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Povídání o snech se ctihodným Áyukusala Therou 
Otázky klade ctihodná Ayyá Vajirá [VA] 
Áyukusala Assama, Hokandara, Srí Lanka, 29. ledna 2006 

Ayyá Vajirá: Ctihodný pane, problematika snù je zajímavá pro spoustu lidí. A jak je to se sny 
v Buddhovì nauce? Polo�ím ti k tomu nìkolik otázek, které se týkají jednak výskytu snù v páli a 
jednak snù v mé vlastní zku�enosti, tedy toho, co jsem za�ila a jak jsem s tím pracovala. 

Áyukusala Thera: Dobøe, ctihodná Vajiro, s jakými páli texty jsi se setkala, ve kterých se vyskytuje 
tématika snù? 

VA: Tak, pøedev�ím jsem se setkala s Metta-Suttou. To je rozprava o prospìchu provádìní meditace 
mettá, co z ní plyne� 

AT: � je to ta Buddhova promluva ve sbírce Anguttara-Nikáya o výsledcích praxe mettá? 

VA: Ano. A pak z doslechu vím, �e je tematika snu zpracována v knize Milinda-Paòhá, ale k tomuto 
se tì chci zeptat a� pozdìji. 

AT: Dobøe. Hm. 

VA: A v tom pøekladu Metta-Sutty je uvedeno jedenáct bodù, které Buddha zmiòuje jako blahodárné 
dùsledky praxe mettá. 

AT: Ano. 

VA: A jedním z nich je to, �e èlovìk, který dìlá mettá, nemá zlé sny. �e vlastnì ten spánek je 
neru�en a�  

AT: � doslovnì: Nevidí zlé sny, pápa supinam na passati. Jo.  

VA: Ano, ano.  

AT: Tak�e páli termín pro sny, pro snìní je supinam passati, doslova vidìní snu, jo, vidìní ve 
spánku. Hm.  

VA: Tak�e slovo sen jako takové tam v páli není� 

AT: Hm.  

VA: Kdy� jsem tu suttu pøekládala, tak mi to vlastnì dìlalo velmi dobøe. Pøekládala jsem to v dobì, 
kdy mi nebylo úplnì nejlépe. A vím, �e mi u� jen samotné obsahy, které se mi pøi tom pøekladu 
pod tìmi pojmy vybavovaly, tak mnì dìlaly vlastnì stra�nì dobøe. Øíkala jsem si, �e to je hezké, 
�e tu mettá vlastnì mù�u vùbec dìlat. Nebo na ní si aspoò vzpomenout.  

AT: Hm, hm, hm. 

VA: � �e si mù�u vlastnì vytáhnout ty situace, kdy mi bylo dobøe, nebo vzpomínku na to, kdy se mi 
podaøilo udìlat dobøe meditaci mettá.  

AT: Ano, dobrý. 
VA: Tak�e to pro mne bylo velmi odmìòující�  
AT: Tak�e ve své vlastní zku�enosti jsi potvrdila to, co Buddha øíká tak, jak je to zaznamenáno ve 

sbírce Anguttara-Nikáya, tedy právì v té Metta-Suttì, kterou jsi pøelo�ila do èe�tiny. 
VA: Ano. A tím se vlastnì dostávám k dal�í otázce, a to je vlastní zku�enost pøi práci s pøeru�ením 

snu. A k tomu mám nìkolik podotázek. Jednak jsem ve svém �ivotì udìlala zku�enost, �e pokud 
jsem mìla dobøe zregulovaný den, tak se mi vlastnì pak i daøilo dobøe zreflektovat a uzavøít den 
meditací mettá. A pak jsem i dobøe usínala. I kdy� tøeba byl ten spánek pøeru�ený, tak jednak 
tam nebylo �ádné násilí ani trestání se za to, �e jsem se vzbudila. Vlastnì i to pøeru�ení spánku 
bylo v té mettá náladì, v tom dobrotivém rozpolo�ení mettá. 
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AT: Tak to je vlastnì takové konkretizování toho, co Buddha øíká v té Metta-Suttì. �e ten, kdo 
praktikuje mettá, pak má tìch jedenáct výhod, �e ho nepo�kodí oheò, �e není napaden a tak dále 
� no a mezi tìmi výhodami je taky to, �e dobøe klidnì spí. No a ty sny, které pak pøicházejí u 
takového èlovìka, tak to jsou vìt�inou pøíjemné sny, ve kterých se nìjak tøeba je�tì zpracovává 
zbytek dobrotivého pro�ívání toho dne. Ta mysl to je�tì nìjak znovu zpracovává. To je takové 
to pøe�výkání, jo. My jsme vlastnì v na�í mysli pøe�výkavci.  

VA: Já si, Bhante, vzpomínám, �e jedna tvoje dobøe meditující �ákynì na Srí Lance mìla radost 
z toho pøirovnání ke krávì, která rychle pøes den nasbírá trávu a pak lehne a pøe�vykuje� 

AT: To si ani nevzpomínám. 
VA: To bylo v Kananvile pøed nìkolika lety, tehdy jsi nás uèil pracovat se sny. 

AT: Ano. A jaké má� ty, ctihodná Vajiro, zku�enosti z práce se sny, teda s tím pøeru�ením snu, nebo 
s tìmi sny po dni naplnìném mettá?  

VA: No, tak vím, �e u� jako dítì jsem mìla tøeba zlý sen a v�dycky, kdy� jsem se probudila, tak tam 
byl takový strach znova usnout. Buï musela pøijít máma, a to bylo pak lehké usnout, ale pokud 
máma nebyla, tak jsem to pak musela vlastnì nìjak zvládnout sama. Vlastnì mi �lo o vrácení se 
znova do toho spánku - proto�e pøeci nebudu nespat celou noc. 

AT: No, ano.  

VA: A kupodivu jsem se sama nauèila takový hák, �e jsem znova ten sen nastartovala v bdìlém stavu 
vìdomì s tím posledním obrázkem a nechala jsem to projet o nìco dál a pak jsem to ukonèila. 

AT: Tak to u� je hezká práce se sny. Podobnou práci se sny jsem uèil v rámci satiterapie a v rámci 
workshopù na Bernské univerzitì v sedmdesátých letech. Hlavním principem pøi tom bylo najít 
vìdomì mo�nost pokraèování a tím pøekonat ten pocit bezvýchodnosti. Ale já bych teïka tu 
práci se sny nechal stranou. Zùstaòme u toho, co ví� o snech v páli. Hm? 

