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Uzavírající rozhovor o mnišském tréninku – Abhivinaya
Ctihodného Áyukusala Thery (AT) se ptala ctihodná Bhikkhuní Vajirá (VA),
Áyukusala Assama, Hokandara, Srí Lanka 6.3.2005

VA: Ctihodný pane, máme za sebou první ètyøi mìsíce výuky a tréninku nových mnichù a
mnišek Evropské Sanghy Áyukusala. Všichni mají teï za úkol zreflektovat prùbìh jejich
mnišství a rozhodnout se buï pro plnou ordinaci nebo pro návrat do civilu.

AT: Ano, tak to je. Tak to bylo i se všemi pøedchozími skupinami, že po tìch prvních ètyøech
mìsících od nich žádám písemné vyhodnocení jejich tréninku a rozhodnutí, jestli se vrací
do Evropy a jdou do civilu po pùl roce, anebo jestli chtìjí jít dál a stát se skuteènými
mnichy.
VA: Ten trénink pro mnišský život byl vázán na pokroèilou výuku Dhammy a hlavním tématem
té výuky bylo, ctihodný pane, nedìlat si žádné pøedstavy ani doprovodné myšlenky, nýbrž
být u prožívané skuteènosti.
AT: Ano. To bylo hlavní téma pokroèilé výuky. Pøedpokládalo, že naši novici a novicky znají
Dhammu, že èetli Slovo Buddhovo — to minimálnì! — a nìkteré další texty. To však
nebyl u všech ten pøípad a taky to dopadlo tak, že právì ten, který šel za mnicha, stal se
novicem, ale neznal to, tak vlastnì hnedka brzo selhal. Ale naše novicky, naše nastávající
mnišky na zkušenou, naše mnišky uèednice znaly Dhammu, jak je shrnuta ve Slovì
Buddhovì, takže bylo možno s nimi pracovat v metodické výuce. A ta metodická výuka se
toèila okolo toho tématu, které je vlastnì shrnuto v té nejkratší instrukci Buddhovì, jak ji
dal mnichovi Málukyaputtovi:
dittha–suta–muta–viòòátabbesu dhammesu
ditthe ditthamattam bhavissati,
sute sutamattam bhavissati,
mute mutamattam bhavissati,
viòòáte viòòátamattam bhavissati.
To v pøekladu znamená:

V jevech vidìných, slyšených, cítìných, uvìdomovaných,
To, co je vidìno, tak ponechat jako vidìné; to, co je slyšeno, ponechat jako slyšené;
to, co je cítìné (tady pojem muta zahrnuje ostatní smysly) ponechat jako cítìné;
to, co je uvìdomované viòòáta, tak ponechat jako uvìdomované.

Takto Buddha vlastnì shrnul pro svého mnicha Málukyaputtu celou Dhammu a øíká mu:

Když to takhle budeš praktikovat, tak eseva–anto dukkhassá ‘ti toto vede ke konci utrpení.

No jo, ale takhle krátce to nešlo øíct našim mnichùm nebo mniškám, no a proto jsem vybral
nìkolik sutt z Anguttara–Nikáyi a ze Samyutta–Nikáyi, na kterých jsme si konkrétnì
ukazovali, jak je dùležité, abychom zùstali u toho vidìného a nedìlali si pøedstavu, tedy
na–nimittagáhí a nedìlali si k tomu nìjaké asociované myšlenky, tedy na–anubyaòjaná–
gáhí. Jo. No a z toho se dál odvíjel celý ten výcvik a ta pokroèilá výuka Dhammy.

VA: No. Hm. Ale pøesto, Bhante, ty jsi s tìmi pøedstavami a asociacemi pøece jenom pracoval.
A pøevažovala tam jistá témata v tìch asociacích a pøedstavách, u tìch našich mnišek to
byla sexualita, mateøství, manželství a samièí oddanost — jak bych to nazvala. No a u tìch
našich mnichù to bylo téma smrti nebo taky zabití, ohrožení na životì…
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AT: …a boj sameèkù…

VA: …bojovnost sameèkù. Co to…?

AT: No, to jsou biologicky naprogramované sklony, které se rùznì vyvíjejí až do patologických
strategií a velkých story, do velkých pøíbìhù, že jo…
VA: Byli jsme konfrontování vlastnì s tím, že jeden z našich mnichù uèedníkù osoèil druhého
mnicha našeho bhikkhu z toho, že ho ohrozil na životì a dokonce tvrdil, že ten pachatel se
mu pak za to omluvil.

AT: To byla lež, to byl výmysl. Ale to už se stalo nìkolikrát, jo, že si pøipadal jeden novic jako
ohrožený na životì. To nebylo poprvé, že uèedník øíkal: „Tenhleten bhikkhu mì poslal na
jistou smrt do kuti, kde jiný sámanera skoro umøel.“ Jo. A zrovna tak šílené výmysly na
základì prožitkù té samièí oddanosti se vyskytují u nìkterých našich novicek. Dokonce
jedna dokázala vymyslet… a pøišla mi sdìlit dvì dùležité vìci: Za prvé, že dosáhla
Nibbány, a za druhé, že je tìhotná, pøestože nemìla styk s mužem pìt mìsícù. Takže
skuteènosti vidìného, slyšeného, dotykovì èi chu•ovì a èichovì prožívaného, toho muta,
jsou ignorovány, když se èlovìk zamotá do tìch pøedstav nimittá a do tìch sekundárních
myšlenek, do tìch asociací anuvyaòjaná.

VA: Já v tom vidím souvislost, že vlastnì i ženy dìlají z muže pachatele. Že tu sexualitu, která
vede k mateøství, teda vlastnì chtìjí, ale pak se stavìjí, jako že nechtìjí. Asi je to tím, že
jsou nìjak blbì vychované, poškozené výchovou. Tak prostì pak øíkají ne. Je to ale takové
to ne–, ne–, ne–pøestávej, ale stávají se obìtí. No a chudák chlap je potom vlastnì tím
pachatelem.
AT: Ano, dìlají z chlapa pachatele a tím ho zamotávají. No a ten chlap se musí o ní ucházet a
dobývat ji a… a ona ho odmítá a dìlá z nìj odmítnutého milence. No a ten buïto se teda
pokoøí a pøestane ale být mužem. Ona ho pak použije jako jakéhosi sameèka, kterého
pokoøila, kterému ukázala jakou má vinu a jak je špatný a že ona vlastnì nechce… A on se
jí musí omluvit. Podobnì jako se mìl omluvit ten bhikkhu tomu ohroženému sámanerovi.

