Souhrné vysvìtlení pojmù Abhidhammy, které v pøednášce o Anumodana používá ctihodný Thera Âyukusala:

BUDDHA ZVE K RADOSTI
ANUMODANA
Nejdùležitìjší motivaèní silou v praxi Buddhovy nauky Dhamma je radost. Radost mùže být
prožívaná a sdílená v rùzných formách a stupních intensity, které v jazyce Pâli rozlišují pojmy
MUDITÂ, PAMODA, PÂMOJJA, PÎTI, ÂNANDA, SOMANASSA, SUKHA, SANTOSA
a další… Prožívané vìdomí je urèováno jednak tím, co jsme uèinili v minulosti, v tom pøípadì
se mluví o zámìru (kamma) a plodu (vipâka), jednak ale i tím, pro co se nyní rozhodujeme,
že tím budeme krmit svou mysl. Buddha rozlišil ètyøi druhy potravy: za prvé potravu pevnou,
kterou krmíme své tìlo; za druhé potravu pro smyslový kontakt (phassa), za tøetí potravu
volního rozhodování (mano-sañcetanâ) a za ètvrté potravu vìdomí (viññâna). Tento ètvrtý
druh potravy hraje dùležitou roli právì pøi sdílení radosti, jež je naším cílem, když se
vìnujeme technikám anumodanâ.
Rùzné postupy anumodanâ lze chápat interpersonálnì v doslovném pøekladu jako pozvání
k radosti, anebo ve vnitøním prostoru mysli (citta-âkâsa) jako vychutnání radosti z dobrých
èinù a prožitkù, tedy jako souèást reflektování (paccavekkhanâ). Postupy anumodanâ vždy
zùstávají reflektováním skuteèných událostí, jsou však následovány zdùraznìním dobrého.

Druhy postupù ANUMODANA:
Vandanâ-Anumodanâ = sdílení dobrého v rámci vzdání úcty uèiteli na zaèátku dne, jakož i
po reflektování uplynulého dne èi na ukonèení údobí uèitelem vedené praxe Dhammy
Pubbajhâna-Anumodanâ = pøed metodickým meditaèním sezením provádìné zpøítomnìní
dobrých èinù a prožitkù, dále též pøipomenutí si zdaøilých sezení zvoleného typu meditace
Puññâpekkha-Anumodanâ = zpøítomnìní dobrého za úèelem hromadìní zásluh
Samiddhi-Anumodanâ = zpøítomnìní dobrého pro podmínìní sociálních úspìchù
Ñâtipeta-Anumodanâ = sdílení zásluh a úspìchù se zesnulým pøíbuzenstvem

Bâdhâ pøekážky prùbìhu ANUMODANA:
Kuhanâ = licomìrnost, pokrytecké svatouškovství, obelhávání sebe sama
Patikkhepa = tabuizování, zapøení takzvanì nevhodných událostí
Paribhâsana = moralizování, vynucování takzvanì správných postojù
Pîlana = šikanování, výhrùžky, utiskování, mobbing atp.
Pøekonávání pøekážek bâdhâ lze dosahovat pomocí chvatù vitakka-santhâna
.
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