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Yuganaddha-Sutta 
Rozhovor s Áyukusala Therou (AT) vedla Bhikkhuní Vajira (BV),  
Áyukusala Assama, Hokandara, 4. èervence 2005 
 
BV: Bhante, právì jsem dokonèila první hrubý pøeklad Yuganaddha-Sutty z páli do èe�tiny. 

Vyvstávají mi k tomu zcela specifické technické otázky. O tomto tématu ètyø kombinací 
meditace klidu a vhledu byly v pøede�lých dnech zaznamenány dva rozhovory. Se 
ctihodným Kálakusalou jsi mluvil o �ir�ích souvislostech a se mnou o vlastní problematice 
Yuganaddha-Sutty. A teïka se tì chci zeptat konkrétnì.  

AT: Hm. No a na co se chce� zeptat technicky. Co tam je. Proto�e tam jsou ètyøi kombinace 
uvedeny a pøi pøekládání se obrací�, ctihodná Vajiro, ke své vlastní zku�enosti a k tomu, co 
jsme probírali vzhledem k tìm postupùm, jak se to dìlá. Na co se chce� konkrétnì 
technicky zeptat? 

BV: Tak pøi tom pøekladu ty první tøi kombinace vzhledu a klidu jsou mi jasné z toho, co tam 
je. 

AT: Dobrý. 
BV: Bylo tam pro mne jenom otázkou, jak v pøekladu zdùraznit ten vlastní meditaèní postup a 

dát tu jemu pøedcházející praxi do vìty vedlej�í. 
AT: To pubbangamam jo, aby... Samathapubbangamam �e je vìta vedlej�í, kdy� jde o 

vipassanu. Jo.  
BV: No. A u té tøetí kombinace není v té suttì zmínìno, jak se to prakticky provádí, kdy� se 

dìlá meditace klidu a vhledu zároveò. 
AT: Hm. Hm. �e je to jenom zmínìno, �e se to dá dìlat. 
BV: �e se to dá dìlat, ale není tam technický postup... 
AT: O tom jsme nìco u� øíkali a tam hlavním znakem toho, kdy� se to dìlá dohromady, je �e 

primární meditaèní pøedmìt a sekundární meditaèní pøedmìt jsou v té samé oblasti. �e ty 
zmìny pomíjivost, respektive ta útrpnost nebo ta relativita je pozorována pøímo na tìch 
jevech toho primárního meditaèního pøedmìtu. Hm.  

BV: Hm. 
AT: A ta tøetí metoda je vlastnì ta metoda ánapánasati, která je popsaná v textu Visuddhi-

Magga. Hm. Dobøe. Tak to by bylo k tomu tøetímu, jak se dìlá zároveò samatha a 
vipassaná. Hm.  

BV: No a na co se tì ale hlavnì chci zeptat je, to se týká vlastnì té ètvrté kombinace, to je ta 
dhammuddhaccaviggahita. Co to vlastnì pøesnì je ta dhammuddhacca. A to je vlastnì 
první otázka nebo podotázka. A za druhé vlastnì, jak je zklidòována v tom procesu 
viggahita. 

AT: Hm. Tak�e dhammuddhacca, vzpoura jevù, jo? Hm. Kdy ty jevy neodpovídají tomu, co ten 
meditující pro�ívá a viggahita, jak to lze rozchodit. Jo? No a mi tomu øíkáme èesky 
rozchodit, zklidòování. Jo. Rozebrání tak, aby do�lo ke zklidnìní. Hm. Jít k té realitì.  

BV: Bhante, rozumím tomu dobøe tak, �e pøi tom dhamma uddhacca se víc chodí èankamana 
nebo tam ... 

AT: Ne ne ne. 
BV: To nemá nic spoleèného s tou meditací kráèení. 
AT: Ne, to není vzta�eno na �ádnou meditaèní techniku. To je vzta�eno na zacházení s tìmi 

jevy. Tato sutta, Yuganaddha-Sutta má komentáø, která je souèástí kánonu. To je ta 
Patisambhidá-Magga, kde je celá jedna kapitola, celý jeden rozhovor vìnován 
Yuganaddham. Jmenuje se Yuganaddhakathá. �e jo. A tam je vysvìtleno, co v�echno se 
vztahuje k tìm termínùm, k tìm pojmùm, které jsou uvedeny tady v té suttì. A to dhamma 
uddhacca je vlastnì vysvìtleno v Patisambhidá-Magga jako tìch deset vipassaná 
upakkilesa. Jo. Dhamma uddhacca, vzpoura jevù nastává tehdy, kdy� je mysl zklidnìná a 
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ten meditující si myslí... dokonce nìkteøí si myslí, �e dosáhli u� osvícení, Nibbány. Jo. Vidí 
svìtlo obhása a je tam tìch deset poruch vhledu. Respektive... Jo?  

