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Abhidhamma v praxi
Obsahem následujícího textu jsou záznamy nìkolika na sebe navazujících rozhovorù
o praktickém užívání Abhidhammy, které byly vedeny v dubnu 2004 a v kvìtnu 2011.
Rozhovory v dubnu byly pøevážnì vìnovány užívání Abhidhammy pøi meditativním
reflektování obyèejných každodenních prožitkù a týkaly se jen pøíležitostnì použití
Abhidhammy pøi metodickém zpracování pøedmìtù meditace všímavosti a vhledu

satipatthâna-vipassanâ. Rozhovory v kvìtnu se pak podrobnìji vracely k problémùm,
které byly v dubnu jen krátce zmínìny; kvìtnové rozhovory se soustøedily hlavnì na
otázky užití Abhidhammy v metodickém zpracování terciárních pøedmìtù meditace

vipassanâ. Mezi dubnovými a kvìtnovými rozhovory probìhlo pomìrnì dlouhé údobí, ve
kterém byla též témata èasto sice jen okrajovì spojená s praktickým užíváním

Abhidhammy opakovanì probírána. V tomto údobí bylo vedeno nìkolik rozhovorù, na

jejichž separátnì zveøejnìné záznamy jsou obèas v textu uvedeny odkazy. První èástí

textu jsou dubnové rozhovory, které dosud byly pod titulem Abhidhamma a reflektování
prožitkù dostupné na webové adrese www.ayurama.eu. Druhou èástí jsou kvìtnové

rozhovory, které dosud byly pod titulem Abhidhamma a terciární pøedmìt Vipassany
dostupné jen nìkolika úèastníkùm dlouhodobých meditaèních zásedù tradice
Âyukusala.

1. Abhidhamma a reflektování prožitkù
Rozhovory byly vedeny v Ayukusala Assama, Thalavattugoda, v dubnu 2004;
ctihodného Áyukusala Thery (AT) se ptala ctihodná Bhikkhuní Vajirá (VA)

VA: Bhante, jedním z kritérií Abhidhammy je vztaženost k prožívané skuteènosti nazývaná
yathâ-bhûtam, ptám se tedy, u kterých prožitkù a jak zaèít s uplatnìním Abhidhammy?
AT: K tomu máš dvì možnosti. Jedna možnost je pøi reflektování každodenních prožitkù a
druhá možnost je v meditaci. V meditaci pracuješ s prožitky poruch soustøedìní, ze
kterých chceš dìlat sekundární pøedmìty meditace vhledu. To znamená, že je bereš jako
pøedmìty vipassany, na které uplatníš základní matice Abhidhammy. Základní rozlišení
u sekundárních pøedmìtù meditace se omezuje jen na to, zda se jedná o jev tìlesný rûpa,
nebo netìlesný arûpa. S tímto rozlišením zaèínáme dle Buddhadattovy pøíruèky
Abhidhamma-Sangaha, která je též známa jako Rûpa-Arûpa-Vibhâga. Teprve po tom
základním rozlišení, pøicházejí další pøiøazení k jedné ze ètyø satipatthân a tak dále. Další
komplexnìjší rozlišování pøedstavuje pak práci s terciárním meditaèním pøedmìtem,
která je velmi nároèná. Jinými slovy øeèeno s uplatnìním Abhidhammy pro úèel nácviku
lze zaèít pøi reflektování jakýchkoliv jednoduchých každodenních prožitkù, samozøejmì
to uplatnìní Abhidhammy je možné i na tìch nejpokroèilejších úrovních, tedy taktéž
u závažných problémù velmi pokroèilé meditace, pokud je dokážeš rozlišovat napøíklad
podle metody dhamma-uddhacca-viggahitam.
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VA: Bhante, mne teï zajímá pøedevším ta možnost reflektování každodenních prožitkù,
protože jsem se zde již o to zaèala pokoušet. Ještì než jsem požádala o tento elektronicky
zaznamenávaný interview, tak jsem zmínila pár dnešních situací, ve kterých jsem se
snažila uplatnit matice Abhidhammy. Uvažovala jsem jak použít matici rozlišení sto
osmi typù vìdomí. Zmínil jsi, že takové komplexnìjší rozlišování pøedstavuje pak práci
s terciárním meditaèním pøedmìtem. K tomuto tématu se chci vrátit v jednom budoucím
rozhovoru. Teï ale prosím k tomu: Jak zaèít s uplatnìním Abhidhammy?
AT: Takže zcela konkrétnì, ta možnost v každodenním prožívání se naskytne, kdykoliv si
udìláš pøestávku pro krátké reflektování, tedy kdykoliv se trpìlivì pozastavíš pro
analytické zamyšlení. Jako pøíklad je, že si øekneš: „Teïka jsem se rozhodla pøestat nìco
dìlat a chci jít dìlat nìco jiného.“ A položíš si k tomu otázku: „Jaký to byl stav mysli, na
základì kterého jsem se rozhodla? Byla tam nenávist k tomu, k té èinnosti?“ Anebo:
„Byla ta èinnost zakonèená a byla jsem s tím spokojená?“ To je ten tebou zmínìný
pøíklad, kdy jsi pøestala psát poznámky a šla jsi sbírat prádlo. Nìco jsi už nechtìla a
chtìla jsi jít dìlat nìco jiného. Takže tam byl pøechod na jiné pracovištì; i když nikoliv
meditaèní.
