modelovali sociální aspekty tréninku Áyusamaní. Obzvláštì
jsme mluvili o takzvaných specificky ženských kvalitách být citlivá a podporující; to je pøímo
spojeno s aspekty ženskosti zahrnutými v itthi-indriya. Takto pojatá ženskost se stala novým
tématem západní psychologie; tady bychom mohli doufat, že dostaneme vývojovou pomoc
z buddhistických zemí. Protože pro ženy v buddhistických zemích toto bylo vždy
samozøejmostí a evidentní pravdou. Ale na neštìstí to dnes ztrácejí. Doufejme, že budoucí
Áyusamaní si to vezmou jako souèást svého tréninkového zámìru.

SV: Ale vra•me se, Bhante, k té jiné èásti mojí pùvodní otázky jak souvisejí tyto øídící schopnosti
s rùznými oblastmi buddhistického tréninku. Minulý týden jsme diskutovali úèel Áyusamana
tréninku v Sabbaloka Vihára v Nìmecku, Áyusamaní Sudhammá tam chtìla vìdìt, co Buddha
uèil o kultivování ženských a mužských energií. Opakovanì mluví o energiích, o nichž zøejmì
ví, jak s nimi prakticky pracovat. Tak jsem ji pozvala k úèasti na dnešním interview a
rozhodly jsme se požádat tì, Bhante, o další vysvìtlení tohoto aspektu energií.
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AT: Ano, to je v poøádku, ctihodné dámy. První a nejdùležitìjší vìcí je, že nesmíme zapomenout,
proè Buddha uèí pochopení sampajañña všech øídících schopností. Takže se musíme nejprve
ptát, jaký je úèel všímavého zaznamenávání sati-sampajañña tìch øídících schopností v rámci
tréninku Dhammy. Jo. Toto je jistì velké téma, ale já jsem rád, že jsme ho tady pøinejmenším
pojmenovali. Doufejme, že se budeme vracet k jeho rùzným aspektùm. Nyní ale pamatujme
na to, že Buddhùv úèel všímavého zaznamenávání øídících schopností je moudré uchopení
jejich výskytu. Moudré uchopení yoniso manasikára se dìlá prostøednictvím paradigmat
Abhidhammy a proto se je musíme nauèit a být schopni s nimi pracovat. Indriyání jsou
fenomény, které fungují jako podmínky, jako indriya-paccaya, které ovládají následné
vznikání dalších fenoménù. Nejsou jedinými pøíèinami toho, co se stane, ale ovlivòují a
dokonce øídí prožívání a jednání. Buddha uèí cestu, jak prozkoumat fungování mysli a jak tu
mysl osvobodit. Prozkoumat øídící schopnosti je vlastnì toho èástí.
SS: Ctihodný pane, mluvili jsme nejenom o ženskosti a mužskosti, ale taky o ostatních øídících
schopnostech, které Buddha uèí jakožto náležející do nìkolika skupin. Mne obzvláštì zajímá
vìdìt, které schopnosti øídí naše prožívání rùzných energií v rùzných citech. Když jsem se
dívala na položku „energie“ v Buddhist Dictionary, tak jsem našla odkaz na položku „viriya“,
která je vysvìtlena jako „mužnost nebo hrdinství“ a jako taková „identická s pravým úsilím
ušlechtilé osmièlenné stezky“. To znamená nìco jako osobní kvalita nìkoho energetického a
nadšeného. Ale to není to, co já považuji za prožívání rozlièných energií v citech. Prosím,
vysvìtli, které øídící schopnosti usmìròují energie v rùzných citech a jak lze kultivovat jejich
harmonizaci.