Démonizace lidského

VA: Mnì to, Bhante, pøipadá, že to je taková démonizace. Že u tìch žen je to démonizace
sexuality, že tu sexualitu vlastnì chtìjí, ale pøitom dìlají, že jí nechtìjí. Je tam možná pro
nì taky otázka toho, jak je vùbec pøijímaná, jestli bude pøijata ta jejich sexualita, ten jejich
sexuální erotický projev vùèi muži.
AT: To je kulturnì dané, to je kulturní poškození, že vlastnì Evropanky, evropské ženy a
pøedevším Èešky nedokážou øíct ano k té své ženskosti.
VA: Souvisí to, Bhante, nìjak …

AT: Ano, pak právì takovéto zamotánky existují a proto je dùležité vìdìt, že trénink mnicha
nebo mnišky, a to znamená taky u tìch, kteøí jsou tady jenom na pùl roku, jenom na
zkoušku, trénink novice nebo novicky spoèívá v tom, že jsou dùslednì vedeni k tomu co
skuteènì vidí, co skuteènì slyší, co skuteènì tìlesnì poci•ují a je jim ukazována
nesmyslnost jejich halucinací, jejich pøedstav, jejich výtvorù fantazijních, že ona je
milenkou nebo manželkou nebo bojovnicí. Jo. Ukázat jak je to nesmyslný. No a zrovna tak
to ukázat tìm chlapùm, jak je nesmyslný, že se považujou za ohroženého nìjakým staršim
mnichem. Ohrožený na životì, poslaný na jistou smrt se zkrátka a dobøe bojí toho, že
pøijde ten nepøítel a zabije ho. Hm.
VA: No. To je vlastnì téma démonizace smrti, která…
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AT: Ano, démonizace smrti, démonizace sexuality, jo, démonizace muže, démonizace ženy. No
a démonizace lidství. Takže místo abychom se pohybovali v lidském svìtì a snažili se ho
transcendovat smìrem k Nibbánì, no tak se zamotávaj do pøedstav a pøíbìhù vymyšlených.
Pøíbìh milenky, pøíbìh manželky, pøíbìh bojovnice, jo. No anebo pøíbìh bojovníka,
zachránce, vrahouna a toho, který se musí chránit, jo. Kdo se zcela zamotá do tìchto
pøíbìhù a klesne na úroveò démonù, nadržených a nenávistných duchù, o tom už se nedá
øíct, že patøí mezi naše mnišky nebo mnichy ve výcviku, ale je to už jen blbeèek, který se
zamotal. No jo, ale toto všechno je možno vidìt teprve tehdy, když nìkdo zaène intensivnì
meditovat a když se zaène zabývat tou otázkou vztahu slovo–skuteènost. To znamená, že
pak to lze ale moudøe poznat právì v rámci toho tréninku mnichù a mnišek, což v rámci
normálního bìžného života u tak zvaných normálních lidí, kteøí nejsou klinicky nemocní,
vùbec nepøichází v úvahu. Protože ti normální, takzvanì zdraví lidé, ti v tom jedou dnes a
dennì. Jo. To jsou normální strategie svádìní, normální strategie páøení, vdávání se,
normální strategie soupeøení mezi muži, strategie, které jsou v každodenním svìtì bez
jakýchkoliv pochyb praktikovány. Takže to, co je hodnotné u našich mnichù a mnišek, to
co je hodnotné u tìch, kteøí se rozhodli jít na zkoušku za mnicha nebo za mnišku, stát se
uèednicí nebo uèedníkem, tak to je právì to, že jsou ochotni se s tím vypoøádat a získat
odstup od tìch pøedstav a od tìch normálních pøíbìhù. Distancovat se od pøíbìhù milenek a
bojovnic, pøíbìhù bojovníkù a mstitelù, jo, a zaèít se vyrovnávat s tou skuteèností, která je
vidìná, slyšená, tìlesnì cítìná, pøímo vnímaná. Takže klobouk dolù pøed tìmito lidmi.
VA: Mnì to, Bhante, pøipadá…

AT: To víš sama, ctihodná, jak jsi procházela prvním rokem tréninku. Jsi jediná z našich
mnišek, která prošla tak tvrdým tréninkem jako naši mniši. No, a po roce, když jsi pak byla
konfrontovaná s novou sámanerí, která vlastnì vùbec nechápala, oè jde, a ve své
domýšlivosti si myslela, že ona vlastnì už vždycky byla jako mniška — a ty jsi žasla nad
tím, když ona tady visela na mobilu a posílala esemesky, zatímco ty jsi se rok absolutnì
izolovala. Hm? Co to pro tebe bylo. No ale tato žena, která šla za uèednici pak byla po roce
sama konfrontovaná s nìèím podobným, no a teprve po roce uèednictví potom, co byla rok
sámanerí, zaèala chápat, co se asi dìlo v tobì. Jo. No a samozøejmì zrovna tak nelze
oèekávat od nových mnišek, respektive od nových uèednic, které se pokoušejí stát se
mniškami, že by již po ètyøech mìsících chápaly, oè jde v tréninku mnišství. No a to samé
jako pro mnišky, kterým jsme se vìnovali v té výuce velmi metodicky, to samé jako pro
mnišky platí i pro mnichy, respektive pro ty uèedníky, kteøí se opravdovì pokoušejí stát se
mnichy. Jo. Nemluvím o tìch, kteøí pøijeli jako turisti a chtìjí jezdit na výlet na letištì,
vidìt Colombo by night, jo anebo si vezmou kameru a popojíždìjí a filmujou. No tak ti
vùbec nezaèali s mnišským tréninkem, jo. Ale máme nìkolik uèedníkù sámanerù, kteøí se
skuteènì snaží stát se mnichy, no a myslím, že i u našich sámanerí tam je ta komponenta
toho zámìru vyzkoušet si, jaké to je být mniškou.

Mnišský trénink není psychoterapie

VA: Ctihodný pane, s tím souvisí ta moje tøetí otázka. Mnišský trénink není psychoterapie?