BV: Hm. 
AT: Je tam obhása, òána, píti. Jo. Je tam passaddhi, sukha, adhimokkha, jo, �e rozhodnutí... 
BV: Odhodlání. 
AT: Odhodlání, jo. Paggáha, upatthána. Jo? 
BV: Jo.  
AT: A právì v�echny ... no a upekkhá, úplná vyrovnanost, nikanta, �e èlovìk je nad tím. A 

právì tìchto deset poruch vhledu je jmenováno na konci toho kanonického komentáøe 
k Dhammuddhacca tématu. Jo. To je to vysvìtlení Dhammuddhaccaváraniddesa. A tam je 
øeèeno v páli:  
obháse, ceva òáne ca, pítiya ca vikampati 
Kdy� vikampati, kdy� je rozhozený, kdy� spolusouzní, je naladìn by se dalo øíct, je 
naladìn na to osvícení obhása, jo, na to velké vìdìní òána, na tu radost, na tu extázi, na ten 
orgasmus píti je naladìn vikampati. 
passaddhiyá sukkhe ceva, yehi cittam pavedhati. 
adhimokkhe ca paggáhe, upattháne ca kampati. 
Kampati a vikampati je vlastnì to samé, je naladìn na to. Je naladìn ... 
upekkhávajjanáya ceva, upekkháya ca nikantiyá 
Kdy� je naladìn ten meditující na to upekkhá, na to osvícení a tak dále, na tìchto deset 
stavù imáni dasa thánáni, tìchto deset stavù, jo, tak v tom pøípadì pak u nìj dojde 
k zatmìní, k popletení moudrosti. Jo. Imání dasa thánáni, paòòá yassa pariccitá. Jeho 
paòòá je popletená.  

BV: To thánáni, mù�u tomu rozumìt taky jako �e na tom ulpí na tìch deseti stavech? 
AT: Thána je podklad, místo. �e jo. Kamathána. Jo? 
BV: Hm. Jo. 
AT: Tak�e, kdy� na jedné z tìchto ulpí, je na nich, staví na nich, jo, jeho vnitøní základna ... jo, 