AT: Ctihodná Sudhammo, správnì rozlišuješ mezi tím ne tak správným užíváním slova „energie“
pro oznaèení osobních vlastností a o nìco správnìjším užitím k zachycení energetických
procesù v proudu cítìní. V každém prožívání jsou minimálnì dva aspekty, totiž kognitivní a
energetický. Kognitivní aspekt je podmínìn pøedmìtem vìdomí, to znamená árammanapaccaya, jakož i podmínkou cíle intencionality, to je adhipati-paccaya. Toto platí pro každé
prožívání, které mùže být navíc rozlišováno podle dalších podmínek jako napøíklad motivaèní
koøeny hetu-paccaya nebo druh potravy ahára-paccaya, kterou krmíme naší mysl. Jak víš,
existuje dvacetètyøi podmínek, které recitujeme v každodenní Áyukusala-Púje. Avšak ty se
obzvláš• zajímáš o øídící schopnosti, které usmìròují energie v rùzných citech. Takže mi
nejprve øekni, drahá Sudhammo, k jakému prožívání se vztahuješ, když mluvíš o cítìní.
SS: Nuže, v analytických postupech meditace vipassaná bereme cítìní jako jeden ze ètyø
podkladù všímavosti. V tom nejzákladnìjším stádiu vipassany rozlišujeme jenom mezi
pøíjemným a nepøíjemným cítìním. Avšak já chápu jako cítìní jakékoliv prožívání, které má
speciální citovou kvalitu, to znamená, že ho nemùžeme jednoduše odložit jako buï pøíjemné,
nebo nepøíjemné. Jsou takové city, které nás vitalizují, a takové, které nás unavují.
V nìkterých citech mùžeme vnímat vibrace energie a ta energie mùže být usmìròována a
užívána pro úèely naší volby. Jako pøíklad chci zmínit cítìní prožívané, když záøíme mettá
buï smìrovanì nebo neomezenì, nebo mettá zamìøenì pro léèebné úèely. Ve všech tìchto
pøípadech prožívám cítìní jak mentální pøíjemnosti somanassa-sukha, tak tìlesné pøíjemnosti
káyika-sukha. Navíc možnost ovlivnit ostatní bytosti je tu také zahrnuta. Pøipomeòme si jen,
jak Buddha pomocí mettá zkrotil rozzuøeného slona, podobnì mùžeme pomoci nìjaké osobì
rozveselit se tím, že vyzaøujeme mettá. To chápu jako meditativní práci s energiemi. Já si
myslím, že øídící schopnosti indriyáni usmìròují energie v tìchto rùzných citech. Nìkdy
øíkám, že ti posílám dobré energie a skuteènì míním to, co øíkám. Když praktikuji tyto rùzné
zpùsoby zacházení s energiemi mettá a tak dále, tak to dìlám jen intuitivnì. Nicménì si
myslím, že tato praxe mùže být vysvìtlena a dále vylepšena pomocí Abhidhammy. Mùžeš
vysvìtlit, jak to funguje a jak to mùžeme uèit ostatním.
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AT: Mluvíš velmi jasnì, ctihodná Sudhammo, velmi jasnì a velmi struènì o fenoménech, které
vyžadují hlubokou analýzu a vùbec není jednoduché je vysvìtlit. Vysvìtlení tìchto fenoménù
mùže být pochopeno jenom tìmi osobami, které jsou dobøe pokroèilé ve vipassaná meditaci a
také studovaly Abhidhammu systematickým zpùsobem. Jak jsi správnì zmínila, ve vipassaná
meditaci bereme cítìní jako jeden ze ètyø podkladù všímavosti a v základních stádiích
vipassany rozlišujeme jenom mezi pøíjemným a nepøíjemným cítìním. Pøi pokroku ve
vipassanì rozlišujeme ménì a ménì až na konec se rozlišuje jenom mezi vším, co patøí ke
svìtu, a tím, co je mimo svìtskou realitu, totiž co je nejvyšší svoboda nibbány. Takže krok za
krokem odkládáme i všechny ty zajímavé záležitosti energií.