AT: Mnišský trénink není psychoterapie. A Buddhovo uèení není pro blázny, není pro
poškozené milenky, manželky a samièky, jo, ani pro ohrožené sameèky bojovníky.
Mnišský trénink je cesta transcendence, vystoupení nad ten normální život muže a ženy.
Takže mnišský trénink je trénink Dhammy. No a Dhamma je pro zdravé lidi.
Psychoterapie je pro blázny nebo aspoò pro ty mezi takzvanými normálními lidmi, kteøí na
sobì chtìjí pracovat, pracovat na svých problémech. Psychoterapie se taky dìje podle
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zakázky toho pacienta. Pacient øíká, co chce v psychoterapii. Ale pøi mnišském tréninku to
øíká ten uèitel, co je cíl, to øíká Buddha.

VA: No, a takže ten mnišský trénink není psychoterapie. Nissaya, která je stavebním kamenem
nejdùležitìjším v mnišském tréninku, je silnìjší než jakákoliv psychoterapie.
AT: Rozhodnì silnìjší než psychoterapie.

VA: A vlastnì Áyukusala tradice je právì tím vyjímeèná, že je možno otevøenì pracovat s
tématy jako je sexualita, smrt, ohrožení na životì. Bhante, ptám se tì, jak se tato témata
zpracovávají právì v rámci toho mnišského života? Jestli je vùbec zapotøebí je
zpracovávat?
AT: Ano, my je zpracováváme tím, že je pøipustíme a zprùhledníme je. To je konkretizování.
My do nich neš•ouráme. V psychoterapii se èlovìk vyrovnává s tématem tím, že jde do
jeho obsahù. Hm. A to je právì ten rozdíl. Nejenom já, ale i nìkteøí z mých bhikkhù mají
psychoterapeutický trénink. Takže využíváme to, že máme psychoterapeutické dovednosti,
nedovolíme ale, aby se z tréninku sámanerù a sámanerí stala psychoterapie. Když nìjaký
sámanera zaène blbnout a chce jít do nìjakých obsahù, tak ho utneme. Když nìjaká
sámanerí si chce vynutit psychoterapii a poøád se do nìèeho zamotává, no tak jí to utneme.
Jo. Ale samozøejmì nemùžeme sámanerí a sámanery, novicky a novice utínat pøíliš tvrdì,
protože by se nám rozplakali, zhroutili a tak dál. No tak si tedy vyslechneme ta jejich
témata. Hm. Ale dáváme jim jasnì najevo, že to jsou témata pøedstav a pøíbìhù. Hm. Takže
do té míry jsou pøi výcviku uèedníkù a uèednic pøipuštìna ta témata.
VA: A jak je to v rámci závislosti nissaya?

AT: V nissayi u plnì ordinovaných bhikkhù, jo, tam je to vše tvrdì utnuto. To víš sama,
ctihodná paní, že jako bhikkhuní máš možnost se vypoøádat s nìjakými situacemi z
minulostmi nebo i s pøedstavovanými situacemi z budoucnosti, ale je ti pøitom jasnì
øeèeno, že je to otázka terciárního pøedmìtu meditace vipassaná. Víš jasnì, že to nemá co
èinit se skuteèností, že to nesmíš zatahovat do svého mnišského života a do svého
každodenního kontaktu s ostatními lidmi. No ale toto se samozøejmì nedá oèekávat od
nìjaké sámanerí, která je tady na pùl roku nebo od nìjakého sámanery. Ti mají co èinit s
tím, aby se neutopili v tom, co z nich vyhnisá, co z jejich mysli vyteèe. No a vymýšlejí si,
protože si nevìdí rady s volným èasem mnicha, a žijou ve svých vymyšleninách a pøenášejí
své výprsky a výtoky i do mezilidských vztahù mimo sanghu. No a s tím se tu musí
poèítat. To se ale dìlo i za doby Buddhovy. To jsou ty záplavy, v páli zvané ogha , ty vlivy
a výlivy ásava. Hm, i na Buddhu nìkteøí vyprskli. I Buddha byl osoèován a obviòován
lživým podsouváním hlavnì od ženských. A zrovna tak byli lživì obviòováni i ostatní
mniši, kteøí trénovali mnichy, mnišky, sámanery, sámanerí. No, tak s tím se musíme pøi
tréninku uèòù vypoøádat, to k tomu patøí, to je to zahrnuté riziko. Kdybychom vùbec
nikoho nechtìli trénovat, nikomu nechtìli pomoct, aby se zkusil stát mnichem nebo
mniškou, no tak by se nám tyhle vìci nestávaly. Hm. Ale práce s tématy a obsahy není
souèástí mnišského tréninku. Pøedstavy, které oni si k tomu berou nimittá–gáhí a
anuvyaòjaná–gáhí, neboli asociované pøíbìhy rùzných samièích problematik, manželky,
maminky, milenky, bojovnice, to patøí do psychoterapie a nikoliv do mnišského tréninku.

Práce v chránìném prostoru a kamma

VA: No ale, Bhante, když se to tady zpracovává v tom v rámci toho mnišského života, v tom
tréninku, jak se to dìlá? Je k tomu zapotøebí chránìný prostor a jak je vytvoøen ten
chránìný prostor a jak je to vlastnì s kammickým dopadem toho zpracovávání?
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AT: Ano, takže to jsou praktické problémy, ctihodná paní, o kterých jsme se tu a tam už
nìkolikrát bavili. A ty je teïka shrnuješ do jedné otázky: Jak se to dìlá? Tam v tom, co
øíkáš, tam už dáváš i tu odpovìï. Ano, dìlá se to v chránìném prostoru. A jak je to s
kammickým dopadem toho, co se dìje? K tomu kammickému dopadu zpracování
choulostivých témat sis již nìco pøeèetla v knize Dovednost a dùvìra doktorky Frýbové.
Jak se to dìlá u bhikkhu nebo u bhikkhuní, to znáš sama u sebe v rámci nissayi i jak se to
dìlá v meditaci.
VA: Ale popsáno to, Bhante, není nikde.