VA: Hm. No tak�e v kánonu páli to je hlavnì ta Metta-Sutta, co jsme ji zmiòovali� 

AT: Ano. A co je�tì? 

VA: A pak je to téma tìch snù Bodhisatvy. Pøed tím, ne� Bodhisatva Siddhartha dosáhl probuzení 
k buddhovství, tak mìl tøi pøedvídající sny. 

AT: Ano, a ty jsou taky v Anguttara-Nikáyi� 

VA: Já to znám z tvého vyprávìní. Já jsem to pøímo v té Anguttara-Nikáyi je�tì neèetla. Ale vím, �e 
jsi nám øíkal, �e Bodhisatva mìl sny pøed tím, ne� dosáhl probuzení, a �e pøedjímající sny� 

AT: Ano. 

VA: A my jsme se tenkrát k té tématice dostali právì na základì toho, �e já jsem pøi své intenzivní 
meditaci s tebou sdílela, �e jsem mìla taky pøedjímající sen.  

AT: Tak�e to je jeden z druhù snù, o kterých Bodhisatva vypráví, øíká, �e mìl pubbebháganimitta, 
pøedjímající pøedstavu, kdy vidìl spoustu èervených mravencù a také bílých mravencù a �e si to 
vykládal tak, �e bude mít hodnì �ákù, bíle obleèených upásakù a hodnì mnichù, kteøí budou 
nosit právì tu èervenou nebo oran�ovou róbu. Tak�e to jsou ty pøedjímající sny, jak o nich 
mluví Buddha v Anguttara-Nikáyi.  

VA: No a v páli zpracovává tuto tématiku kniha Milinda-Paòhá, o které jsi se právì zmiòoval tehdy 
v Kananvile oné sinhálské upásice. Mohl bys mi k tomu i dnes nìco øíct? 

AT: Ano. No tak to je ta kapitola Supina-Paòho, neboli Otázka o snech, která je v té knize Milinda-
Paòhá, Otázky krále Milindy, neboli øecky krále Menandra. Pokud vím, tak to je asi tak jediný 
systematizující výèet rùzných druhù snù, které nalézáme v páli literatuøe. V páli komentáøích a 
subkomentáøích, tedy v atthakatá a v tíká jsou sice sny rùznì zmiòovány, ale jediným textem o 
snech, který se pova�uje za souèást Páli kánonu, je obsáhlá kniha Milinda-Paòhá. Pøesto�e to je 
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text pozdìj�í, který vznikl pìt set let po Buddhovi, Milinda-Paòhá je pova�ován za souèást Ti-
Pitaky. Ano, a jedinì tam je ta systematika tìch �esti druhù snù, kdy� ctihodný Nágasena na 
otázku toho krále Milindy odpovídá �cha ime mahárája supinam passanti�. V pøekladu tedy: 
�Takovýchto �est snù lze vidìt, velekráli.� A pak vyjmenovává ty první tøi druhy: �Vátiko 
supinam passati, pittiko supinam passati, semhiko supinam passati.� No a tady, jak vidí�, 
ctihodná Vajiro, se zase vyskytuje váta, pitta, semha. Odkud to zná�?  

VA: Bhante, to znám pøece z toho interview, který jsme dìlali o áyurvedì. Tam to jsou tun dosa, 
takzvané tøi druhy poruch nazývaných dosa.  

AT: Ano. No a v páli? 

VA: V páli to je pitta, semha� 

AT: No a kde? V které suttì? 

VA: To je pøeci Girimánanda-Sutta. 

AT: Ano, v Girimánanda-Suttì. Tak�e vlastnì Girimánanda-Sutta, promluva o léèbì ctihodného 
Girimánandy souvisí jak s problematikou tìch tøí poruch dosa, tak i s problematikou snù. Zase 
ty tøi typy poruch se tady vyskytují jako typy snù. A kdy� jsi zmiòovala, �e nìkdy byl tvùj 
spánek pøeru�en, tak za to byly zodpovìdné právì tyto tøi typy poruch. Mù�e to být vátiko 
supinam, sen, který je nabuzený tou poruchou vìtrnosti, nadýmání, má charakter jako 
vìtroplach, tak, �e v tom èlovìk lítá. Tak�e to je vátiko supinam, anebo pak je to pittiko 
supinam. To je, kdy� pøevládá pitta, kdy� je tam� 

VA: Oheò, ohnivost. 

AT: Ohnivost, vzru�ení, horeènatost. �e jo? Tak�e to je rozdìlení snù podle tématiky. Vátiko, to je 
sen vìtropla�ný, pittiko sen horeènatý a semhiko � semha, �lesma, anebo taky khapa � to je 
takový ten bahnitý, takový ten �luèovitý, jo, tì�kopádný sen. No, a já právì pøedpokládám, �e ti 
staøí ayurvediètí doktoøi mni�i právì dokázali i ty sny pou�ívat, èi lépe øeèeno výklad snù 
pou�ívat také pro diagnostické úèely. 

VA: Hm, hm. 

AT: Jaké poruchy, nebo jaký typ poruchy se vyskytuje u toho èlovìka, zále�í na tom, s èím je ten 
èlovìk konfrontován. No, a v tom textu Milinda-Paòhá, v kapitole Supina-Paòho o snech je 
typologie �esti snù: vátiko, pittiko, semhiko, a pak dal�í je dévatupasamhárato sen, jo. Dévata ho 
zpùsobují, je jimi zprostøedkován upasamhárato. Hárato to znamená, �e je pøiná�ený tìmi dévy, 
jo, bohy. A o tomto typu snù by se dalo øíct, �e je výsledkem mentálního zpracování situace 
toho snícího. Ukazuje, v jaké situaci se ten èlovìk nalézá ve svém ka�dodenním �ivotì. Tak�e je 
to právì ten výsledek toho zpracování, toho vyhodnocení té situace, který nabývá formu bo�ské 
bytosti dévata jako symbolu. Je to obraz významu, Sinnbild bych øekl nìmecky, znázornìní, 
jako�to zobrazení té situace, hm. Tak�e dévata pøiná�ejí sen, ve kterém je shrnuta a zobrazena 
situace toho èlovìka. Tak to by byl ten ètvrtý druh snù. No?  