SS: Dobøe, Bhante, ale také Buddha sám a pravdìpodobnì mnoho z jeho plnì osvícených žákù
pracovali s cítìním a energiemi. Když nìkdo ještì není osvícený, je tu nìjaké nebezpeèí v této
práci s energiemi?
AT: Osvícená osoba vyèistila svou mysl prostøednictvím vipassany a je svobodná od dvou
nebezpeèí, totiž osvobozená od nebezpeèí, že se zamotá do experimentování s city a
energiemi namísto práce na pokroku osvobození od utrpení a také je svobodná od nebezpeèí,
že by tøeba zaèala používat své dovednosti pro neblahodárné cíle. Avšak, kdo pracuje
s energiemi opatrnì a diskutuje tuto práci s kompetentním uèitelem, tak se nemusí obávat
zmínìných nebezpeèí. Mùžeš pracovat s energiemi na rùzných úrovních komplexity.
Kdokoliv se mùže snažit rozvíjet energie spojené s mettá a také kdokoliv to mùže uèit dalším
osobám. Je zde nutno udìlat jenom nìkolik opatøení, která jsem struènì popsal v kapitole
Strategie sympatie mé knihy Umìní žít š•astnì. Experimentování s city a energiemi mùže být
zajímavou zábavou a mùže pøinést také nìjaké užiteèné výsledky, jako je tomu tøeba v tvém
pøípadì. Dìláš objevy užiteèné pro lepší pochopení toho, jak funguje mysl a výsledky tvého
experimentování také pomùžou vytváøet lepší podmínky pro pokrok ke koneènému
osvobození.

SS: Ano, Bhante, o to se snažím. Aèkoliv se mi líbí taky léèitelské užití energií a jejich
kultivování jako láska v mettá a muditá. Na základì tohoto experimentování jsem vytvoøila
svùj vlastní systém pojmù pro uchopení zahrnutých fenoménù. Vìtšina tìchto pojmù je
spojena s postupy práce s energiemi. Jistì že užívám pojmový rámec pìti meditaèních
dovedností pañca-vasiyo, který je velmi dùležitý v tradici Áyukusala a byl dobøe vysvìtlen ve
tvých pøednesech Dhammy. Shledávám také užiteèným to, co je popsáno ve tvé knize jako
paradigmata „magické dráhy moci“, iddhi-páda, pøedevším postupy síly zámìru, chanda,
které ukazují, jak intenzifikovat a usmìròovat energie. Ale to není pøesnì to, jak já pracuju
s energiemi. Proto používám také nìjaké pojmy, které možná nejsou zcela sluèitelné
s paradigmaty Abhidhammy. Já rozlišuju tøi typy energetických polí: první je všeobecná
energie jisté situace, která mùže být smutná, depresivní, nenávistná, anebo naopak radostná a
láskyplná; zadruhé rozlišuju usmìrnìný a koncentrovaný proud energie, který se mùže mìnit
podobnì jako ten všeobecný, ale má definitivní smìr a mùže být prožíván odstupòovanì
v gradientech slábnoucích s distancí od zdrojové osoby; zatøetí je to lokalizovaný proud
energie prožívaný napøíklad v tìlesném kontaktu bìhem léèivých dotykù nebo pøi líbání a
hlazení tøeba èela dítìte, nebo pøi nìžném držení rukou nebo pøi milování a tak dále.