VA: Ano, to bylo, protože mi vytanulo na mysli nìco nového jako tøeba uvaøit si kafe. No a už
tam jsem zaèala rozlišovat: Jaké tam byly motivaèní koøeny? Používala jsem mnì
známou terminologii: Byla tam dosa, respektive patigha, když jsem zaujala ten odmítavý
postoj? Jaký je, ctihodný pane, rozdíl mezi dosa a patigha?
AT: Dosa je odpor èi všeobecná nenávist jako charakteristika stavu mysli a patigha je na
urèitý pøedmìt zacílený odpor, funguje ve smyslu nìco odstrèit. V abhidhammické
analýze jsou to synonyma. Pøipomeòme si, že Buddha doporuèoval analýzu jen do té
míry, do jaké slouží všímavosti a zvládání konkrétních situací. Samozøejmì pro úèel
nácviku rozlišování se dál k té situaci mùžeš ptát: Byla tam zmìna èinnosti ve vìdomí
doprovázeném vìdìním, teda òânam sampayuttam a nebo bez vìdìní – òânam
vippayuttam? Bylo to rozhodnutí na základì chtìného ovlivòování sasankhârikam,
bojovala jsem vnitønì o to? Anebo naopak: Bylo to spontánní zmìna bez jakéhokoliv
snažení, tedy asankhârikam?
VA: Bhante, mì to pøipadá podobné jako informaèní systém, který má nastavitelné parametry.
Je to podobné, jako se v informatice pøi konstrukci podnikových systémù pro rùzné
uživatele dosazují pro jejich úkoly užiteèné parametry.
AT: Ano, to prožívání, které jsi zaznamenala, jak probìhlo, to bylo fungování systému mysli
meditujícího uživatele, který se pak rozhodl pro aplikace Abhidhammy pøi reflektování,
což je použití metasystému, který má volitelné parametry. Jedním parametrem mùže být
òânasampayuttam versus vippayuttam pro zjištìní, zdali tam bylo pøítomno vìdìní èi to
rozhodnutí bylo v tomto smyslu nevìdomé. Druhý parametr je sasankhârikam versus
asankhârikam, to znamená zjistit, zda to bylo spontánní, bez jakéhokoliv snažení, anebo
zámìrné chtìní, pøipravované pomocí dalších rùzných formací sankhârâ. Takovéto
zjištìní má smysl pøi tréninku strategií moci iddhi-pâda. Ostatními parametry rozlišování
jsou kvalita cítìní vedanâ a etická orientace blahodárného nebo zlého, tedy kusala- nebo
akusala-kamma. Tak tady máš z kánonu odvozené odpovìdi na tvoji otázku „Kde zaèít
s aplikací Abhidhammy.“
VA: Bhante, dìkuju za toto pouèení.
AT: Když jsme pøedtím hovoøili o praktických postupech rozlišování dle Abhidhammy, tak
jsme zmínili postupy práce se sekundárním a terciárním pøedmìtem meditace vhledu.
Øekni mi zcela krátce, ctihodná Vajiro, co o tìchto postupech víš, jak v nich uplatníš ty
parametry rozlišování, které jsme právì probrali. Udìláme si teï znovu delší pøestávku
v nahrávání záznamu hovoru a pak si rád poslechnu, co k tomu øíkáš.
VA: V bìžných kurzech meditace satipatthâna-vipassanâ uvádìjí všichni uèitelé tradice
Áyukusala pøechod z úvodního zklidnìní mysli praxí všímání nádechu a výdechu
ânâpâna-sati jako zmìnu postoje vùèi poruchám soustøedìní. Z tìch poruch se stávají
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sekundární pøedmìty meditace, u nichž se zaèíná rozlišovat, ke které ze ètyø satipatthân
je lze v konkrétním pøípadì pøiøadit a pak podle dalších kritérií rozlišenì oznaèit.
O praktickém užívání sekundárního a terciárního pøedmìtu, je dostupný text od Bhikkhu
Tíranakusaly, který je však dost složitì formulovaný a k tomu pøedpokládá dobré znalosti
Abhidhammy. Jednoduchými slovy podáváš téma sekundárního a terciárního pøedmìtu
v podobenstvích leoparda a lodièky, která jsou na meditaèních kurzech pravidelnì
užívána tak, jak jsi je, ctihodný pane, uèil všem tebou trénovaným uèitelùm meditace.
V tvé knize Umìní žít š•astnì (2003, str. 236) je zmiòované podobenství leoparda
popsáno následovnì:
„Co se týèe pøíprav meditaèního sezení a nástupu k primárnímu meditaènímu
pøedmìtu, je postup u meditace satipatthâna stejný jako u všímavosti nadechování a
vydechování, jak jsme to již nacvièovali. Rozhodující rozdíl spoèívá v postoji k
vyrušením, jež jsou nyní pojímána jako sekundární pøedmìty meditace. Jejich
vynoøení se není již problémem, s jehož zvládnutím by byly spojeny potíže. Jako
leopard, který ve svém úkrytu na koøist èíhá, pobývá meditující u primárního
meditaèního pøedmìtu a vyèkává vynoøení pøedmìtù sekundárních, které zachytává do
ètyø satipatthâna-akkheyyâ (tìlo, cit, mysl, obsah), jimiž je uchopuje a pojmenovává.
Toto uchopení musí být precizní, bez kolísání pevné a s lehkostí provedené. V tom
spoèívá moc. Jen uchopení je dùležité, nikoliv vlastnosti èi jednotlivosti pøedmìtu.
Pokud se vnucuje nìjaké specifiètìjší pojmenování, pøiøadíme jej ihned jednomu ze
ètyø podkladù všímavosti.“
Dále jsou v této knize postupy práce s terciárním pøedmìtem zcela jednoduše uvedeny
v souvislosti s technikami vitakka-santhâna a pariòòâ.