AT: Tìm popisùm by stejnì asi nikdo nerozumìl, kdo to sám prakticky nezkusil. I ti, kteøí to
zkusí, tak jsou èasto neprùstøelní, dokud v tom jedou. Nejhorší je, když si myslí, že znají
nìco z psychologie jako ten sámanera, co pøi zpracování svého klackovského pøíbìhu zaèal
našemu bhikkhu vyuèovat psychologické banality. Nebo ta sámanerí, co mi vztekle
vyèetla, že vždycky vyhraju, protože se odvolám na nìco, co se stalo. Ona se odvolávala
na své psychoterapeuty a vyèítala mi, že je podle mne každej druhej blbec. Tak jsem se zas
odvolal na to, že se nikdy nestalo, že bych øekl, že je každej druhej blbec. Co se ale
opravdu èasto stalo, je, že jsem øekl, že ètyøi z pìti jsou blbci. Mlèela. Ten samý den pak za
mnou znovu pøišla a byla upøímnì otevøená a pouèitelná. A toho jsem si u ní velmi vážil.
VA: Bhante, vìtšina tìch psychoterapeutù, které jsem poznala jsou nemocní lidé, stejnì jako
jejich pacienti, rozdíl je akorát v tom, že psychoterapeut zná urèité techniky, kterými se
snaží opravit svého pacienta. V lepším pøípadì to mùže pacientovi být nìkdy i užiteèné.
Zrovna tak mùže být užiteèné pro uèedníky a uèednice mnišství, když popíšeš, jak se
pracuje s tématy tak, aby se z uèòù nestali gáhí, tedy aby se nechytali pøedstav a pøíbìhù.

AT: Tak dobøe. Na meditaèním jevišti ve tvé mysli lze zpracovat pøíbìhy a pøedstavy, kterým
nedovolíš, aby kontaminovaly to vidìné, jež má zùstat vidìným, to slyšené… a tak dále.
Dìlá se to tak, že v té tvé mysli dovolíš, aby se rozvinul nìjaký pøíbìh — nikoliv ale
myšlení! Jo. Práce s terciárním pøedmìtem meditace není otázkou myšlení èi pøemýšlení.
Hm. Ale dovolíš, aby se rozvinul ten pøíbìh a podíváš se na nìj, no a pracuješ s tím, co
pøitom prožíváš tak, že tam rozeznáváš a oznaèuješ pomocí vitakka ty koøeny zla akusala,
rozeznáváš kdy je tam chtivost a nenávist a kdy je tam zaslepenost. A už ta mysl, která
pozná, že tam byla zaslepenost, je nezaslepená moudrá mysl. Takže to je zpùsob práce, jak
se pracuje s tìmito tématy napøíklad u tebe, jakožto plnì ordinované bhikkhuní, která
zpracovává ty všelidské problémy jakožto terciární meditaèní pøedmìty. V tom jsi se ale
víc jak rok trénovala, nejprve aby sis byla schopná udržet ochranu, kterou ti dává mnišství,
kterou potøebuješ, abys potom jako bhikkhuní mohla vše zpracovat v prostoru meditativní
mysli cittákása.

VA: A k tomu mi pomáhá rituální stvrzování vinaya–kamma, provádìné v klášterním
chránìném prostoru síma. Problém je ale v tom, Bhante, že s výjimkou tìch dvou
sinhálských bhikkhuní, které jsi instruoval o této funkci vinaya–kammy, ty ostatní to berou
spíš jako detektivní a trestné procedury. Pro Áyukusala bhikkhy to bylo snadnìjší, protože
tvoøili opravdovou skupinu, ve které si mohli skuteènì pomáhat jako sangha, tedy provádìt
sangha–ádi–sesa, proceduru zaèínající tím, že se sangha dá dohromady, aby sloužila øešení
problému mnicha, který o to žádá. Konkretizoval jsi, Bhante, s nìkterým z našich mnichù
nìjaký choulostivý terciární pøedmìt i v prostoru vnìjším, tedy nejen v prostoru mysli?
AT: Ano. Vícekrát. Zkoušeli jsme to i se sámanery, tedy s uèni, kteøí nebyli plnì ordinovanými
mnichy.
VA: Mùžeš k tomu uvést pøíklad?
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AT: Ne, nechci. Buddha si pøál, aby tyto záležitosti zùstávaly v rámci mnišské sanghy. Nìkdo
by se mohl snažit dopídit se, který z tìch našich mnichù provedl ty strašné vìci, co ten
dìdek pak vyprávìl. No a protože tìch mnichù Áyukusala je jen nìco pøes dvacet a mnoho
z nich teï žije život laika, bylo by to neférové vynášení informací. To by sice nemìlo
žádný kammický dopad, pùsobilo by to ale neblahé sociální dùsledky a mohlo by to
zpùsobit zbyteèné utrpení. Jak víš, ctihodná paní, z Girimánanda–Sutty, kterou jsi pøeložila
z páli do èeštiny, je podle Buddhy osm pøíèin utrpení a kamma–vipáka je jen jednou z nich.
VA: Tak aspoò popiš, ctihodný pane, jak se to dìlá a jak se zachází s tìmi kammickými a
spoleèenskými dùsledky.