SV: Co se dìje, Bhante, pøi intenzifikování tìchto energií bìhem pohlavního styku? Buddha
rozlišuje mezi štìstím vázaným na sexuální prožitky, sámisa-píti, které je charakterizováno
jako spojené s masem, a štìstím spirituálním, nirámisa-píti, což znamená štìstí bez masa.
V indických jazycích pøíbuzných Páli a Sanskrtu, je slovo píti nebo príti užíváno pro oznaèení
orgasmu. Nìkdy jsi srovnával tyto dvì formy píti a pøitom zdùraznil, že spirituální extáze pítijhánanga se ve vyšších stádiích jhány stále více zjemòuje. Buddha mluvil o své vzpomínce
na extatickou zkušenost, když sedìl jako malé dítì pod rùžovým stromem. To musel být
prožitek smyslné píti. Jak moc se podobají ty energetické zmìny u obou forem píti?
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AT: Všechny typy energií, které byly doposud zmínìny, se vyskytují ve svìtì smyslù káma-loka,
v nìmž je polarita ženské øídící schopnosti itthi-indriya a mužské øídící schopnosti purisaindriya základní silou. Buddha øíká v prvních suttách Knihy jednièek Anguttara-Nikáyi, že je
to vùbec ta nejsilnìjší motivaèní síla. Buddha uèí, jak se osvobodit od omezující síly této
polarity prostøednictvím všímavosti tìla káyagatá-sati, což je hlavním tématem posledních
sutt Knihy jednièek Anguttara-Nikáyi. V Áyukusala tréninku ke zvládnutí tohoto používáme
zvláštì instrukce z Rathopama-Sutty. To platí pro práci se všemi typy energetických polí,
které jsi zmínila. Ústøedním bodem té instrukce je zùstat u pøímo prožívaného jevu a
nezamotat se do pøedstav a asociací. Tato instrukce platí pro všechny situace a pro všechny,
kteøí se trénují, pøièemž nezáleží na tom, zda praktikuji podle pravidel Pátimokkhy jako
bhikkhu a bhikkhuní, nebo jestli praktikují meditaci v bìžném životì jako kámabhogí.
Všechny lidské bytosti, bez ohledu na to, jaký mají pokrok na cestì Dhammy, všechny bytosti
jsou znova a znova úèastny v rùzných energetických polích, o kterých jsi hovoøila. Není
dùvodu nepøijmout výskyt rùzných energií a jejich všímavé uchopování. Náš Áyukusala
trénink je založen na základních Buddhových instrukcích pro etiku síla, meditaci samádhi a
rozvoj moudrosti paññá. Ty platí v každodenních rutinách, v meditaci, právì tak jako ve všem
experimentování.
SS: Dobøe, Bhante, plnì toto pøijímám a mám na pamìti Buddhovy základní instrukce. Pøesto
bych chtìla položit otázku týkající se mého experimentování, které jsem popsala. Existují,
Bhante, nìjaká konkrétní paradigmata Abhidhammy, která bych mohla použít pøi práci
s tìmito fenomény rùzných typù energií?

AT: To, o èem jsi v této souvislosti hovoøila, ctihodná Sudhammo, to vše jsi velmi hezky popsala
v bìžném jazyce. Nejdùležitìjší však je, že ti to dobøe funguje pøi tvé praktické denní èinnosti.
Relevantní paradigmata Abhidhammy používají technické pojmy mikro-analýzy, které jsou
dokonce i pro zkušené experty Abhidhammy velmi obtížné. Tam jsou užívána paradigmata
procesù vìdomí citta-víthi, které jsou øízeny ovlivòováním javana ze sekundárního bhavangacitta-víthi. Základní pojmy tìchto paradigmat vysvìtluje psychologický komentáø k mému
nìmeckému pøekladu Abhidhamma knihy Rûpa-Arûpa-Vibhága, která má titul „Abhidhamma
im Überblick“; a v tom je to hlavnì ten diagram Bhavanga na stranì 102. Toto je velmi
dùležité a dost obtížné k pochopení. Pøesto nám ale Buddha dal také pojmové nástroje pro
makroanalýzu, ke které patøí právì paradigmata øídících schopností indriyáni. I když jen
velmi zhruba užijeme paradigmata indriya-paccaya, aniž bychom pøitom brali v úvahu ty
ostatní paccaya podmínky, které eventuálnì ovlivòují proud vìdomí, i tak už získáme pøehled,
èímž nám do jisté míry bude možno usmìròovat ty procesy. Ale poøád ještì nemùžeme
usmìròovat procesy v jednotlivostech. Také ještì nedokážeme uskuteènit magické síly siddhi,
jež jsou popsány v textech Páli kánonu. Nicménì se nám ale otevøou možnosti vidìt, co se
v mysli dìje. Vidíme napøíklad, co øídící schopnost duševního pocitu štìstí somanassa-indriya
zpùsobí, jak schopnost vitality jívita-indriya energetizuje tyto procesy, kam jsou smìrovány a
tak dále. Pak mùžeme dìlat i dùležitá rozhodnutí, která nám do znaèné míry umožní ovládat
energie, o kterých byla dosud øeè.
SV: V Indriya-Samyuttì mluví Buddha o sdružení øídících schopností do nìkolika skupin. Jako
první skupina tam je uvedena skupina pìti øídících schopností mysli mano-indriya, jmenovitì
sati všímavost, saddhá dùvìra, viriya úsilí, samádhi soustøedìní a paòòá moudrost. Toto jsou
øídící schopnosti, které hrají nejdùležitìjší roli v Áyukusala meditaèním tréninku, jejichž
kultivování a vyvažování je hlavním úkolem prvních dnù každého Áyukusala intenzivního
meditaèního zásedu. Je zajímavé, že v Indriya-Samyuttì již jako druhá skupina øídících
schopností jsou vypoèítány: zaprvé øídící schopnost ženskosti itthi-indriya, zadruhé øídící
schopnost mužskosti purisa-indriya a zatøetí øídící schopnost vitality jívita-indriya. A teprve
potom jsou pojednány ostatní øídící schopnosti.
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AT: Ctihodné dámy, tady vidíte, že ta skupina øídících schopností, ke které patøí ženskost itthiindriya je zøejmì dùležitá. Buddha ale nikdy nemluvil o ženskosti, aniž by zároveò uvedl
mužnost. Dokonce když se zabýval tématem ideální partnerky nebo manželky v Bhariyá-Suttì
v Anguttara-Nikáyi, tak tam zmiòuje mužnost. Nelze rozumìt všem aspektùm ženskosti itthiindriya bez vztahu k mužnosti purisa-indriya. Tato vzájemnost je podrobnì pojednána
v Samyoga-Suttì v Anguttara-Nikáyi, kde ale je také ukázán toho úèel, tím je transcendovat
spojení samyoga tìchto dvou.