VA: Bhante, já se tì je�tì k pøedchozímu zeptám. Vìtropla�ný � je to, �e èlovìk se jako tak vzná�í 
v tom snu? Mù�e to být to, �e tam je nìjaký pocit jako ulítávání do nìjakého prázdného prostoru 
nebo prùlet nìjakou dírou? 

AT: Ano, ano. I tohleto by do toho patøilo, ale to vìtropla�né, toto vátiko znamená spí� jakousi 
celkovou rozlítanost, jako� 

VA: Jako nìjaké takové neuchopení? � roztøí�tìnost taková? 

AT: Roztøí�tìnost� jakési to motýlkovité. 
VA: Aha. 

BH: Nìmci napøíklad pøi takovém pocitu øíkají, �e mají motýlky v bøi�e. Schmetterlinge im Bauch. 
Anebo v angliètinì je to fluttering, rozechvìní, mávání, rozlítaný jako motýlek� 
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VA: Takový neuchopitelný prostì. 
AT: Ano, a takový neuspoøádaný. Jo. To je to vátiko. Váta je ta porucha vìtrná. Na rozdíl od toho je 

ta horeènatá pitta spí� takové agresivní rozpolo�ení ve smyslu �a tvrdì na to��  
VA: Tak podobnì jsi to popisoval i v tom interview o áyurvedì, jako ty tøi poruchy. 

AT: Ano. Tak�e to je to trojí tematické rozli�ení snù: vátiko, pittiko, semhiko. Ta témata odpovídají 
náladám a jsou urèována tím, v jakém celkovém stavu ten èlovìk je.  

VA: A ty ostatní tøi druhy snù? 

AT: No, pak je ten druh snù pøinesených dévy, bo�stvy. To je právì ta symbolizace zhu�tìného 
významu. Dále pak jsou to ty sny nazvané samudácinnato, které jaksi v�e shrnují. Ten výraz 
samudácinnato znamená �dohromady slo�ený�. V takovém snu se vlastnì v�echny ty jednotlivé 
slo�ky nìjak podílejí. Ale pøedev�ím jsou to zpracované zbytky pro�itkù ze dne. Hm. Tak�e, 
kdy� nìkdo ve snu vidí snù�ku v�ehochuti, tak je to samudácinnato supinam passati. A pak je tu 
je�tì ta �está kategorie snù, ve kterých pøichází ta pubbe-bhága-nimitta, ta pøedjímající 
pøedstava. A v tom textu Milinda-Paòhá jsou tyto sny nazvány pubbanimittato. Tak�e pubba 
nimittato supinam passati znamená, �e vidí sen, nebo �e vidí ve snu pøedstavu, která pøedchází 
nìèemu, co se teprve stane. A tady je zajímavé, �e ten ctihodný Nágasena øíká tomu králi 
Menandrovi: tatra, mahárája, yam pubbanimittato supinam passati, tam yeva saccam, øíká 
�Toto jsou pravdivé sny, velekráli.� Hm. Tedy ty ostatní nejsou pravdivé� 

VA: Tak�e, to mnì teïka nasedá i na to, �e Bodhisatva mìl ty sny, které pøedjímaly, jak to bude 
potom s tìmi èervenými a bílými mravenci� 

AT: Nejenom pøedjímání�  
VA: Nejenom? 

AT: Tam byla je�tì i ta ostatní témata naladìní a symbolizace. 
VA: A mnì se k tomu, Bhante, teïka napojilo to� hezky jsi mi nahrál na nìco, co jsem sice nechtìla 

pùvodnì do tohoto interview zahrnout. A mù�eme to pak pøi editování tøebas i vynechat, kdy� 
na to tak pøijde, jo. Vloni probìhla ta aféra, která vedla ke krizi v tradici Áyukusala, která byla 
pøedjímaná ve snech. Vím, �e nìkolik tvých bývalých mni�ských �ákù � jsou to teda bývalí 
mni�i, kteøí jsou tvými �áky i nadále � nìkolik tvých bývalých mnichù mìlo sny, které vlastnì 
pøedjímaly, co se stane. Zaprvé to byl ten sen, ve kterém nás mnichy v Evropì pronásledovala 
nìjaká banda zloèincù. 

AT: Aha. To byl ten sen, který mìl ctihodný Atari. 
VA: Ano. Ten mìl ctihodný Atari a pak také ctihodný Ákása� Ctihodný Atari mìl ten sen je�tì jako 

mnich tady na Srí Lance. A ctihodný Ákása to mìl a� potom, co odjel do Evropy jako laik. Pak 
sdílel ten svùj sen, �e vidìl v tom snu� 

AT: Aha, o tom pak napsal� 

VA: � prostì vidìl v tom snu bandu lidí, kteøí byli pøevleèení za mnichy a mni�ky a oddávali se 
sexuálním hrátkám, jakýmsi ménìcenným orgiím, a on tam byl jako mnich a sna�il se je nìjak 
usmìrnit a køièel na nì, ale oni ho ignorovali. On pak �el mìstem a sna�il se tì nìkde najít a ptal 
se na cestu k tobì, ale nikdo mu nedokázal odpovìdìt. On se stále cítil mnichem, mìl na sobì i 
èívaru, ale nikdo ho jako mnicha nebral. A pak, kdy� se koukl na sebe, tak z té èívary mu dole 
koukaly nohavice kalhot a normální boty a taky mìl dlouhé vlasy� 

AT: No jo, tak to byl pravdivý sen bývalého ctihodného Ákásy, který mìl krátce pøedtím, ne� jsem 
poslal jemu a ostatním laickým uèitelùm tu �ádost, aby pomohli usmìrnit �na�e hloupé mni�ky�, 
které se do èehosi zamotávaly� Jo, tady po nìkolika mìsících tréninku zaèaly na�e mni�ky 
produkovat erotické fantazie a jedna byla dokonce pøesvìdèena, �e po tøech mìsících mni�ství 
otìhotnìla. Vlastnì z na�ich mnichù se tehdy je�tì do toho nezamotával nikdo. Jo. No a bývalý 
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ctihodný Ákása, nyní u� Luká�, byl vlastnì jediný z laických uèitelù, který na to reagoval hned a 
velmi dobøe, inteligentnì. Pak pozdìji je�tì reagovali také ostatní bývalí mni�i, kteøí mìli na 
základì vlastní zku�enosti porozumìní pro to, �e ty mni�ky ulítly do svìtù svých erotických 
pøedstav, �e se do tìch pøedstav zamotávaly, místo aby se v�ímavì postavily nad jejich obsahy a 
zakotvily se ve skuteènosti� 