Ano, ctihodná Vajiro. Snad je tam v této knize i zmínìno, že taková práce s terciárním
pøedmìtem vyžaduje zaøazení pøinejmenším jednoho dalšího meditaèního sezení, které je
vyhrazeno speciálnì tomuto úèelu. Jak se pøi tom postupuje a jaké matice Abhidhammy
se pøitom používají, je rozsáhlé téma, které by bývalo pøesahovalo rámec té knihy. Je to
téma, které si zaslouží systematické zpracování v monografii o pokroèilé meditaci
všímavosti a vhledu, anebo alespoò separátní podrobnìjší rozhovor.
Na závìr dnešního rozhovoru bych se ještì chtìla ujistit, že terminologie, kterou bìžnì
používáme, odpovídá významùm neseným pojmy Dhammy v páli. Konkrétnì se ptám:
Jakému páli pojmu odpovídá námi užívaný výraz prožitek? Sloveso prožívat je vedeti
v Páli, takže substantivum vedana je prožitek. A Buddhovo èlenìní sto osmi citù, jak je
výraz aþþhasata vedana bìžnì pøekládán, je vlastnì výètem všech druhù prožitkù.
Ano, ctihodná Vajiro, je tomu pøesnì tak, jak øíkáš. Jen málo znalcù Dhammy, vèetnì
tìch opravdových, se asi vùbec ujiš•uje o tom, že jimi užívaná terminologie odpovídá
pùvodním významùm Páli. Velmi si vážím tvé svìdomitosti v tomto ohledu.
Bhante, dìkuju za všechna dosavadní vysvìtlení. Nejen že jsem získala nové instrukce
pro praxi, mohla jsem si též novì utøídit a potvrdit vìdìní, které jsem si dosud osvojila
studiem Dhammy a jazyka Páli. Dùležité je mi oživení parametrù matric Abhidhammy
pro jejich využití pøi reflektování každodenního prožívání. Novì se mi navíc otevírají
perspektivy práce s terciárním pøedmìtem meditace, o které je toho všeobecnì velmi
málo známo. Budu se tìšit na další rozhovor hlavnì též k tomuto tématu.
(zaznamenáno v dubnu 2004, revidováno v kvìtnu 2011)
***
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2. Abhidhamma a terciární pøedmìt Vipassany
Rozhovor byl veden v centru Ayurama, Kreuzlingen v kvìtnu 2011;
ctihodného Áyukusala Thery (AT) se ptala Áyusamaní Vajirá (VA)

VA: Bhante, už dlouho se tìším na ten slíbený rozhovor, ve kterém systematicky probereme
problematiku terciárního pøedmìtu vipassany. V té souvislosti jsme se už opakovanì
zabývali maticemi Abhidhammy, které se užívají pøi práci s terciárním pøedmìtem. Toto
téma jsme diskutovali také v souvislosti reflektování obyèejných každodenních prožitkù.
Budu ráda, když se v dnešním rozhovoru nejprve na celou tématiku podíváme synopticky
a pak se v jednotlivostech vìnujeme postupnì dílèím tématùm.
AT: K té souvislosti reflektování obyèejných každodenních prožitkù bychom si mìli ujasnit,
jak rùzné zpùsoby života ovlivòují to, co nazýváme obyèejné každodenní prožitky. Jak
pro tebe, drahá Vajiro, souvisí praxe Abhidhammy s regulováním každodenního života?
Vzpomínám, že jsme roku 2009 vedli rozhovor na téma Regulace Tréninku Áyusamanù,
jehož záznam je na webové adrese <www.ayurama.eu/pdf/RegulAyusamCZplus.pdf>.
VA: Bhante, k tomu, jak souvisí praxe Abhidhammy s regulováním každodenního života,
obzvláštì života mnišského, jsme ještì pøedtím roku 2005 vedli na Srí Lance rozhovory,
jejichž záznam je na webové adrese < www.ayurama.eu/pdf/abhivinayamonks_cz.pdf>.
AT: Z té doby je také náš rozhovor o užívání Abhidhammy pøi meditativním reflektování
obyèejných každodenních prožitkù pomocí základních matic. Metodické zpracování
terciárního pøedmìtu meditace všímavosti a vhledu jsme jen zmiòovali. Zato jsme se ale
vìnovali problematice životního stylu, který jsme rozebírali jako psychosociální a
kulturní kontext praxe Dhammy. Jak ses tehdy jako plnì ordinovaná Bhikkhunî Vajirâ
stavìla k otázkám meditativního reflektování každodenních prožitkù?
VA: Bhante, k meditativnímu reflektování prožitkù každodenního života jsem používala
nìkolik matic, vždy podle toho, jakým zpùsobem jsem v daném údobí žila. Bìhem
intenzivních meditaèních zásedù jsem byla chránìna jednoduchým rámcem dne a
dodržováním postupu podle instrukce; vždy jsem jako základ používala techniku indriyagutta-dvâra. Ve všech údobích pro mne byly smìrodatné principy Rathopama-Sutty a
pìti etických rozhodnutí tak, jak jsou pro bhikkhunî rozpracovány do 311 pravidel
Pâtimokkha. Podle tìch pravidel Pâtimokkha jsem taktéž reflektovala pøi každé vinayakamma. Ty jsi mi, Bhante, po mojí plné ordinaci instruoval ètyøi sîla, tedy poètem ménì
než pañca-sîla; v tomto smyslu jsou catâro-samvara-sîla vlastnì shrnutím všeho toho, co
už jsem právì øekla. Tyto ètyøi sîla jsou podrobnì vysvìtleny v první kapitole VisuddhiMagga, jsou to jmenovitì: pâtimokkha-samvara-sîla, indriya-samvara-sîla,
âjîvapârisuddha-sîla a paccayasannissita-sîla.