SV: Bhante, peèlivì jsem studovala Samyoga-Suttu a pøitom mì napadly dvì myšlenky. Zaprvé je
nutno pøipustit, že jakýkoliv pøeklad a vysvìtlení této sutty bude kulturnì vázáno. Mìla jsem
pøitom na mysli naší srílanskou Áyusamaní Charminí, kterou považuju za velmi femininní
osobu v nejlepším slova smyslu, ale nemyslím si, že by dobøe zapadala do konceptu ženskosti,
který dneska pøevládá na Srí Lance, pøesto vìøím, že je schopna pokroku v Áyukusala
tréninku transcendovat omezení tradiènì chápaného pojetí sexu. Otázka kulturní vázanosti
pøedstav ženskosti a mužnosti by jistì zasluhovaly další interview. Nyní tì chci požádat
alespoò o krátká vysvìtlení ohlednì tìchto dvou myšlenek, jež považuju za dùležité v osobní
praxi. Zøejmì všechny øídící schopnosti jsou ve skuteènosti pøítomny v každé osobì. Co se
s nimi dá dìlat pøi pokroku v Áyukusala tréninku? Které regulace Áyukusala tréninku byly
ustaveny obzvláštì s ohledem na rozdíly v pohlaví? Co má být udìláno pro harmonizování
ženskosti a mužnosti ve vlastní mysli? A konkrétnì jak má žena podle Buddhy kultivovat
svou ženskost itthi-indriya?
SS: Já mám také, Bhante, ještì další otázku ohlednì øídící schopnosti ženskosti. Když pracuju
s energiemi, které øídí zmìny toku citù, jasnì vidím rozdíly mezi ženskými a mužskými
energiemi dokonce i v mém vlastním proudu cítìní. Jaké jsou rùzné výhody a požitky
ženských a mužských energií, jak se dají použít tyto uspokojivým zpùsobem pøi kultivování
faktorù extáze jhánanga a pøi kultivování faktorù osvícení bojjhanga?

AT: Ctihodné dámy, vaše otázky smìøují k velmi dùležitým tématùm. Dokážu je teï jen
zaznamenat a pojmenovat tak, abych si je zapamatoval. Obì dvì jste mladé, silné ženy plné
energie, a vidím, že byste rády pokraèovaly s naším interview. Smím vás požádat o laskavost
vùèi vašemu uèiteli, který je kvùli své obvyklé dùkladnosti o nìco pomalejší pøi odpovídání
otázek týkajících se Dhammy, a který je nyní ještì pomalejší pro svùj pokroèilý vìk?

SS: Ano, Bhante, zaznamenejme tedy ty otázky, na které bychom rády mìly tvé odpovìdi. Možná
se k nim dostaneme nìkdy pozdìji.
SV: Ano, Bhante, domluvme se tedy na pokraèování v interview nìkdy pøíštì. Nyní nám dej,
prosím tì, tøeba jen jednou vìtou shrnutí toho, co považuješ za nejdùležitìjší s ohledem na
naše témata.