VA: Ano. Napsal jim dopis, hm, ten dopis je nìkde archivován� 

AT: V tom dopise �ádá ty na�e hloupé mni�ky, aby se nesna�ily rozesíláním e-mailù vyná�et své 
problémy mezi pøíbuzenstvo a známé, ale aby �ly do konfrontace se skuteèností, do konfrontace 
se svými uèiteli. Hm. Radil jim, aby probraly ta svá témata v rámci mni�ské sanghy. Jedna 
z nich �ila v tématu man�elky, vìøila, �e se mni�stvím pøipravuje na man�elství. Druhá mìla 
téma dìvky, které rozvíjela na základì vzpomínek na to, �e byla servírka. Jo. Tøetí mni�ka, která 
vìøila, �e bez pohlavního styku otìhotnìla, mìla téma sociální pracovnice nebo korespondentky, 
která zachraòuje druhé. Ta napsala tenkrát asi 40 e-mailù�  

VA: � to u� bìhem prvního mìsíce. Tenkrát jsme je�tì netu�ili, �e se z tìch osobních problémù a 
fantazií vyvine aféra vedoucí k mezinárodnímu po�kozování buddhistické sanghy. 

AT: � bìhem necelého mìsíce rozeslala spoustu �ílených e-mailù, zkrátka a dobøe se sna�ila øe�it 
s lidmi v Evropì své problémy, které vznikly ve �patnì neupøímnì pojatém mni�ství. Nojo. 
Tak�e to byla ve fantazii rozvíjená témata, kterým jsme tehdy nepøikládali dùle�itost. Neèekali 
jsme, �e ty mni�ky budou na základì tìch fantazií agovat navenek. A pak pøi�el ten pravdivý 
sen, pøedjímající sen, ve kterém zpracoval bývalý ctihodný Ákása to hrozící nebezpeèí. Tento 
pravdivý sen pøedjímal, �e v Evropì budeme vystaveni útokùm, kdy� se budeme sna�it ukázat, 
�e Dhamma je nauka vedoucí k zjednodu�ení �ivota, �e mni�ství vy�aduje upøímnost a 
jednoduchost. Jednoduchý mni�ský �ivot je jedna oblast reality, fantazijní svìty a sny jsou jiné 
konèiny reality, které je nutno rozli�ovat jako rùzné oblasti pro�ívání, které Buddha nazýval 
gocara. A na�e mni�ky zapomnìly na toto rozli�ování. A �e pøitom jde o pravdivost� 

VA: � �e tam jde o to, nepo�kozovat druhé a nepo�kozovat sebe sama v mezilidské spoleèensky 
sdílené skuteènosti.  

AT: Tenkrát jsme je�tì netu�ili, �e vlastnì tato Buddhova Dhamma bude uchopena nìkterými lidmi 
tak, �e se ji budou sna�it pou�ít jako zbraò proti nám mnichùm nebo proti bývalým mnichùm 
tak, jak to vidìl ctihodný Ákása ve snu. Pøedvídal, �e budeme pronásledováni, �e dojde ke 
spiknutí. Co� se pak tedy skuteènì naplnilo a do�lo ke spiknutí, které v�ak bylo motivováno taky 
zlodìjskými zámìry. Nìkteøí laici, dokonce i laiètí uèitelé tradice Áyukusala a nìkteøí na�i �áci, 
kteøí se nechali temporálnì ordinovat za mnichy, chtìli ukrást ten projekt Dhammaráma. Snad 
chtìli zbohatnout zneu�íváním Dhammy, kdy� se dozvìdìli o tìch milionech korun. A kdy� se 
jim to nedaøilo ukrást, za�li a� tak daleko, �e rozpoutali orgie nenávisti a nièení. Jo. Po svém 
zpoèátku jen pomateném øádìní se pak sna�ili úplnì znièit svého uèitele Dhammy, který pro nì 
zøejmì zosobòoval jejich �patné svìdomí. Hm. To je psychosociální problematika v souvislosti 
se sny. Tak�e to byly tedy ty pøedjímající negativní sny ctihodného Atari a ctihodného Ákásy. 
Ale jsou i pøedjímající pozitivní sny. 

VA: No, a k tomu vlastnì mám dal�í otázku. Bhante, má� sny? Pøedjímá� své projekty Dhammy ve 
snech? No a jestli má�, �  

AT: Velmi zøídka mám sny, jo. No a teïka jsem mìl nìjak minulý týden jeden dobrý sen, který byl 
zøejmì pøedjímající sen. Tak�e�  

VA: Ano, tys mi ho vyprávìl vlastnì jenom zhruba, �e to bylo setkání s dvìma mnichy v tom snu. A 
�e to byl buï ctihodný Walpola Rahula, anebo ten druhý � a to u� si nepamatuji to jméno. 

AT: Ne, ne, ne. To jsem ti u snídanì jen zmínil, �e jsem mìl sen. 

VA: � a �e mi ho chce� vyprávìt. 
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AT: No, a je�tì jsem se k tomu nedostal. Já tedy pou�iji tuhletu pøíle�itost, abych ti vyprávìl ten 
zøejmì pøedjímající sen. 

VA: A mnì právì v souvislosti s tím, co jsi mi ji� vyprávìl, �e jsi se ve snu setkal s tím mnichem, 
vlastnì napadlo, �e jsem si øíkala: No tøebas na Bhanteho ten mnich èeká v Brahmaloka a 
odtamtud mu posílá tu zprávu. Tak�e by to byl sen deviko,èi dévatupasamhárato� 

AT: Bo�stvem zprostøedkovaný sen, devata upasamhárato.  

VA: Anebo mo�ná je to sen pøedjímající? Ale mì právì k tomu napadá�   
AT: Tak�e ty si myslí�, �e u� brzo umøu a odejdu z tohoto svìta do Brahmaloka? (smìje se) 

VA: Já nevím, ale je to tak mo�ný. Ale v tom pøípadì bych tì chtìla po�ádat, zda by sis teï nìkdy 
nenacvièil, a� bude� mít klid, odchod z Brahmaloka sem mezi lidi, jak se vtìlovat do lidské 
podoby jako to dìlají tibet�tí tulku, abys i nadále znovu tady mezi námi mohl pùsobit. 