AT: V psychoterapeutickém použití, které je pøípustné i v chránìném prostoru kláštera,
pracujeme nikoliv na jevišti mysli, ale mùžeme konkretizovat ten pøíbìh na jevišti vnìjším,
takøíkajíc psychodramatickém, tedy na jevišti v símì v chránìném prostoru, který
vytvoøíme v rámci vinaya–kammy. No a k tomu právì slouží to sdílení dvakrát do mìsíce
pøi úplòku a pøi novoluní, kdy ve skupinì mnichù pøicházejí mniši nebo mnišky s
problémem, který mají, jo, a žádají si pomoc od sanghy, jo, zaèíná to tedy setkáním
sanghy, v páli se to proto nazývá sangha–adi–sesa. Jo. Takže v prvním kroku je svolána
sangha, aby pomohla zpracovat to choulostivé téma. To tedy už není v meditaci, to už je
nìco, co by se dalo pøirovnat ke skupinové psychoterapii, respektive k práci ve
chránìnému prostoru skupinové terapie na druhou. Ve skupinové terapii úèastníci vìdí, že
co se tam dìje, není opravdový život, vìdí, že jsou v chránìném prostoru a že lze slova vzít
zpìt a èiny opravit. A když jdou na psychodramatické jevištì, tak vìdí, že je to chránìný
prostor na druhou, ve kterém si mohou dovolit vyzkoušet i vìci, které jsou neetické,
bláznivì vyšinuté èi jasnì škodlivé. Jakýkoliv akt mùže být relativizován, to znamená dán
do vztahu, do relace prostøednictvím podmínek jiných než je èin a dùsledek, kamma a
vipáka. Napøíklad mysl chtivá nemusí být ani podmínkou motivaèního koøene hetu, ani
podmínkou spouštìcí upanissaya, ale mùže být k následující èinnosti v relaci poznávaného
pøedmìtu árammana–paèèaya, který nemá žádný kammický dopad. Možné relativizace
jsou neseny dvaceti ètyømi podmínkami paèèaya, které jsem vysvìtlil v uèebnici
Psychologie zvládání života dle abhidhammy (Brno 1996, str. 100). A právì to, co se stalo
takto relativizovanì v chránìném prostoru psychoterapie nebo síma, nemá dùsledky
kammické ani sociální — samozøejmì pokud to nìjakej blbeèek nevynese ven. Jo. To co se
dìje jen mezi námi v prostoru Áyukusala Assamy, tak to nemá dopad spoleèenský. To
nemá dopad pro toho sámaneru nebo pro sámanerí, když pak vyjde ven mezi lidi.
Samozøejmì ale jen pokud ten sámanera není blbeèek anebo ta chudinka sámanerí není tak
blbá, že by zaèla na veøejnosti agovat, èinit úkony, které dìlá jinak jen v soukromí, anebo
by to šel èi šla nìkam rozkecávat, oè takzvanì vlastnì šlo v tom chránìném prostoru, jo.
To pak má dopad. Jo. To pak mùže takový blbec poškodit sebe, a tøeba i poškozuje druhé,
poškozuje Sanghu. Ale jenom to, co se dìje v rámci sanghy, to co se dìje v chránìném
prostoru kláštera je právì možno zpracovat v rámci sanghy. Hm. I když tam pøijde nìjaká
urážka nebo nìjaké podezírání nebo podsouvání… No, tak ten mnich nebo ta mniška to
vysloví a ta sangha, ten uèitel, respektive ti ostatní k tomu zaujímají stanovisko a
zpracovávají to s nim. Vysvìtlí si tak vše navzájem mezi sebou a znovu nastolí øád,
poøádek, pochopení a dùvìru, což jim dává ochranu a jistotu. To by se v každodenním
životì mimo sanghu nestalo. Mimo sanghu, když nìkdo nìkoho obviní, tak buïto to musí
dokázat, jo, a pak dochází k trestnímu øízení, anebo, když køivì obviní, jo, tak dochází k
pomstì nebo k trestnímu øízení, èi k pokutì za falešné obvinìní. Takže tam to jde natvrdo
— mimo sanghu. V rámci sanghy se to dá zpracovat, jo, mezilidsky.
VA: Ale to se pøeci nepovede vždycky. A když se to nepovede, co potom?
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AT: Samozøejmì opravovat a harmonizovat lze jenom do té míry, dokud nedošlo k pøekroèení
urèitých hranic, jako je hrubé poškození èi zesmìšnìní sanghy nebo uèitele. To už se tady
už stalo u jednoho v Barmì ordinovaného bhikkhu, který pak rozesílal urážlivé dopisy
ostatním mnichùm a veøejnosti sugeroval, že jeho uèitel je blbec. On že se ale stane
èeským Dalajlámou a že pøiveze z Thajska miliony dolarù a tak podobnì. A nakonec ten
darebák udìlal jenom to, že spotøeboval nìco pøes dva tisíce dolarù z penìz uèitelù
Áyukusala, udìlal ostudu, rozeštval lidi. A teïka žije nìjaký pochybný život. Pøevléká se
nìkdy za mnicha, nìkdy do civilu. S takovým darebákem se už nedá nic opravit, protože už
nepatøí do sanghy, v jejímž rámci by mohl svùj problém zpracovat. Takže i k tomu mùže
dojít, když dojde k porušení toho nosného vztahu mezi uèitelem a žákem. Nejen že uèedník
sámanera pøestane být žákem svého mistra, ale i bhikkhu mùže rozbít ochranu své nissayi.
A pak samozøejmì už ten mistr, ten jeho nìkdejší uèitel za nìj nenese odpovìdnost.
VA: Jaké to má dùsledky pro veøejnost?

AT: Buddhistická veøejnost v Evropì dokáže tolerovat ledacos. Máme i takové pøípady, že
bìhají po Evropì uèedníci sámanerové bez uèitele. Hm. A nìkteøí sámanerové vystupují
jako uèitelé a dìlají velké øeèi mezinárodnì…
VA: A dá se tomu nìjak zabránit? Veøejnost je pøece možné informovat, chránit, pouèit…

AT: Zabránit se tomu zøejmì nedá. Veøejnost je dostateènì informována a každý, kdo chce,
mùže požádat o pouèení. Za tím úèelem jsme zveøejnili už nìkolik varování pøed darebáky
a podvodnými mnichy, napøíklad na internetu je ten èlánek Na co se ptát mnichù? Pokud je
to otázka bhikkhu nebo bhikkhuní, tak ukonèení vztahu nissayi se mùže dít buïto férovým
zpùsobem anebo nìjakym hloupým èi darebáckym. No a v rámci Áyukusala tréninku
máme vypracované postupy aby ukonèení nissayi, vztahu bhikkhu k jeho uèiteli, aby bylo
provedeno férovì. A podobnì i pro ukonèení statutu sámanerí nebo sámanery. Kdokoliv
má možnost pøestat být uèedníkem a vrátit se do civilu za slušných férových podmínek.
Pøesto jsme mìli nedávno pøípad sámanery, který tu nejprve zneužíval svùj mnišský status
pro vykoøis•ování lehkovìrných buddhistù a pak se zbavil mnišské róby nìkde na
záchodcích a odletìl do Evropy, aniž by se s ostatními èleny sanghy vùbec bavil.

Zneužití mnišského statusu

VA: Buddha používá rùzných pøirovnání, ve kterých ukazuje strašné dùsledky toho, když nìkdo
zneužívá ten mnišský život. Je to napøíklad ta sutta o požáru ze Sedmièek Sattaka–Nipáta
sbírky Anguttara–Nikáyi, cos mi dal pøeèíst. No a v této Aggikkhandha–Suttì Buddha
mluví o tom, co je pro èlovìka lepší. Mluví o strašných hrùzách, což je pro toho èlovìka v
mnišském tréninku lepší. No a taky jsou v té suttì…
AT: Co je lepší než co?