AT: Jako plnì ordinovaná Bhikkhunî Vajirâ jsi pak byla zodpovìdná za výcvik mnišských
uèednic sâmanerî, který jsi vedla s reflektováním pod mou supervizí. Kromì toho jsi
vedla pravidelné víkendové semináøe pro upásiky z okruhu naší vesnice. To bylo jistì
hodnì nároèné údobí, bìhem kterého jsi reflektovala též svou vlastní meditaèní práci
s terciárním pøedmìtem dle matic âya–kosalla a apâya–kosalla. Pøitom jsi udìlala velký
pokrok hlavnì tím, že sis zcela osvojila metodu devíti krokù krocení démonù apâya–
kosalla nava anupâda, která je velmi dùležitá v práci s terciárním pøedmìtem. K otázkám
výcviku tìch šesti mnišských uèednic sâmanerî, z nichž ale dvì plnì selhaly, se mùžeme
pozdìji vrátit v separátním rozhovoru. Nyní pùsobíš jako uèitelka Dhammy, jako vysoce
kvalifikovaná âyusamanî, která ale v evropských podmínkách nemùže žít pod tou samou
ochranou Pâtimokkhy jako když byla plnì ordinovanou bhikkhunî. O rùzných typech
âyusamanù a âyusamanî, rozlišených podle jejich praxe jsme vypracovali pøehled,
dostupný i v èeštinì na webové adrese <www.volny.cz/thera/KdojeSanghaCZ.pdf>
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Vìnujme se nyní tedy otázkám reflektování každodenních prožitkù v životì âyusamanî a
obzvláštì jejich možnostem užívání principù práce s terciárním pøedmìtem.
Bhante, ráda bych i nadále vycházela z problematiky, která se prezentuje ve standardních
kurzech meditace všímavosti a vhledu satipatthâna-vipassanâ. I tak se jistì dostaneme
k meditativnímu reflektování každodenních prožitkù, na nìž bych chtìla pro porovnání
prùbìžnì odkazovat.
Tak dobøe, ctihodná Âyusamanî Vajiro, jak tedy k tomu zní tvá první otázka?
Ctihodný pane, v rámci standardních Áyukusala kurzù satipatthâna-vipassanâ jsou jasnì
instruovány postupy pro práci s primárním a sekundárním meditaèním pøedmìtem. Když
je mysl natolik zklidnìná, že dokáže spoèívat u výchozího pøedmìtu meditace, pak se
bere cokoliv, co momentálnì odvede pozornost, jako sekundární pøedmìt meditace. Pro
rozlišování sekundárních pøedmìtù se ve standardních pøednesech Dhammy meditující
seznámí s maticemi ze Satipatthâna-Sutty, mezi nimiž je jako jedna z prvních nabídnuta
matice pìti pøekážek pañca-nîvarana. Pøi této práci rozlišování kladeš dùraz na to, aby
meditující pøekážku rozpoznal, oznaèil a vrátil se hned k primárnímu meditaènímu
pøedmìtu, tedy aby šel hned od té pøekážky pryè.
Ano, tak to je pøesnì podle Buddhovy instrukce pro zvládání pøekážek nîvarana.
Èasto se, Bhante, ale stává, že se nìjaká pøekážka úpornì opakuje a doslova dovede
rozbít meditujícímu celé meditaèní sezení. Jak vypadá práce s takovou pøekážkou
meditace tøeba podle metody vitakka-santhâna? Je potom práce podle této techniky
s takovou úpornou pøekážkou vhledu prací s terciárním meditaèním pøedmìtem?
Ano, tady bude možné mluvit o práci s terciárním meditaèním pøedmìtem. Avšak prací
s terciárním meditaèním pøedmìtem se takové vyrovnávání se s pøekážkou mùže stát jen
tehdy, když k tomu ten meditující má dobøe zvládnuté postupy, které metodicky uplatní
v separátnì k tomu urèeném sezení. Nelíbí se mi ale ta formulace, že „pøekážka dovede
rozbít meditujícímu celé meditaèní sezení“. I když se ta samá pøekážka, jak øíkáš „úpornì
opakuje“, tak dle Buddhovy instrukce zùstává principem vipassany její zaznamenání a
oznaèení jako takové a vrácení se k primárnímu pøedmìtu. Pokud to obsahové téma té
takzvanì úporné pøekážky zcela ovládne mysl meditujícího, tak to znamená, že vipassanâ
jako meditace sekundárních pøedmìtù skonèila a místo ní následující vitakka spouští
pøemýšlení cintana, jež není už žádnou meditací nýbrž zaplétáním se do myšlenkových èi
pøedstavových obsahù. Tehdy pak ale jen takový meditující, který je dobøe instruovaný
pro práci s terciárním pøedmìtem, umí pøerušit tento proces mysli citta-vîthi a dokáže se
vrátit k primárnímu pøedmìtu meditace. Když se ale ten zaèátek stejného pøemýšlení
cintana, jak tomu øíkáš „úpornì opakuje“, tak ho dobøe instruovaný meditující oznaèí
jako terciár s konkrétním názvem a dá si s ním dostaveníèko pro separátní meditaèní
sezení, které zaène až po metodickém ukonèení toho sezení aktuálního. Toto je však dost
nároèný úkon, který vyžaduje pøedchozí nácvik konstituce terciárního pøedmìtu.