AT: Tedy tak, jako to udìlal ten ctihodný Nágasena, který pak tady v lidském svìtì odpovídal tomu 
králi Milindovi? 

VA: Ano, ale on to vlastnì udìlal i Brahma Sahampati, kvùli kterému pak Buddha zaèal uèit. 

AT: No, tak to jsou problémy bohù a to� No. Já ti nevím, jestli bych je�tì mìl tu chu� k tomu a tu 
sílu se je�tì jednou vrátit do tohoto svìta. Myslím, �e u� ne. Ale to necháme stranou. Já bych 
spí� vyprávìl ten sen, který jsem mìl minulý týden. A pak bych k tomu také zmínil nìco k té 
práci se sny. K tomu mám nìkolik bodù, krokù postupu. První je, �e kdy� mám sen a ráno se 
probudím, tak si ho jenom krátce oznaèím a odlo�ím. 

VA: Hm. Jo. To je to satiterapeutické zakonzervování snu. 

AT: Tak�e tím ten sen dostane rukovì�, anglicky handle, sen pak má oznaèení a je konzervován, je 
odlo�en - a s ním je zakonzervováno, odlo�eno v�e, co s ním pro�itkovì souvisí a existuje jako 
tìlesný fokus. Jo. Tak�e je to zakonzervování fokusu. No a tuto techniku jsem uèil bìhem tìch 
sedmdesátých let� bìhem dvaceti let� v sedmdesátých a� devadesátých letech jsem uèil 
psychoterapeuty, jak se pracuje se sny pomocí metody focusing.  

VA: No, tak�e ten sen, to vìdomí toho snu, ta vzpomínka na ten sen se metodicky odlo�í. 

AT: � a to shrnutí snu chci oznaèit a odlo�it a sice proto, aby ten den nebyl urèován tím snem. Jo. 
Aby se dal zaèít ten den. A tohleto bylo konkrétnì u mne tak, �e jsem mìl ten sen, já jsem si ho 
oznaèil, jo, jako �pováleèné setkání s úctyhodným mnichem�. Jo. To bylo to moje oznaèení, 
které jsem ti zmínil. Proto�e ten mnich, s kterým jsem se setkal byla taková kombinace mezi 
ctihodným Walpola Rahulou, se kterým jsem se setkal na univerzitì v Oxfordu, a kombinace 
profesora Viktora Frankla, jeho� poslední univerzitní pøedná�ku ne� zemøel jsem pøekládal na 
univerzitì v Brnì. A sice bylo to v tom Bílém domì komunistù. Komunistická strana mìla svoje 
centrum v takzvaném Bílém domì v Brnì. Tam byla ta pøedná�ka, jo, a na závìr té pøedná�ky 
mi pak profesor Viktor Frankl øíkal �To, co jsme tady dneska spolu udìlali� � podívej se, 
ctihodná Vajiro, jak mi teïka z této vzpomínky bìhá husí kù�e � �To, co jsme tady dneska 
spolu udìlali, dlouho ponese dobré ovoce.� Jo. Hm. Tak�e takhle buddhisticky to profesor 
Frankl ohodnotil. A právì v tom snovém setkání s tou osobou, s tím mnichem, tam jsem mìl 
stmeleného dohromady ctihodného Walpola Rahulu, který mi po mé oxfordské pøedná�ce, jo, 
øekl nìco podobného. Tato pøedná�ka byla o té Meditativní kultuøe srdce.  

VA: Aha. The Meditative Culture of Heart je anglicky namno�ena pro rozdávání.  
AT: Jo. Tak právì tyhlety� Tak�e já jsem si tu snovou scénu oznaèil jako ctihodného profesora 

mnicha. A nebyla to jedna osoba, ale� 

VA: Kombinace. 

AT: Kombinace Walpoly Rahuly a Viktora Frankla, který pøe�il ty hrùzy koncentráku� 

(Interview je zde pøeru�en vytím a �tìkotem, posléze pak znovu navázán.) 
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VA: Zahnali jsme pejsky, Bhante, a mù�eme pokraèovat.  
AT: Já jsem nejprve jen oznaèil tady tu poruchu jako ��tìkot, pes, pes�, ale pak jsem pøece jen vstal a 

ty psy, kteøí nám tady �tìkali pod verandou, jsem zahnal. Jo. Tak a� je jim dobøe, ale a� si jdou 
�tìkat jinam. No. Tak�e to byla metodická práce s poruchou, s ukonèením poruchy, vyøe�ení 
ru�ivé situace a vrátíme se zpátky do situace na�í kreativní práce. Stejnì tak se pøedchází tomu, 
�e by se sne stal poruchou urèující pak celý prùbìh dne. Tak�e já jsem si ten svùj sen oznaèil, 
zakonzervoval ten fokus s tím spojený a sedl jsem si pro svoji ranní meditaci. Jo. Ráno od páté 
do sedmé hodiny jako v�dy. No a pak po sedmé hodinì u snídanì jsem to sdílel. Jo. Ale jenom 
tak zhruba, jen to oznaèení. Tak�e práce se sny znamená zapamatování a oznaèení zaprvé. A 
s tím souvisí to zakonzervování. Osvobození se od té tématiky snu, tak, abychom mohli utváøet 
ten den, ten bdìlý den dle vlastního rozhodnutí. To je velmi dùle�itý bod. Potom pøijde pøípadné 
sdílení. Hm. A to právì je to, co Buddha zase uèí jako ajhattam yoniso ca manasikára, jednak 
vnitønì pov�imnout, tedy moudré zaznamenání yoniso manasikára vnitøního pro�ívání, v mysli 
moudøe oznaèit, manasikára, zaznamenat, a jednak navenek bahiddham parasso ca ghoso. Jo, 
navenek hlas druhého, tedy meziosobní sdílení. Jo. Tak�e zakotvení v pro�ívané skuteènosti a 
pak sdílení s druhou osobou.  

VA: Je to jako pøi psychoanalytické práci se sny? 