AT: Nejdùležitìjší je v Áyukusala tréninku kultivace všímavosti sati, které je vìnováno hodnì
úsilí od samého zaèátku. Když používáme všímavost v její funkci øídící schopnosti, tak je
spojena jakožto sati-sampajañña s moudrým uchopením, aby zaznamenávala výskyt všech
dalších jevù a sloužila k jejich vyvažování. Tomu je tak proto, aby z naší mysli byl dokonalý
vehikl na cestì k osvobození.
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Závìreèná diskuze po interview
“Regulace Tréninku Áyusamanù a Ženská Meditaèní Extáze“
ve švýcarském Áyuráma v lednu a únoru 2009
*

Zatím co první èást interview byla zaznamenána v angliètinì pro dobro všech Áyusamanù a
Áyusamaní, kteøí rozumìjí tomuto jazyku, byla pak velmi živá závìreèná diskuse spontánnì vedena
v nìmèinì, v jazyce svìta sdíleného v denním životì osob, které se interview zúèastnily.
Vzdali jsme se nápadu pøeložit i tuto naši diskuzi do angliètiny brzy po té, co jsme tak zkusili uèinit
u prvních pár vìt jejího záznamu. Nakonec jsme upustili i od nápadu rozhovor dále zaznamenávat.
Hodnotné výsledky rozhovoru nemohou být zapomenuty osobami, které se interview zúèastnily.
Tyto osoby hovoøily velmi osobnì o své zkušenosti bìhem Áyukusala tréninku a necenzurovaly
žádná ze svých sdìlení, ani ta zcela intimní, která byla spuštìna otázkami formulovanými bìhem
poslední zaznamenané èásti interview.
Jsme otevøeni pro otázky tìch, kteøí èetli toto interview a mají vážný zájem o trénink v tradici
Áyukusala a zejména též o téma „Využití ženské energie pro extázi a osvícení“.
Takže navrhujeme:

Napište své otázky a pošlete je uèitelùm Áyukusala na následující adresy
Áyukusala Thera, e-mail : ayukusala@gmx.ch
Samaní Vajirá, e-mail : ayuvaju@gmail.com

Samaní Sudhammá, e-mail : ayusudhamma@gmx.net

Buddhovi stoupenci, kteøí jsou sdruženi v Evropské Sangze Áyukusala (ESA; anglicky Ayukusala
Central European Sangha, ACES), pojímají Dhammu jako dovedné zvládání (kusala) života (áyu).
Buddhova ušlechtilá osmièlenná stezka zajiš•uje kultivaci charakteru a jednání v každodenních
situacích (síla-sikkhá), meditaèní trénink (samádhi-sikkhá) a rozvoj moudrosti (paòòá-sikkhá). Toto je
použitelné jak pro laický, tak pro mnišský øád (sangha). ESA se nepodøizují žádné z národních sekcí
(nikáya) soudobého buddhismu. ESA se øídí pùvodní naukou Buddha-Dhamma, která je zaznamenaná
v Páli kánonu a udržovaná v živé praxi nepøerušenou tradicí Theravády.
web:

www.ayukusala.org

www.volny.cz/ayukusala
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Kdo je Sangha ?