Tento tvùj popis meditaèní práce mi pøipomíná, Bhante, tvé instrukce na pøerušení
meditace kráèení, po kterém cankamana pak už zùstává vyhrazena zaznamenávání fází
kroku a se zaznamenaným pøebujelým sekundárním pøedmìtem si dáváme dostaveníèko
na otoèce.
Ano, rozeznáváš to správnì. Pøesnì taková je ta podobnost postupù, ctihodná Vajiro,
kterými se vlastnì konstituuje terciární meditaèní pøedmìt. Popsal jsem to co nejstruènìji
jako odpovìï na tvoji formulaci „úporného opakování, jež rozbíjí celé meditaèní sezení“.
Ta formulace, jak jsem již øekl, se mi ale nelíbí a nepovažuji ji za vhodné východisko pro
vysvìtlení práce s terciárním meditaèním pøedmìtem. Jak víš z praxe tvého doprovázení
dlouhodobì meditujících, pøi kterém jsi mi asistovala, pøipouštím práci s terciárním
meditaèním pøedmìtem až nìkdy po tøech týdnech úspìšné meditace satipatthânavipassanâ, ve které jsou pøipouštìny jen sekundární pøedmìty. Teprve až nìkdy ve tøetím
týdnu dávám instrukci na práci podle paradigmatu tøí pronikavých poznání pariññâ a pìti
chvatù vitakka-santhâna. Jen výjimeènì jsem nìkoho uèil, jak v meditaci vipassanâ
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použít devìt krokù apâya–kosalla nava anupâda, které jsem se snažíval zprostøedkovat
pod lidovým názvem krocení démonù. Ze všech uèitelù meditace vipassanâ, které znám
jsi asi jediná, kdo se vyzná v praktické práci se zmínìnou trojicí, pìticí a devítkou. Jak
jsem se mohl pøesvìdèit, jsi taky jediná s praktickou zkušeností doprovázení dlouhodobì
meditujících.
Ctihodný pane, není mi zcela pohodlnì, když mám dojem, že mi pøièítáš kredit, který si
snad ne tak zcela zasloužím. Nechci dopadnout tak jako ten jistý satiterapeut a uèitel
meditace, který se s tvým souhlasem rád považoval za tvého hlavního žáka, teoreticky
blafoval, ale prakticky pøi nìkolika pøíležitostech pak smutnì selhal. Rovnìž tak jako
problematické se ukázaly ty dvì satiterapeutky, kterým jsi dával kredit, že umí provádìt
satidrama, protože se zúèastnily nìkolika tebou provádìných kurzù prùzkumu
psychotopu a krocení démonù. Vážím si však toho, Bhante, že jsi pak na základì
evidence získané od poškozených úèastníkù jejich kurzù dokázal dodateènì pøiznat, že
tebou jim tentativnì pøisuzované kompetence byly spíš oèekávanými výsledky jejich
budoucího tréninku, který se však už neuskuteènil.
Tak dobøe, ctihodná Âyusamanî Vajiro, zùstaòme tedy jen u konstatování skuteènosti
konkrétních událostí, pøi kterých ses osvìdèila jako uèitelka Dhammy, která umí dát
instrukce k tìm mnou právì zmínìným postupùm tøí pronikavých poznání pariññâ, pìti
chvatù vitakka-santhâna a devíti krokù apâya–kosalla. Skuteènosti konkrétních událostí,
pøi kterých selhali nìkteøí instruktoøi, mohou být zajímavé pøi vysvìtlování správných
postupù, pokud se k tomuto tématu dostaneme.
Zmínil jsi pøedtím také tøi pariññâ. Kde tedy, Bhante, konèí základní vipassanâ a kde
zaèíná práce s terciárním meditaèním pøedmìtem. A k tomu je mojí další otázkou, jaký
vztah je mezi pahâna-pariññâ a prací s terciárním meditaèním pøedmìtem. Vysvìtli,
prosím, v krátkosti také vztah mezi pahâna-pariññâ a ètvrtým z postupù meditace
satipatthâna-vipassanâ, tedy dhamma-uddhacca-viggahitam.
Jsem rád, že tì pøedtím napadla podobnost ustavení terciárního meditaèního pøedmìtu
bìhem sedící meditace a pøerušení meditace kráèení cankamana za úèelem zpracování
obsahového tématu, které se opakuje v sekundárním meditaèním pøedmìtu. Zde chci též
pøipomenout, že pøi vysvìtlování paradigmatu tøí pariññâ rovnìž odkazuji na zkušenosti
z meditace kráèení cankamana. Poznávání fází kroku i jevù poruch, z nichž se stávají
sekundární meditaèní pøedmìty, jsou funkcí ñâta-pariññâ; rozeznání tìchto jevù jakožto
pomíjivých aniccâ nebo útrpných dukkhâ nebo prázdných anattâ, je pak funkcí tîranapariññâ; pakliže vedlo pronikavé poznání pariññâ tìmi dvìma prvními k tomu, že pøi
opìtovném zmìøení na poznávaný jev zjistíme, že tento už zanikl, tak toto už je funkcí
pahâna-pariññâ.
Bhante, jak je tomu zcela konkrétnì ve vztahu k prožitkùm vedanâ èi jednotkám vìdomí
viññâna, které mùže zaznamenat jakákoliv osoba i když nemá žádnou instrukci?
Konkrétnì tedy rozeznání poruchy a oznaèení pojmem Abhidhammy je operacionální
definicí ñâta-pariññâ; toto ale nesmí být zamìòováno s uvìdomìním obsahu, který už
není skuteènì existujícím jevem nýbrž pouhým myšleným pojmem nebo pøedstavou.