AT: Podobnì. Nejprve pracuje na�e mysl na vytvoøení snu a formulaci zprávy o snu. A pak teprve 
pøichází dal�í zpracování - a právì v tomto smyslu Sigmund Freud mluvil o primární snové práci 
a sekundární snové práci. Ta primární snová práce, to je zpracování, jejím� výsledkem je ten 
sen. Jo. A to je právì to zpracování, které je pak pøineseno, ten výsledek té primární snové práce 
je to, co ty devové èi bozi upasamháranti. Jo. To, co ti devové pøinesou. Jo. Tak�e to je výsledek 
té primární práce a ten zaznamenáme, zakonservujeme tím oznaèením. No a pak je to teprve to 
sekundární zpracování, které mù�e probíhat s psychoterapeutem nebo s uèitelem, s u�lechtilým 
pøítelem, nebo s uèitelem, nebo s u�lechtilou pøítelkyní. Tak�e jsem ti to krátce vyprávìl, tam 
bylo samozøejmì je�tì moje reflektování toho, s kým to chci sdílet. Jo. A ka�dý sen je zasazen 
do nìjakého �ivotního tématu, do nìjakého �ivotního údobí. Jo. A to samozøejmì hraje roli v té 
druhotné práci, v té sekundární práci se snem, jak jsem sen zpracoval podle toho, v jakém stavu 
jsem byl. To bylo vlastnì den potom, kdy jsem pøijel sem do Áyukusala Assamy z té jeskynì 
v mém klá�teøe Walagambha Áráòòa, kde jsem pøedtím byl nìjakou dobu v ústranní�  

VA: Ano, to byl ten den vlastnì� Walagambha Áráòòa a pak v sobotu� 

AT: � a na sobotu jsem mìl sen. Jo. A tak jsem si zreflektoval nejenom ten sen, ale i to souèasné 
�ivotní údobí. Je to údobí, kdy pøijí�dím z lesního klá�tera, kde jsem nìkolik dní �il v jeskyni a 
kam jsem sebou vzal na�eho nového mnicha ctihodného Revatu. Odtamtud se vracím do na�í 
centrály, na základu Áyukusala Assama. Hm. A tys mì tu pøivítala, udìlala jsi mi velkou 
vandaná, jo, rituálnì jsi potvrdila ná� vztah a já jsem si uvìdomil �Ano, tato ctihodná bhikkhuní 
je moje u�lechtilá pøítelkynì, se kterou mohu sdílet.� U�lechtilé pøátelství není Buddhou nikde 
definováno tak, �e by muselo být výhradnì homosexuální, �e by to nesmìl být u�lechtilý vztah 
mezi mu�em a �enou. 

VA: Bhante, tohleto je asi vùbec jedno z nejménì pochopených témat. Ta polarizace mu� - �ena, 
kterou jsme zpracovávali v jednom pøedchozím interview� 

AT: To bylo za Buddhových èasù tematizováno velmi èasto, tøeba kdy� mni�ka svému bývalému 
man�elovi pøedná�í síla-samádhi-paòòá. Jo. Nebo kdy� ctihodný Ánanda pracuje s mni�kami 
potom, co se tak usilovnì zasazoval proto, aby smìl být zalo�en øád mni�ek. To interview o 
vztahu mezi mu�em a �enou, jak jej vysvìtloval Buddha� 

VA: � jsou k tomu udìlané i webové stránky www.volny.cz/nangi 

AT: � jo, jo, jo. Ale já jsem teï jenom tady u toho, �e jsem vrátil se z lesního klá�tera, z jeskynì do 
na�í centrály, jo. A teïka my dva jsme tady spolu sdíleli, bavili jsme se o tom, jak vypadá na�e 
Áyukusala Sangha teïka po té aféøe, kterou rozdmýchali nìkteøí �kùdci buddhismu. 

http://www.volny.cz/nangi
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VA: A která znova teïka nabývá zase na� 

AT: � která má nìjaké dozvuky, ale která je pro nás vlastnì více ménì vyøe�ená. A to je zajímavé, 
�e v tom snu, jo, jsem mìl tu nimittu, jako �e ta aféra je vyøe�ená, �e je to po válce. Ten sen � 
co jsem si tìch pár bodù zapamatoval a co jsem pak zpracovával � tak ten se odehrával 
v pováleèné krajinì na severní hranici �výcarska. 

VA: Bhante, prosím tì, to �e tu aféru rozpoutali Èe�i, má to nìjakou souvislost? 

AT: To tam v tom snu nebylo. Pro mne to byla taková situace, která byla nìjak po ukonèení druhé 
svìtové války, kde Hans Vogt, mùj bývalý tchán, právì jako �výcarský voják se anga�oval 
v tom rozbitém Nìmecku a pøe�el do slu�by pro Amerièany. Jo. A to se mi pak pøi zpracování 
snu vybavilo, jo, jako proè právì severní hranice �výcarska. Je tam Schwarzwald a Karlsruhe, 
Freiburg im Preisgau. Jo. Tak�e tato krajina tam byla a bylo to tam v�e znièené, mnoho �kod 
nadìláno, nìkteøí z tìch �ílencù �kùdcù váleèníkù stále je�tì nìkde operovali. 

VA: Operovali Banderovci po válce tøebas v Èechách, v Sudetech? 

AT: Ano, napøíklad. Vraceli se vojáci z fronty, jo, vraceli se z ruského zajetí, byli rádi v americkém 
zajetí, z koncentrákù byli propu�tìni lidi. A teïka já jsem si tam pøipadal jako ten mùj tchán, jo, 
který vlastnì proto�e mluvil dobøe anglicky, nìmecky, francouzsky, tak v tom Alsasku, severní 
krajinì od �výcarska pùsobil. V Alsasku se mluví jednak øeèí podobnou �výcar�tinì, jednak 
francouzsky, jo, a v tom Schwarzwaldu se mluví nìmecky a Platdeutsch, jo. A já jsem si do jistý 
míry pøipadal jako ten Hans Vogt, jo, který umí v�echny ty jazyky a tady teïka zaèíná tu práci 
té znovuvýstavby Wiederaufbau, jo, a pracuje pro UNRA, pro americkou spoleènost. No tak to 
je k té situaci, kde to bylo. Tak�e ve skuteènosti to bylo v tom, �e se vracím z jeskynì, z lesního 
klá�tera do na�í koordinaèní základny Áyukusala Assama, ale v tom snu to byla ta Landschaft, 
tam byla ta krajina pováleèná na severu �výcarska. Bylo to na hranicích, jo. Já jsem operoval 
z toho neutrálního nepo�kozenýho �výcarska. Jo. Tak�e v tom snu jsem byl nepo�kozen, i kdy� 
samozøejmì se mì ty �kody, které byly udìlány buddhismu, a které byly udìlány celosvìtovì, 
tyto �kody se mì týkaly. Jo. Ty mi nebyly jedno. A teïka já se tam setkávám� A tam byl je�tì 
dal�í zajímavý moment. Tam bylo nìjaké kongresové centrum, ale to kongresové centrum mnì 
pøipomínalo to centrum na Monte Veritas u Locarna, kde se konaly ty Eranos-Tagungen, které 
organizoval Karl Gustav Jung. A Monte Veritas, Hora Pravdy, jo, � 

VA: Tam jsi se pøece v Tesinu setkával se ctihodným Nyánaponikou, �e jo? 