VA: Co je lepší než nést následky zneužívání mnišství. Že kdyby si takový darebák lehl vedle
toho požáru, vedle toho rozžhaveného, bylo by to pro nìj lepší… a v té suttì, kromì tìch
pøirovnání je vlastnì taky zachyceno, co se stalo na závìr, když Buddha tìchto sedm
pøirovnání o tom požáru pronesl. Tam je øeèeno, že šedesát mnichù vrhlo krev a šedesát
mnichù disróbovalo. Co se stalo se zbytkem tìch mnichù, to tam není øeèeno podrobnì, asi
pokraèovali dál v tréninku. To zøejmì byli dobøí mniši a dosáhli osvobození mysli od
všech podkladù, anupádáya èitta vimutti, jak je tam øeèeno.
AT: Tak to vidíš. Jo. Buddha se s tím nemazal a mluvil naplno — i když muselo tøeba dojít
k tomu, že šedesát mnichù zvracelo krev a šedesát jich disróbovalo. Ale ti, kteøí zbyli, tak
do toho šli doopravdy. Tato Aggikkhandha–Sutta je uvedena v Milinda–Paòhá a komentáø
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k tomu øíká, že když to ty mnichy tak rozhodilo, tak jim Buddha pak pro potìchu pøednesl
to známé pøirovnání k lusknutí prsty aèèhará–sangháta, které je také zaznamenáno
v Jednièkách Ekaka–Nipáta sbírky Anguttara–Nikáyi, tedy mezi texty, které jsem užil jako
první v loòském výcviku mnišek..

VA: To je ta nejkratší sutta o lásce krátké jako lusknutí prstù?

AT: Ano. Buddha používal rùzná pøirovnání a to vždycky podle situace. My jsme se bavili o
tìch pøirovnáních v suttì o hadech asívisi, ale taky o pøirovnání k želvì kummo, která
zatahuje údy a schovává smysly… A to záleželo vždycky na tom, jaká byla situace v té
sangze, mezi tìmi mnichy, co se dìlo v jejich myslích. Když hodnì bláznili, tak je Buddha
chtìl vyburcovat a mluvil o tom vypálení oka žhavým železem, o vypálení ucha žhavým
železem. Když ale bylo nebezpeèí, že se ztrácejí do mnohosti svìta, tak jim dával
pøirovnání želvy, která zatahuje ty svoje údy a hlavu, že tak mají zatáhnout, omezit svoje
smysly, zastavit funkci smyslù. Takže ta volba pøirovnání a práce s pøirovnáními je jiná
vìc, než vytváøení pøedstav, kterým se èlovìk vydává na pospas. To se pak odvíjejí ty
pøíbìhy, které zneèiš•ují mysl tak, jak je to právì vysvìtleno a rozebráno v té druhé suttì
Jednièek Anguttara–Nikáyi. Hm, tam je ukázáno co vede k rozvíjení smyslné žádostivostí
kámaèèhanda, co vede k rozvíjení strategií zlovùle byápáda a tak dále. Hm. Takže to bylo
jedno z hlavních témat v našem výcviku a v pokroèilé výuce Dhammy, to bylo hnedka na
druhém místì, hm. Na prvním místì byly uvedeny ty skuteènosti z té první sutty Jednièek
Anguttara–Nikáyi, kde je øeè o tvaru, o vidìném tvaru muže, vidìném tvaru ženy, jak
poutá mysl muže, respektive ženy, dále o zvuku a ostatních pøedmìtech smyslù. A v té
druhé suttì pak už to bylo o tìch strategiích toho nemoudrého zvažování ayoniso–
manasikára. Ale zrovna tak jsme vždycky dbali na to, aby hnedka po tom uchopení toho
nebezpeèného bylo poukázáno na to dobré, na moudré zvažování yoniso–manasikára. No a
k tomu patøily ty poslední dvì sutty z Jednièek Anguttara–Nikáyi, které zdùrazòují
hodnotu všímavosti tìlesného pro dosažení Nibbány. Hm. A to chci opakovanì zdùraznit,
že tam sice byla øeè o skuteènostech smyslového prožívání a z nìj se odvíjejícího
nebezpeèí vytváøení pøedstav a tìch pøíbìhù, ale zároveò tam byla uvedena ta cesta k tomu
pøekonání tìchto nebezpeèí, vedoucí pøes to zakotvení v tìle k dosažení Nibbány.
VA: To bylo v té Anguttara–Nikáyi. A podobnì to bylo pøi té naší práci s texty ze Samyutta–
Nikáyi, kde právì byly ty hrùzy o tìch požárech a hadech a žhavém železe do oka a do
ucha; ale zrovna tak tam bylo o tom š•astném prožívání.

AT: Ano. Proto jsem vybral jako takovou hlavní korunní suttu tu Rathopama–Suttu, to
pøirovnání k vozidlu, kde Buddha vlastnì ukazuje, jak mnich èi mniška mùže žít š•astný
život. Hm. Právì, když se nezamotává do pøedstav a pøíbìhù, ale zùstává u toho pøímého
prožívání skuteènosti smysly, když si hlídá brány smyslù všímavostí sati za prvé, správnì
uplatòuje pozornost manasikára pøi jídle za druhé a když za tøetí kultivuje bdìlost jágariya
a dodržuje režim dne tak, jak to má být v meditativním mnišském životì. Takže
Rathopama–Sutta byla pro nás nejdùležitìjší jako jasné shrnutí toho, v èem spoèívá
bohorovný život brahmacariyá š•astného mnicha nebo š•astné mnišky.

Závìr

VA: Takže na závìr, Bhante, když shrnu celou tu naši výuku, tak se to vlastnì vše toèilo kolem
toho, že se musíme nauèit, aby vidìné zùstalo vidìným, slyšené zùstalo slyšeným,
dotýkané zùstalo dotýkaným — a nedìlat si k tomu žádné pøedstavy, neztrácet se
v tématech k tomu vymýšlených. Defakto jsi ale s tìmi pøedstavami a tématy také nìkdy
pracoval. A to nás vedlo k otázkám, jaké mají ta témata místo v mnišském tréninku a jaký
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je jejich kammický dopad. No a potom s tìmi tématy souvisely hrùzné pøedstavy, které
Buddha nabízí mnichùm v tréninku. No, a já bych se chtìla zeptat…

AT: Poèkej, ctihodná. Dobøe to vše shrnuješ. Ale u tìch pøedstav musí být zdùraznìn ten rozdíl.
Tam je jednak nabídka pøedstav, které Buddha používal z motivaèních dùvodù pro pokrok
tréninku na jedné stranì a jednak na stranì druhé je tam ta instrukce nezamotávat se do
pøedstav, které by nás sice také motivovaly, avšak motivovaly by nás ke klesání do svìta
duchù, démonù a zvíøat. V tom je varování, abychom se nestávali zvíøecími, abychom tady
nejednali jako zvíøecí samièky a sameèkové. Hm. Takže tohle je rùzné používání pøedstav,
jednak pro motivaci, která je blahodárná kusala a vede k transcendenci, jednak ale
motivace pøedstavami, která je zhoubná akusala. Takže ty Buddhovy nabídky pøedstav
jsou pro motivaci blahodárnou, jsou však nejen kusala, ale taky pro pøekonávání polarit
kusala–akusala, pro vystoupení ze svìta protikladù, pro transcendování. Jasné?