jsou jeho vnitøní základnou jedna z tìch deseti upakkilesa, jedna z tìch deseti poruch. Tak 
potom je jeho yassa paòòá pariccitá. Jo. Jeho paòòá je to. Ale ten, který umí s tím 
zacházet, ten který je kusalo a to je zase øeèeno v té Patisambhidá Magga a jsou to ver�e. 
Mo�ná �e to byly v kánonu nìkde a �e se to ztratilo. Tam je pak øeèeno: 
Dhammuddhaccakusalo hoti. Dhammuddhaccakusalo, ten který je dovedný. 
Dhammuddhaccakusalo hoti, na ca sammoha gacchati. U toho není sammoha, u toho není 
popletenost, u toho není zatemnìní té paòòá, jo. Nedochází k tomu na ca sammoha 
gacchati.  
Vikkhipati ceva kilissati ca, cavati cittabhávaná.  
Vikkhipati na kilissati, bhávaná pariháyati. 
Vikkhipati na kilissati, bhávaná pariháyati. Jo. �e je tam mo�nost, �e to je tam ta vikkhipa 
ta vikampaná, �e a je popletený, no a v tom pøípadì právì bhávaná buïto ustává anebo se 
rozvíjí dál. To rozvíjení buïto funguje nebo nefunguje. No a pak je tam øeèeno na ca 
vikkhipate cittam na kilissati, na cavati cittabhávaná. Tak�e to se v�echno týká toho 
dhammuddhaccakusalo hoti. To je ten, který to umí. Jo. Imehi catúhi thánehi cittassa 
sankhepavikkhepaviggahitam, dasa tháne sampajánátí 'ti. Tak�e ten, který umí s tím 
zacházet a dostane se nad to, jo, tak ten právì dìlá tu, ten umí tu viggahítu, rozchodit tu 
vzpouru jevù. Tak�e jinými slovy technicky, jak to pak, ctihodná Vajiro, dá� do toho 
pøekladu, to nevím, ale abys mìla zatím tohleto technické vìdìní. Meditující má pokrok. A 
vidí svìtlo, má ú�asnou òánu, zaznamenávání, rozhodnutí, v�echno mu funguje, jo. To je 
vìt�inou potom co dosáhl náma-rúpa-pariccheda-òána. Hm. Kdy� má ten pokrok vhledu, 
�e doká�e prokouknout ten vztah mezi náma a rúpa. Právì pak pøicházejí tyto senzaèní, 
bájeèné, výborné stavy. Jo. Osvìtlení, svìtlo, osvícení obhása. Òána v�echno ví, v�echno 
mu jde, zaznamenává. No a to je tìch deset vipassaná upakkilesa. A tehdy, kdy� ten 
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meditující právì si myslí, jo, �e je osvícený a v�echno to, tak se mu vzpouøej ty jevy. Jo. 
Ta skuteènost mu do toho vlítne a rozhodí mu to. Hm. A buïto je jenom zklamaný a 
pokraèuje dál v�ímáním nádechu a výdechu, zdvihání, nesení, kladení. Jo. A nebo ale 
zaène �ílet. Myslí si já nevím, �e je arahant, nebo sotápanna. Zkrátka a dobøe lítá v tom. 
Mù�e se stát, �e v tom lítá tak, �e pøímo psychoticky. Jako ta takzvaná psychospirituální 
krize. Hm. A to je právì ta vzpoura tìch jevù, jo, na vnìj�í základnì mysli. To neznamená, 
�e venku. To mù�e být v jeho vnitøním svìtì. Jo. Na vnitøní základnì, jeho postoj, jeho 
stanovisko, na kterém stojí je ta osvícenost a vìdìní, moudrost a v�echno. To je vnitøní 
základna mysli a na vnìj�í základnì mysli se mu to v�echno rozsype.  
A to se mù�e rozsypat v jeho mysli, ale i venku sociálnì a tak dále. No a to je ta vzpoura 
jevù. Jo. Kdy ty jevy, kdy on není schopný to vnímat tak, jak to skuteènì je yathábhútam. 
A já si myslím, �e to yathábhúta je i uvedeno v tom Patisambhidá-Magga, v tom 
komentáøi, jo, �e kdy� je tam tadyta problematika, tak �e nedoká�e vnímat podle 
skuteènosti yathábhúta. A teïka ty jevy se vzbouøej no a tam jde o to, aby ten èlovìk, kdy� 
u� je to sotápanna a stane se mu to na druhé stezce, jo, no tak by mìl vìdìt, proto�e má tu 
znalost, to rozli�ení magga-amagga-vipassaná-òána. A kdy� je ale na první stezce, tak 
buïto sám na to pøijde nebo uèitel mu øekne �Neblázni, pùjde� do lázní. V�ímej si dál 
nádech, výdech, zdvihání, nesení, kladení nohy na èankamanì.� A tak�e to je dhamma 
uddhacca vzpoura jevù, které jsou skuteèné vùèi tomu neskuteènému ulpìní na vnitøní 
základnì mysli, kde je osvícení, vìdìní, obháse, òáne.  

BV: A do toho pøijde konfrontace s realitou. 
AT: A do toho pøijde ta konfrontace s realitou, no a teïka, aby to umìl rozchodit viggahita, aby 

to umìl rozebrat, no tak právì musí, kdy� to dìlá dovednì, kdy� tam má ten skill, který 
buïto má sám nebo ho má od uèitele, jo, tak pokraèuje v té meditaci, pokraèuje ve v�ímání 
a zaznamenávání. Jo. Dává pøednost realitì, skuteènì existujícím jevùm pøed nìjakým 
domý�lením se nebo zabednìním se do toho, �e vidí svìtlo a ... Jo. Hm? A to je právì ten 
dhammuddhaccakusalo hoti. Tak�e to je k tomu technickému vysvìtlení. V suttì 
Yuganaddha-Sutta v Anguttara-Nikáyi v té recenzi Chattha Sangáyana v barmském 
koncilovém vydání je to správnì uvedeno v té suttì. Tam, jak si pamatuju, je, �e ctihodný 
Ánanda vyjmenuje ty tøi první, jo, samathapubbangamam vipassanam, 
vipassanapubbangamam samatham, samatha vipassanam yuganaddham vyjmenuje a pak 
øíká puna ca param, ávuso, bhikkhu, a navíc, pøátelé bhikkhové, jo. Puna ca param, ávuso, 
bhikkhuno dhammuddhaccaviggahitam mánasam hoti. Navíc to mù�e být tak, �e ten 
bhikkhu má mysl, jo, nebo doká�e to, je schopný, je zpùsobilý rozchodit tu vzpouru jevù. 
Jo a tam je  právì tato první vìta: bhikkhuno dhammuddhaccaviggahitam mánasam hoti. 
Teèka! A pak to pokraèuje dál hoti so, ávuso, samayo yam tam cittam ajjhattameva, 
santitthati a tak dále. Hoti so pakli�e tomu tak je. Právì tohleto hoti so chybí v té 
Patisambhidá Magga. Jo. 