AT: Ctihodný Nyánaponika, kdy� pøijel do Locarna, tak tam býval u toho doktora Kreuzbergera, a 
na�e první setkání bylo na Monte Veritas. A pak znova a znova jsme se tam setkávali. Tak�e to 
je to kongresové centrum, a já jsem teïka v tom kongresovém centru po té válce provádìl 
nìjaké workshopy a mìl jsem tam pøedná�ku. A teïka tam pøi�el po té jedné pøedná�ce ke mnì 
ten mnich, který byl kombinací ctihodného Walpola Rahuly, s kterým jsem spolupracoval na 
Oxfordské univerzitì, a profesora Viktora Frankla, se kterým jsem pracoval na univerzitì 
v Brnì. A tato osoba se se mnou setkává a dává mi podporu, øíká �Jen tak dál!� jo. �A teïka 
zaène opravdu ta nová práce, jo, sice ve znièené, ale zato tím vyjasnìné krajinì.� 

VA: A ty si mnì, Bhante, øíkal, kdy� jsi pøijel z té Walagambha jeskynì. Kdy� jsem Ti udìlala tu 
velkou vandaná, tak jsi øíkal �My to v té Evropì je�tì rozjedeme!� 

AT: Vá�nì? To si ani nevzpomínám. To jsem ti øekl, jo? Já jsem pøijel naplnìn dobrým pocitem 
z Walagambhy. I to jméno je významné, je to jméno krále, který po urputné válce nechal poprvé 
v historii zapsat celou Tipitaku a taky zalo�il lesní klá�ter Walagambha Áráòòa� 

VA: To je dobré místo! Bìhem své náv�tìvy jsem se tam skvìle cítila. 

AT: Tak�e tohleto byl sen z té noci. No a samozøejmì to u�lechtilé Walagambha pøátelství s tebou, 
s mni�kou, která mi tady pomáhala vychovávat, cvièit jak mnichy tak i mni�ky, hm� Já si 
vzpomínám, kdy� sem pøi�li, jak jsi jim pøedávala � to je zachyceno na fotkách � jak jsi jim 
pøedávala mísu, jak jsi pro nì pøipravovala róby� 
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VA: Bhante, v�dycky znova a znova. 
AT: � jak jsi je uèila jíst rukama. Jo. No a samozøejmì si nechci zapøít, nechci vytìsnit ani ty 

vzpomínky, �e tøeba ten chudák tebou trpìlivì opeèovávaný pacient, onen ostravský Zdenìk, se 
pak hrubì proti tobì otoèil a hloupì �tval proti tobì. 

VA: Já ani nevím, co o mnì psal. Ví�, ale to je jedno, to se mu jen samo vrátí. 
AT: Nebo ten Honza, chudáèek, který nevìdìl co a jak, který se nikdy neumìl zaèít chovat jako 

mnich. A tys ho uèila jíst mni�ským zpùsobem, no a teïka tady stra�í v té mni�ské róbì, ale je 
to vlastnì intrikant, který tady dál nìco organizuje, asi jak ukrást projekt Dhammáráma.  

VA: Jsou to chudáci zneu�ití tìmi intrikantkami z Prahy a Prostìjova. Cítím s nimi jen soucit. 

AT: Tak�e tyhlety asociace jsou souèástí té situace, do ní� je vsazen význam mého snu. Tohleto 
v�echno se mi v tom stmelilo a to u�lechtilé pøátelství vùèi tobì, ctihodná paní, jako nosný 
princip, jo, princip lásky, kterou já vùèi tobì cítím a která ale není nièím nízkým zane�ená. Je to 
láska, která není za�pinìna �ádnou chtivostí èi vypoèítavostí. Jo. Je to vztah u�lechtilého 
pøátelství, který mi dává podporu, oporu. Jo � i kdy� nìkdy samozøejmì jsi problematická a 
má� problémy jako ka�dý èlovìk, který není arahant � jo, tak pøece jenom je to nìco velmi 
cenného, co mi dává� ty jako mni�ka, která mi dává oporu stejnì jako ten mnich ctihodný 
Vijitasiddhi, který nyní trénuje na�eho nového mnicha Revatu. No a bylo tam v tom snu 
zastoupeno i vìdìní o tom u�lechtilém pøátelství s na�imi bývalými mnichy ctihodným 
Ákásakusalou, ctihodným Atarikusalou a ctihodným Hitakusalou� 

VA: a Yasakusalou a Tíranakusalou� 

AT: Ano. Tak to jsou u�lechtilé osoby, to jsou opravdoví sappuriso. Jo. Tak�e tato nosná síla toho 
u�lechtilého pøátelství se mi aktivovala tím, �e ti devové to sjednotili, �e to shrnuli do té krajiny 
mého snu. A na pozadí této snové krajiny jsem pak vidìl tu nimittu té budoucí práce, jo, která 
pøichází, která bude mo�ná. No a tam bylo zajímavé to, �e jsem cítil, �e budu jednat podobnì 
jako ctihodný Walpola Rahula, kterého si velmi vá�ím. 

VA: A jak ten jednal, Bhante? 

AT: To byl gentleman v róbì, mnich v univerzitním prostøedí. Mu�, který opravdu �il to mni�ství 
plnì, ale nebyly v tom �ádné opièárny, �ádný buddhistický fundamentalismus, �ádné l�i, �ádné 
pøedstírající svatou�kovství. No, a to samé profesor Frankl. �id, který se ale nijak nevázal na 
Talmud, na �idovskou víru, on vystupoval pøímo buddhisticky se svou logoterapií. Uèil logos 
jako smysl, jako vìdomí cíle. Dává ti to smysl? 

VA: Dává. Hm. Má� tedy, Bhante, jasné vzory.   