Oznaèení jevu pojmem Abhidhammy je podmínkou pro jeho proniknutí vipassanou jako
pomíjivý aniccâ a tak podobnì. V praxi vipassany se nezabýváme obsahy jednotky
vìdomí, kterou se meditující už nauèil oznaèit jako konkrétní pøekážku napøíklad jako
ospalost thîna-middha nebo jako zlovùle vyâpâda-nîvarana nebo jako smyslná žádost
kâma-chanda-nîvarana a tak podobnì. To je vipassanâ, to je tîrana-pariññâ; vše další je
pak pøemýšlením, pokud meditující neumí meditaci metodicky pøerušit a konstituovat
terciární meditaèní pøedmìt pro separátní další meditaci.
Bhante, tak je tomu tedy striktnì dle Buddhovy instrukce: sekundár rozpoznat, oznaèit a
vrátit se hned k primárnímu meditaènímu pøedmìtu, tedy jít hned pryè od té pøekážky èi
od toho jakéhokoliv sekundárního pøedmìtu. Tak to tedy musí probíhat, má-li docházet
k pokroku meditace vipassanâ, k dosahování vyšších vipassanâ-ñâna, jak to podrobnì
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popsal tvùj uèitel ctihodný Mahâsi Sayadaw. Jak je tomu u dalších autorù, kteøí píšou
o meditaci vipassanâ? Co je napsáno o navazujících postupech apâya-kosalla? Otázkou
zùstává též, do jaké míry mají o tom jasno rùzní uèitelé meditace.
Zcela zodpovìdnì si dovoluji tvrdit, že rùzní uèitelé meditace, které jsem mohl potkat,
vìtšinou o tìchto vìcech jasno nemají. O tìch rùzných spisovatelích a teoreticích se ani
nechci vyjadøovat. Když jsem pøed pìtadvaceti lety psal kapitolu Strategie Moci pro svou
knihu o praxi Abhidhammy, tak jsem dlouho zvažoval, jaký smysl pro ètenáøskou
veøejnost mùže mít písemné zpøístupnìní technických postupù meditace vipassanâ a
informace o technikách, které doplòují pokroèilou praxi meditace. Nakonec jsem se pøece
jen rozhodl v té kapitole podrobnì vysvìtlit ètyøi magické dráhy moci iddhi-pâda, jakož
i patero technik vitakka-santhána pro pøetváøení neblahodárných procesù. Vìdìl jsem už
tehdy na základì reflektování úèastníkù mých kurzù, že i ti velmi inteligentní mezi nimi
by nedokázali bez zkušeností z intensivních zásedù satipatthâna-vipassanâ pochopit
principy strategií moci. Nakonec se bìhem následujících let ukázalo, že právì teoretické
studium tìchto principù vzbudilo v nìkterých osobách zájem o jejich praktické ovìøení.
Toto jsem diskutoval se svým uèitelem ctihodným Nyánaponikou, který mi udìlal radost
svojí pochvalou, že se mi obzvláštì v této poslední kapitole podaøilo pomìrnì
jednoduchým zpùsobem zprostøedkovat velmi komplexní principy, které jsou prožitkovì
obtížnì realizovatelné (erlebnismässig schwierig zu ergründen). Když dnes tu kapitolu
Strategie Moci prolistuju, tak jsem vlastnì rád, že jsem tam tehdy napsal to, co jsem
napsal.
Ctihodný pane, jak jsem již na zaèátku našich rozhovorù o tomto tématu pøipomnìla,
jsem ráda, že jednoduchými slovy podáváš obtížná témata sekundárního a terciárního
pøedmìtu v podobenstvích leoparda a lodièky. Ta podobenství jsou dnes na meditaèních
kurzech pravidelnì užívána tak, jak jsi je, Bhante, bìhem mnoha let uèil všem tebou
trénovaným uèitelùm meditace. Vysvìtli mi, prosím, kde podle toho podobenství o
leopardovi konèí práce se sekundárním a kdy zaèíná práce s terciárním meditaèním
pøedmìtem? A jak je tomu u toho podobenství loïky?
To užívání tìchto podobenství není vždy bezproblémové. U leoparda jde o to, zdùraznit
rázný skok a uchopení koøisti; a to je vše. Další rozvádìní toho, jak ten leopard tu koøist
žere, tráví a pak nìkdy sere, je v souvislosti vipassany nesmyslem. Tvrdì jsem už taky
utnul uèitele meditace pøi rádoby vtipném rozvádìní podobenství loïky, kterou vytáhl na
bøeh a odešel od ní, aby prozkoumal nìjakou hospodu v blízké vesnici. U podobenství
loïky jde o to, zdùraznit samovolný proces nádechu a výdechu, který lze prožívat jako
rytmus pádlování, který nerušíme ani tím, když zaznamenáme nìjaké odvedení
pozornosti výskytem sekundárního meditaèního pøedmìtu. Takže oproti nedorozumìní,
které by vedlo k nìjakému dalšímu diskursivnímu rozvádìní a zpøesòování tìchto obou
podobenství, jsem je obì používal k tomu, aby meditující byli schopni plnì vychutnat
prožívání jednoduchého intenzivního uchopení leopardem, jež je obrazem pro zcela jasný
úkon oznaèení vitakka, a prožívání jednoduchého intenzivního rytmu âna-apâna-sati tak,
aby meditující mohl s radostí pokraèovat v praxi vipassany.
Také já jsem nìkdy mìla dojem, že ty základní instrukce pro práci s pìti pøekážkami
rozvoje mysli a na nì navazující techniky vhledu lze dále ještì zpøesòovat tak, aby
meditující mohli brzy zaèít pracovat i s terciárním meditaèním pøedmìtem.