VA: Já jsem si èasto všimla, že Buddha vždy také — a to tøebas i na závìr toho pøirovnání o
požáru v Sedmièkách Anguttara–Nikáyi, kde je o tom ten krátký odstaveèek na konci — že
Buddha vždy také uvede to, co vede mnichy k tomu š•astnému životu, že vždy po varování
také uvede, jak mají vlastnì jednat. Když Buddha dá nìjaké pouèení, kde používá nejdøív
hrùzy, aby ty mnichy vyburcoval, tak dá ale vždycky na závìr toho pouèení nìco, co vede
k tomu transcendování, co vede k tomu štìstí. Že to není nikdy jenom zámìr vyburcovat a
pak nechat, že vždycky je tam pak také vztažení k tomu š•astnému prožívání.
AT: Pøesnì tak, ctihodná Vajiro. Když si tohoto všimneš, tak to znamená, že dokážeš uchopit
Dhammu správnì. Jo. Hm.
VA: A já bych se tì, Bhante, na závìr chtìla ještì nìco zeptat. Øekni mi jen jeden nebo dva
principy toho, co jsme tady dìlali. Na co jsi vlastnì poukazoval. Co bylo tím
principiálním?

AT: Hm. Jeden nebo dva principy. Tak já bych rád øekl tøi principy, které mne napadají. A sice
všechny tøi souvisí nìjak s tím povìstným pøirovnáním Dhammy k voru. Vor, který si
postavíme, který budujeme, je prostøedkem k dosažení cíle. My kultivujeme naší znalost
Dhammy, naše dovednosti v Dhammì tak, jako bychom si stavìli vor k tomu úèelu,
abychom pøekroèili na druhý bøeh. Pøekroèit na druhý bøeh znamená dosáhnout Nibbány.
Jo. Úèelem je dostat se do bezpeèí, dostat se pryè z té oblasti, ve které se mùžeme
zamotávat do pøedstav a pøíbìhù. Hm. No a o tom je ta Alagaddúpama–sutta, ve které
Buddha poukazuje nejprve na jeden princip: A sice poukazuje na to, že je nutné uchopit
Dhammu správnì. No, a to je to, za co jsem tì teï pochválil, ctihodná paní.
Takže prvním principem je uchopit Dhammu správnì, to znamená vidìt, že Buddha v té
nauce neukazuje jenom na ty hrùzy, ale ukazuje vždy i na tu cestu ven. Hm. A tento
princip mnohým vykladaèùm uniká. Buddha tu pøirovnává uchopení Dhammy k uchopení
hada, jako když nìjaký léèitel potøebuje hadí jed pro lék, tak uchopí toho hada správnì za
hlavou, takže se mu nic nestane. Kdyby uchopil toho hada špatnì, tak by se ten had otoèil a
kousnul ho a…
Ten, kdo uchopil Dhammu špatnì, tak se mùže poškozovat svými špatnými interpretacemi
Dhammy. No a mezi tìmi špatnými interpretacemi Dhammy právì na zaèátku
Alagaddúpama–Sutty Buddha jmenuje míchání Dhammy se svìtskými cíli. Buddha tam
tvrdì vynadal mnichovi, který tvrdil, že když bude požívat smyslné rozkoše, když se bude
chtít stát dobrým manželem, milencem, uživatelem smyslné rozkoše, tak že mu to
v pokroku emancipace neuškodí. No a toto samozøejmì platí i pro ty, které jsou sice
v mnišském tréninku, ale chtìjí být dobrou milenkou nebo dobrou manželkou nebo chtìjí
otìhotnìt a být matkou. Jo. Chtìjí toto vše kombinovat s tréninkem mnišství — tak to
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Buddha zkrátka a dobøe tvrdì odsuzuje a vysvìtluje, že zahrávat si s tím, vede k utrpení, jo.
No, a to abychom se zase znova vrátili zpátky k tomu tématu na zaèátku dnešního
rozhovoru; to zahrávání si s tim co je zároveò ta chtìná a nechtìná sexualita u tìch žen,
které dìlají z mužù pachatele. Jo, kdy ona chce, aby se s ní jednalo jako s manželkou nebo
jako s milenkou. A øíká ne, ne, ne a myslí ne–, ne–, ne–pøestaò. Ale žena — a to mùže být
žena laièka, anebo žena v mnišské róbì — žena, která si pøizná svou femininitu, všimne si,
že v ní vzniká kámaèèhanda, tak ta se s tím mùže vypoøádat. Ale ta, která to zamotává do
pøíbìhù a do pøedstav, tak ta se zamotá do svých strategií jak být milenkou a bojovnicí, jak
odmítat sex a pøesto ho pøece vyprovokovat… Jo, tak ta nadìlá neplechu, poškodí druhé i
sebe sama. Jo. Hm. Vytváøí pøíbìhy. Dìlá pomluvy a tak dále.
Takže to je ten druhý princip. To znamená, tam, kde je smyslnost, tak ji pravdivì rozeznat
jako smyslnost. A k tomu je nutno jasnì vìdìt, že jakákoliv smyslnost, jo, jakékoliv
zabývání se smyslností vede k utrpení a znemožòuje cestu, znemožòuje pokrok Dhammy.
A tím právì zaèíná ta sutta o hadu, Alagaddúpama–sutta. A právì tam Buddha opakuje
nìkolikrát ty rùzné hrùzné pøímìry a nakonec shrnuje tento druhý princip slovy:

so vata, bhikkhave,
aòòatar’ eva kámehi
aòòatara kámasaòòáya
aòòatara kámavitakkehi
káme patisevissatí ’ti
– n’ etam thánam vijjati

Patisevati to je to požívání smyslnosti káma. Jo, ten kdo požívá èi žije v kámì, pro toho, že
by bylo nìco jiného smyslnost káma, nìco jiného smyslové vnímání káma–saòòá a nìco
jiného zaznamenání smyslnosti káma–vitakka, tak to neexistuje. Na etam tháham vijjati,
takový pøípad se nevyskytne. Takže tímto principem Buddha shrnuje ten špatný postoj ke
smyslnosti. A dokud èlovìk nedosáhl osvobození ze svìta smyslù, dokud nedosáhl
Nibbány, hm, tak pro jeho trénink je zkrátka a dobøe jakékoliv požívání smyslnosti, káma–
patisevaná, požívání kámy je brzdou.