AT: Tak�e právì ta snová krajina, to bylo to, co pøinesli ti devové. To jejich shrnutí. Nebyly tam ani 
váta, ani pitta, ani semha. Nebyly tam �ádné poruchy. 

VA: Tak�e rozumím tomu dobøe tak, �e ve snech mù�ou být kombinovány v�echny ty typy snù 
nìjakým zpùsobem dohromady a mají význam podle aktuální situace toho èlovìka. Aha. 

AT: Pøesnì tak. Tu snovou krajinu, tu mi vytvoøili ti devové, kteøí zpracovali tu situaci, ve které 
teïka jsme po té aféøe, po válce. A v té snové krajinì je devy zpracována i ta pøedjímající vize 
toho kongresového centra, kde se setkávám v minulosti se ctihodným Nyánaponikou a kde si 
beru do budoucna za vzor ctihodného Walpola Rahulu a Viktora Frankla, hm. No a teïka tam 
mám nìco nového realizovat tak, jak je snem pøedjímáno. Hm. No. Tak�e to byl mùj poslední 
sen teïka minulý týden. Tak�e to bylo celé vypravování, abych ti odpovìdìl na tvojí otázku, 
ctihodná paní. Ano, mìl jsem nedávno sen. Jinak mám sny velmi zøídka. 

VA: A jaké jiné sny mívá�, a kdy, Bhante? 

AT: No, nìkdy se stane, �e je to nìjaký zbytek pro�ívání toho dne, ale to si zapamatuju. V�e, co 
dìláme v�ímavì, si lehce pamatujeme. To spí� se mi stává, �e zbytky dne zpracovávám ve 
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veèerní meditaci, v reflektování, �e se mi to v meditaci vynoøí jako porucha, kterou hned 
zpracuju. Zcela klasicky to bývá porucha klidu samathá, která se pak eventuálnì stává 
meditaèním pøedmìtem analýzy prostøednictvím vipassaná. No. Tak�e� 

VA: Tak�e to jsou tvoje sny a to je ten pøedjímající sen, který jsi se mnou sdílel. No. A mnì teïka 
k tomu pøichází je�tì jedna dal�í otázka. Ty u� jsi to èásteènì nakousnul v jedné pøedchozí 
odpovìdi. A sice: Práce se sny. Jak je ta práce se sny dùle�itá pro praxi Dhammy? 

AT: No, tak to je velké technické téma, které by si zaslou�ilo separátní interview. 
VA: Já osobnì mám zku�enost, �e je�tì ne� se Zdenìk Trávníèek stal ctihodným Atarikusalou, já ne� 

jsem se stala mni�kou Vajirou, tak jsme byli spolu v Anglii na jedné farmì. Vím, �e jsme si tam 
hodnì porozumìli. Byl tam s námi také Roman Hytych, budoucí ctihodný Hitakusala. A kdy� 
jsme se bavili o snech, tak Zdenìk, nebo snad Roman, zmínil, �e s tebou pracoval na snech. Ty 
jsi jim prý øíkal, �e se sny nemáme zabývat pro praxi Dhammy, �e staèí to, s èím se musíme 
vypoøádat ve v�edním dni. �e to je dostateèná nálo� práce. 

AT: Asi jsem je zrazoval od pøíli�ného zabývání se se sny. Ale ne, abychom sny úplnì vylouèili. 
V ka�dodenním vìdomém bdìlém �ivotì jsme konfrontování s tolika situacemi, které mù�eme 
moudøe pojímat yoniso manasikára a inteligentnì øe�it. Tak�e vìnovat se tomu, jak utváøíme 
svùj ka�dodenní �ivot. No a to by bylo to, co jsi vlastnì dneska øíkala bìhem té první otázky. 
Mettá a dobøe uspoøádaný ka�dodenní �ivot je daleko dùle�itìj�í ne� práce se sny. Samozøejmì 
pøijde nìco ve snu, ale spousta vìcí nám dobije nebo dojede v meditaci, jo, a to je pak ta 
psychohygienická funkce meditace.  

VA: Já bych tedy zmínila jednu svoji zku�enost. Je�tì ne� jsem vùbec zaèala s meditací, tak jsem se 
zabývala freudovskou psychoanalýzou na základì Tavistockých pøedná�ek Sigmunda Freuda, 
které vy�ly v èe�tinì. A tam je právì zmínìná ta primární a sekundární práce se sny. A ta 
sekundární práce je vlastnì zamìøená na postupy analýzy jako vytáhnout z toho snu konkrétní 
prvky nebo konkrétní celky, jak to tomu èlovìku nasedá pak na asociace k tomu, co to dává za 
význam. Takto hledá ten èlovìk nové významy. 

AT: Ano. 

VA: Takhle jsem si analyzovala jeden svùj sen, který se týkal skuteèné situace ve skupinì, ve které 
jsem se v té dobì pohybovala, odkryla jsem si sama takhle svojí skuteènou motivaci. 

AT: Skuteènou? Snad motivaci, kterou sis nepøipou�tìla. Proto�e v�echny motivace, které nás 
motivují, jsou skuteèné. 

VA: Dobøe. Tak motivaci, kterou jsem si nechtìla tehdy pøipustit, �e by to tak bylo. A mnì to tehdy 
pak vyskoèilo z toho, �e jsem si to odkryla vlastnì tou analýzou toho snu. 

AT: A to jsi dìlala sama bez pomoci nìjakého psychoanalytika? 

VA: Ano, to jsem dìlala sama bez pomoci psychoanalytika, jenom právì s tou kní�kou, ve které byl 
krok za krokem popsaný ten postup. 

AT: No jo. To je mo�né, ale já bych nedoporuèoval se do takových vìcí moc pou�tìt. 
VA: Upøímnì øeèeno, potom co mì to takto zaskoèilo, tak jsem si øíkala, �e by to pro mne mohlo 

taky být nebezpeèné, �e bych si s tím taky jednou nemusela sama vìdìt rady. 
AT: Aha. No právì tam je ta dùle�itost toho u�lechtilého pøátelství, kalyána mittatá, o kterém jsme 

pøedtím mluvili, ctihodná Vajiro.  
VA: Tak, Bhante, já myslím, �e to je asi v�echno k tomu snìní a vùbec k problematice snù v rámci 

praxe Dhammy. Dìkuju, bylo to hezké interview. 
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