Jak v pøímé ústní instrukci, tak i v textech literárního podání bych doporuèoval zùstat
u minima vysvìtlování a nepouštìt se do žádného dalšího zpøesòování. Tedy pøekážku
nîvarana ráznì zaznamenat, pøesnì oznaèit a opustit. Pokud má nìkdo ještì potom zájem
se nìjak vypoøádat s tematickým obsahem takto vyøízeného sekundárního pøedmìtu, tak
bych vždy zdùrazòoval, že se to má dít jen po metodickém ukonèení aktuálního sezení
vipassany. I když si z toho sezení nìkdo odnáší jasnì oznaèený terciární pøedmìt
meditace, tak musí vìdìt, že si odnáší pojmové oznaèení paññatti a nikoliv vlastní jev
sabhâva-dhamma. Tematický obsah terciárního pøedmìtu je pak možno zpracovávat
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rùznými zpùsoby, tedy buïto moudrým zvažováním yoniso-manasikâra, nebo nìkterou
z takzvaných antagonických meditací vysvìtlených v Puggala-Paññatti, nebo trikem
tìlesného jednání jako je tøeba studená sprcha pøi úpornì se opakující ospalosti. Známe
tedy triky, chvaty a techniky, jak zpracovat napøíklad ospalost thîna-middha, což mùže
zahrnovat i ten trik, že se jdeme zcela normálnì vyspat. Mnohý problém lze odmeditovat,
pøekonat meditaèním trikem aniž by kvùli tomu bylo pøerušeno aktuální meditaèní
sezení. Jsou to triky jako napøíklad zámìrným pseudoškytáním odmeditovat nutkání
škytat èi neustálé polykání slin. Nìkterá nutkání ale není radno odmeditovat, jako
napøíklad, když nìkdo cítí nutnost jít na záchod, což by bylo možno povzneseným
oznaèováním odmeditovat nebo ignorováním nechat všímavì probìhnout; pak se však
mùže prezentovat nutnost jít prát prádlo.
Ctihodný pane, nechme teï ale legraci a vtipy stranou. Pøi práci s tematickými obsahy
terciárního pøedmìtu lze využívat mnoho rùzných postupù dle Dhammy. Pro mne se pøi
tom otevírá tematika zvládání nároèných záležitostí, kterou Buddha rozdìloval do tøí
oblastí, totiž âya-kosalla, apâya-kosalla a upâya-kosalla. K tomu jsem vloni mìla
pøednes Dhammy a diskusní skupinu v Nìmèinì; i v Èeštinì je k tomu již dostupný text
na webové adrese <www.ayurama.eu/pdf/Zvladani_apaya.pdf>.
Ano, jsem rád, že poukazuješ na zvládání nároèných záležitostí. Tímto se dostáváme
k úèelu práce s terciárním pøedmìtem. Proè se vùbec zabýváme tìmi všemi postupy a
technikami, kterým jsme vìnovali naši diskuzi? Jak bys krátce odpovìdìla, ctihodná
Áyusamaní Vajiro, na tuto otázku?
Shrnula bych to jednou vìtou: Práce s terciárním pøedmìtem má za úèel meditaèní
vypoøádání se s obtížemi, se kterými je ta konkrétní meditující osoba konfrontována
v každodenním životì a v tréninku Dhammy.
Ano, témata, do kterých jsou shrnuty obsahy terciárních pøedmìtù, jsou výsledky
zpracování nároèných záležitostí, kterými se mysl meditující osoby nejrùznìjšími
zpùsoby zabývá. A pro závìreèné metodické zpracování, které má pøinést úlevu a
osvobození, používáme postupy a techniky práce s terciárním pøedmìtem.
Tak to vidím i já. Jsem si pøitom vìdoma, že ta práce se musí dìlat metodickou meditací
a moudrými rozhovory v rámci ušlechtilého pøátelství, jak to Buddha definoval slovy
parato ca ghoso sacca-anusandhi ajjhatañ ca yoniso manasikâra. Takováto praxe dá
vykrystalizovat konkrétní praktická øešení nároèných záležitostí a umožní nakonec i
jejich transcendující pøekonání.
Kultivování ušlechtilého pøátelství Buddhou nazývaného kalyâna-mittatâ, je záležitostí
životního stylu, ve kterém jsou realizovány všechny èleny Buddhovy ušlechtilé
osmièlenné stezky. Pro podporu kultivování takovéhoto životního stylu jsme v tradici
Âyukusala vypracovali praktické postupy, které nabízíme v semináøi nazývaném Život
Áyusamana, viz k tomu text < http://www.ayurama.eu/pdf/ayusamana_cz.pdf >
V semináøi Život Áyusamana je nabízena pomoc pro utváøení takového životního
kontextu, který umožní úspìšnou praxi Dhammy. A ta specificky meditaèní souèást
praxe Dhammy je nejlépe inicializována v kurzech meditace všímavosti a vhledu
satipatthâna-vipassanâ.