VA: Takže to jsme se, Bhante, tímto zabývali, když jsme se na úplném zaèátku výuky mnichù a
mnišek v té první suttì Anguttara–Nikáyi seznamovali s tím, jak fungujou smysly a
pøedmìty smyslù. Takže to nebyl návod k požívání smyslnosti.

AT: Výteènì, ctihodná paní! Kéž se podaøí tento prožitek evidence všem úèastníkùm a
úèastnicím mnišského tréninku pøi jeho reflektování paèèavekkhaná. Buddha neodsuzuje
smyslnost v každodenním životì laikù a pronesl promluvu, která se jmenuje Káma–Sutta a
je zaznamenaná v Atthakavagga, sbírky Sutta–Nipáta. To málokdo ví. A když se øekne
Káma–Sutta tak si všichni myslí, že je to nìjaký návod na tøení sliznic v rùzných polohách.
No a o tom jsou skuteènì i všechny ty rùzné knížky, které se o Káma–Suttì prodávají. Ale
ta pravá Buddhova Káma–Sutta, která byla pøeložena mým prvním mnišskym uèedníkem
sámanerou Dhammakusalou, tak ta øíká: kámam kámayamanassa tassa ce tam samijjhati.
V pøekladu to znamená, že ten, kdo se zajímá o kámu, o smyslnost, tak ten jí mùže mít a
tìšit se z toho. A dále: addhá pítimano hoti, ten bude jistì mít z toho radost píti, a dále:
laddhá macco yad icchati, ten dosáhne toho, co si pøál ve svém životì smrtelném. Hm.
Takže to je kus Buddhovy rozpravy o smyslné rozkoši Káma–Sutta.
VA: A dostane se na druhý bøeh? Dosáhne svobody?

AT: Hm, k tomu Buddha i v té Káma–Suttì jasnì instruuje, co musí dìlat ten, kdo se chce
dostat na ten druhý bøeh a stát se párágú. Jo. Párágú to je ten co se dostal na druhý bøeh. A
k tomu Buddha øíká na závìr té Káma–Sutty: tasmá jantu sadá sato kamáni parivajjaye,
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ten a• se všímavì smyslnosti vyhýbá, èímž se stane atari, tedy atare ogham, pøejde ty
záplavy. Takže káma je v poøádku pro laiky a pro laièky, když nìkdo se chce stát
milenkou, anebo chce pøestat být servírkou a dìvkou a chce se stát ušlechtilou ženou,
manželkou, no tak prosím. Takový èlovìk, taková žena, takový muž, co se snaží dostat
mimo oblast smrti a oblast kámy, na to musí jít trochu jinak. Jo. Takže to by bylo zase k
tomu prvnímu principu. Ty jsi chtìla, ctihodná paní, jeden nebo dva principy. Já jsem si ale
vymínil, že øeknu tøi. Tak ten první je, že požívání kámy, požívání smyslnosti nám
nedovolí dostat se na druhý bøeh a stát se párágú, ten který pøešel a je atari. Jo. Ale zøíct se
smyslnosti je nìco jiného, než si to svatouškovsky zakazovat nìjakými pravidly, ohlupovat
se nìjakými fanatismy, èi zatajovat pøed sebou, co smyslnì prožívám — a dìlat jako že ne.
Takže zøíct se je transcendovat, pøekonat, protože poznám meditací nìco lepšího. No a pak
se èlovìk stane párágú, atari. Hm. Takže to je ten první z tìch tøí principù.
No a druhý z tìch principù je právì realizován pøi té práci na nimittagáhí, na
anubyanjanagáhí hoti. Takže kdo se opravdu trénuje, není tím, kdo si vytváøí pøedstavy a
pøíbìhy. Trénuje se v tom, aby vidìné nechal být vidìným, slyšené slyšeným a tak dále…
No a tøetim principem je, že když ten trénink dokonèí, když se dostane nad to, tak mùže
Dhammu odložit tak jako vor, v páli nazývaný kulla. A to je ta kullúpama, opama
pøirovnání k voru kulla. A tam øíká Buddha: evameva kho, bhikkhave, kullúpamo mayá
dhammo desito, pøirovnání k voru jsem vás, mniši, uèil, jo, k pøekonání nittharana a ne
k tomu chytání pøedstav no gahana, na nimitta–gáhí. Takže uèil jsem vás pøirovnání
k voru Dhammy proto, abyste se dostali na druhý bøeh a ne abyste ten vor uchopili a sebou
nosili. Jo. Abyste pøekonali a zbavili se i Dhammy, jo ale když se zbavíte Dhammy, tak o
co víc se pøed tím musíte zbavit toho, co je adhammá.
No, a já bych to tím zakonèil, ctihodná Vajiro. Jo. A doporuèuju tobì, jakož i všem našim
mnichùm a mniškám, i tìm, kteøí jsou tu jenom na pùl roku na zkoušku, aby se zabývali
tou Káma–Suttou, kterou uèil Buddha, ne tou, kterou uèí ti rùzní orientalisti a šizunkové
v Evropì. Stojí za to podívat se na tu Káma–Suttam, která má jenom šest veršù, jo. No a
samozøejmì, kdo chce tvrdit, že se serioznì zabývá Dhammou, se musí podívat na verše té
Alagaddúpama–Suttam, té sutty o hadovi. A sice aspoò na ty dva verše závìreèné, kde
Buddha øíká:

evameva kho, bhikkhave, kullúpamo mayá dhammo desito
nittharanattháya, no gahanattáya.
Kullúpamam vo, bhikkhave, dhammam desitam,
ájánantehi dhammá pi vo pahátabbá pageva adhammá.

Právì proto, mniši, jsem vás uèil Dhammu v pøirovnání k voru,
abyste ji použili k pøekonání, a nikoliv, abyste se jí pak drželi.
Jako vor, mniši, jsem vás uèil Dhammu poznat
a pak se jí vzdát — a oè více se vzdát Ne–Dhammy!
VA: Sádhu, sádhu, sádhu. Dìkuju, Bhante.
AT: Rádo se stalo, ctihodná paní.
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