<www.ayukusala.org/sangha_cz.pdf>
<www.ayukusala.de/sangha_cz.pdf>

Pâli slovo Sangha oznaèuje – svým pùvodním významem – shromáždìní Buddhových stoupencù,
dìlené na Bhikkhusangha (A I, 56 ff, D I.1 ff) a Bhikkhunîsangha (S 5, 360 ff), tedy sbor mnichù a
sbor mnišek. Vùdce shromáždìní se nazývá Sangha-Thera nebo Sanghin (D I. 47, 116 ff); v ESA
(Evropská Sangha Ayukusala) je to Âyukusala-Thera, který si ovšem ponechává též své osobní
jméno. V dobách našeho historického Buddhy byl vùdcem celé Sanghy sám Buddha, jenž byl
znám pod svým osobním jménem Samana Gotama.
Buddha Gotama vysvìtluje, že má nìkolik rùzných druhù stoupencù (sâvakâ):
1. Mnichy rùzného stupnì seniority (therâ bhikkhû, majjhimâ bhikkhû, navâ bhikkhû),
2. Mnišky rùzné seniority (bhikkhunî), 3. Laiky (upâsakâ), kteøí se oddávají smyslnosti (kâmabhogî), anebo se jí vzdávají, 4. Laièky (upâsikâ), jež se oddávají smyslnosti, anebo se jí vzdávají.
A tito všichni prosperují ve spirituálním životì (brahmacariyaĥ iddhañceva phîtaĥ).
Santi kho pana me, Cunda, etarahi therâ bhikkhû sâvakâ honti viyattâ vinîtâ visâradâ ... pe ...
majjhimâ bhikkhû sâvakâ ... navâ bhikkhû sâvakâ … therâ bhikkhuniyo sâvikâ … majjhimâ bhikkhuniyo
sâvikâ ... navâ bhikkhuniyo sâvikâ … upâsakâ sâvakâ gihî odâtavasanâ brahmacârino … upâsakâ
sâvakâ gihî odâtavasanâ kâmabhogino … upâsikâ sâvikâ gihiniyo odâtavasanâ brahmacâriniyo …
upâsikâ sâvikâ gihiniyo odâtavasanâ kâmabhoginiyo … Etarahi kho pana me, Cunda, brahmacariyaĥ
iddhañceva phîtañca vitthârikaĥ bâhujaññaĥ puthubhûtaĥ yâva devamanussehi suppakâsitaĥ.
(Pasâdika-Sutta, D III. 6, 124f)

V tradici Âyukusala se dle Pâli-Kánonu používají následující definice:

Upâsaka, Upâsikâ

Osoba, která není ordinovaná, ale pøijímá na den tréninku (uposatha) pìt etických rozhodnutí
(pañca sîla sikkhâ-pada) se tak stává upásakou nebo upásikou, tedy laickým èlenem Sanghy

Samana, Samanî

Kdo po rituálním ordinování dennì bez pøerušení pokraèuje v tréninku (sikkhâ) BuddhaDhammy – jedno zda jako mnich èi laik – je považován jako Samana (mužský) nebo Samanî
(ženská) duchovní. I praktici jiných systémù (brahman, hindu, jain apod.) nìkdy používají
oznaèení Samana v pâli nebo Sramana v sanskritu. Náš Buddha byl též Samana.

Sâmanera, Sâmanerî

Kdokoliv se po rituálním ordinování trénuje v mnišském životì (bhikkhu-âjîva) dle BhikkhuPâtimokkha, není však ještì schopen zcela dodržovat všechna pravidla Pâtimokkhy, proèež tedy
praktikuje dle deseti etických rozhodnutí (dasa sîla sikkhâ-pada), která zahrnují nepoužívání
penìz, zdržování se jídla po poledni a další omezení, je Sâmanera nebo Sâmanerî.

Bhikkhu, Bhikkhunî

Kdo v pøísném mnišském tréninku (bhikkhu-sikkhâ) podle Pâtimokkhy dodržuje po vyšším
ordinování 227 pravidel mnicha nebo 311 pravidel mnišky, je Bhikkhu nebo Bhikkhunî. Pùvodní
význam tohoto oznaèení je „sbìratel almužen“; pøeklad evropskými pojmy „mnich“ èi „knìz“ je
v mnoha smìrech zavádìjící.
V naší dobì se po Evropì i jinde pohybuje mnoho „buddhistických mnichù“, kteøí se oznaèují
jako Aèán, Ašin, Bhante, atp. Tito lidé však nedodržují ani deset etických rozhodnutí (dasa sîla
sikkhâ-pada) Sâmanery, vùbec nemluvì o pravidlech Bhikkhu-Pâtimokkha.

Thera, Therî

Slovo Thera znamená starší, senior, moudrý (A I, 67 f, Samacittavaggo) a je uctivým oznaèením
pro Samana (nebo Samanî), vyznaèující se senioritou, velkými zásluhami, èi vysokou prestiží.
Dále vystupòovaná úctyhodnost je pak vyjádøována slovem Maháthera.
Pro více informací a další vysvìtlení viz Web:

http://www.volny.cz/thera/