A prvními obtížemi, se kterými je meditující konfrontován v kurzu satipatthânavipassanâ, jsou právì ty pøekážky Buddhou nazvané pañca nîvarana. A na to pak
v pokroèilé meditaci navazuje práce s terciárními pøedmìty meditace, které obsahují
napøíklad i témata odvozená z obsahù pøekážek nîvarana. Tato obsahová témata se
prezentují naší mysli buï jako nálady èi celková rozpoložení, jež lze heslovitì oznaèit a
pøiøadit k jedné z pìti nîvarana, což odpovídá požadavku ñâta-pariññâ a je výhodným
východiskem pro pronikavé poznávání tîrana-pariññâ, tedy pro postup vlastní meditace
vipassanâ. Nìkdy se však ta obsahová témata prezentují jako obrazy èi filmu podobné
pøíbìhy, tedy jako situace, ve kterých se vyskytují nìjaké osoby lidské nebo i jiné. To
mùže zpùsobit, že si meditující ze situace vybere urèitou zúèastnìnou osobu, se kterou se
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chce nìjak vypoøádat; toto není v žádném pøípadì vhodné pro práci ani se sekundárním
ani s terciárním pøedmìtem.
Bhante, je užiteèné, že upozoròuješ na nebezpeèí rùzných chybnì pojatých personifikací
v souvislosti pokusù o meditaèní krocení démonù. Uveï prosím krátce nìjaké konkrétní
pøíklady takových chybných pojetí.
Aniž bychom se dlouho zabývali vysvìtlováním toho, že práce s pøedmìty sekundárními
a terciárními pøedpokládá základní pochopení abhidhammického rozlišení skuteèných
jevù sabhâva-dhammâ a jich oznaèujících pojmù paññatti, lze i zaèínajícím meditujícím
jednoduše poukázat na to, že nikoliv každý obsah vìdomí oznaèuje nìjakou skuteènost.
Když vezmeme jako pøíklad, že se vìdomí prezentuje obraz èi pøíbìh nìjakého boje,
týrání, trestání, ubližování èi podobné, tak je chybou vybrat si buï toho pachatele, anebo
tu obì•, koho lze litovat anebo odsuzovat; takový postup by vedl k pøemýšlení a
mudrování, jež je více èi ménì inteligentní, nemá ale nic co èinit s meditací. Na tomto
pøíkladu vìdomí zlovùle se dá pomìrnì lehce poukázat na to, že není pachatele bez obìti
a naopak. Setkal jsem se však pøi hovorech doprovázení meditujících zaèáteèníkù ale i
s takovými mudrlanty, které bylo tìžké pøivést k tomu, aby dokázali brát v úvahu celou
situaci jako vztah a interakci, která se vykazuje charakteristikou zlovùle vyâpâdanîvarana. Šlo o to pøekonat hloupost chytráckého štìpení a umìt oznaèit celkový stav
mysli právì jen jako pøekážku zlovùle. Pak se podaøí ukázat i jak podobnì hloupý postup
štìpení situace a vytrhávání jedné osoby z kontextu se mùže rozjet také u stavu mysli,
který má být oznaèen jednoduše jako pøekážka smyslná žádost kâma-chanda-nîvarana.
U nìkoho, kdo jen tak nìkde pochytil cosi o démonech, mùže vést takové chytrácké
hloupé pøemýšlení až k tomu, že vytrhne ze situace jednu zúèastnìnou osobu a zaène si ji
démonizovat jako svùdnici anebo jako znásilòovatele, tedy jako nìkoho, koho je
zapotøebí znièit. Takováto démonizace nìjaké osoby, se kterou se meditující kdysi setkal,
je nìco scestného, hloupého a svým dopadem i spoleèensky nebezpeèného. Démonizace
nìjaké osoby, kterou její nepøátelé chtìjí znièit mobbingem èi pomluvami, se vyskytuje
v soudobé spoleènosti dost èasto. Tento mechanismus využívají totiž intriganti nejen ve
vyšším politickém postavení, ale i menší darebáci ve školní tøídì èi v jinak normálním
pracovním svìtì, když chtìjí získat komplice pro rozvíjení nìjaké aféry èi mobbingu.
Jedná se pøitom o využívání pomatenosti èasto spojené s domýšlivostí u lidí, kteøí chtìjí
být zajímavými a dìlat se dùležitými. Je pak smutné, že nìco takto takzvanì normálního
se vyskytuje i mezi lidmi, kteøí se prohlašují za buddhisty, ale pro úèely intrikaøení
zneužívají buddhistické pojmy a zkomoleniny nauky. Lze potkat i takové, kteøí nìkde
pochytili nìjaké hlouposti o démonech a chtìjí s tìmi svými pomatenostmi machrovat.
Dozvìdìl jsem se dokonce, že takovýmito pomatenostmi byli poškozeni úèastníci kurzù
o démonech, vypsaných v èesku nìkolika nezodpovìdnì zlými darebáky, kteøí se veøejnì
ale stylizovali jako psychoterapeuti.
Jsem ráda, Bhante, že jsi s použitím konkrétních pøíkladù vysvìtlil mimo jiné i chybná a
nebezpeèná zneužití zkomoleného vìdìní o pøekážkách meditace a krocení démonù.
Snad i to mùže být užiteèné meditujícím, kteøí mají zájem tuto tématiku studovat a též
použít výsledky svého studia a praxe Dhammy pro úspìšné zvládání života.
Tak dobøe, ctihodná Âyusamanî Vajiro, na zaèátku našich rozhovorù jsme si pøedsevzali
probrat uplatnìní Abhidhammy pøi reflektování každodenních prožitkù a v meditaci, tedy
pøedevším pøi práci se sekundárním a terciárním pøedmìtem vhledu. Vìtšinu témat, jsme
dle mého názoru úspìšnì vysvìtlili, nìkterá témata však byla jen uvedena a zùstávají tak
dále otevøena pro budoucí rozhovory Dhammy.
Bhante, dìkuju srdeènì za všechna vysvìtlení.
(editováno v kvìtnu 2011)
pro dotazy kontakt : ayukusala@gmx.ch a vajira@sunrise.ch
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