BV: Na to jsme pøi�li dneska, kdy� jsme konfrontovali tu suttu z Anguttara-Nikáyi a ten 
komentáø v Patisambhidá-Magga. 

AT: Kdy� jsme se dívali na to. A toho u� si v�iml ctihodný Òánamoli. Pøi pøekladu mu to 
nesedìlo. 

BV: Jo?  
AT: No jo. On tam má k tomu nìjakou poznámku v tom pøekladu. Tak�e tady je dùle�ité, �e 

ctihodný Ánanda øíká, �e ten bhikkhu nebo bhikkhuní pøi té ètvrté kombinaci, �e umí 
rozchodit tu vzpouru jevù. Jo. Dhammuddhaccaviggahitam mánasam hoti. A teïka tam ale 
ctihodný Ánanda vysvìtluje, �e kdy� tomu tak je, jo, kdy� to umí, tak pøi takové 
pøíle�itosti, pøi takové samayo se ta jeho citta, ta jeho mysl uvnitø ustálí santitthati, jo, 
usadí sannisídati, stane se sjednocenou ekodi hoti, stane se soustøedìnou samádhiyati. Jo. 
A pak se mu zjeví stezka, pak dosahuje stezky, pak se realizuje stezka. Tak�e tam je 
dùle�ité to rozli�ení. A to... to je prakticky neznámé. Hm. A tak je to i s jinými maticemi. 
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Jsou mni�i, kteøí umìjí recitovat buddha-òánáni, ale neumí je vysvìtlit. U nás v Áyukusala 
tradici klademe velký dùraz na to, �e pøi recitování víte, co která òána znamená. Hm. 
Zeptej se na to jakéhokoliv mnicha tady na Srí Lance, a tak je to i v Barmì nebo v Thajsku. 
No a zrovna tak je to s tìmi, kteøí snad nìkdy recitovali texty z Anguttara-Nikáyi. Mo�ná 
je umìjí i nazpamì�, ale to jsou vyjímky. V �ádné mni�ské �kole, na �ádném mni�ském 
semináøi se neète Ti-Pitaka celá. Jenom výbìr uvedený v knize ochranných textù Pirit 
Pot... 

BV: ... tìch tøicet jedna sutt a tím to hasne.  
AT: Ano. To je základní výuka pro malé mnichy, a� k úrovni maturity. Ale nìkteøí jdou na 

úroveò doktorátu PhD. Kdy� je nìkdo Dhammácariya, Tipitakavisáráda, tak to znamená, 
�e pøeèetl celou Ti-Pitaku, no tak to je, jako kdy� má PhD. Hm. Ale jsou takoví, kteøí mají 
PhD., kteøí pøeèetli celou Ti-Pitaku, ale neumìli by ty obsahy vysvìtlit. Kdo pøeèetl tu 
Anguttara-Nikáyu, tak pøeèetl i tu Yuganaddha-Suttu, ale nemluvil se stovkou meditujících 
o kombinacích klidu a vhledu v jejich praxi tak, jako to dìláme v tradici Áyukusala.  

BV: Navíc ctihodný Ánanda øíká, �e jsou ty ètyøi kombinace relevantní pøi dosa�ení arahanství. 
AT: Ano. Samozøejmì se ale ta problematika tìch ètyø kombinací samatha a vipassaná 

prezentuje u� pøi první stezce. Hm. Tak�e abych to shrnul, tak dùle�ité na té suttì je, 
technicky pro tvùj pøeklad, ctihodná Vajiro, �e tam nìjak zdùrazní� ty tøi vìty. Jo. Ta jedna 
vìta zaèíná slovy puna ca param, co� znamená �a navíc� ávuso, tedy a navíc, pøíteli. Jo. 
Právì to je ta první vìta o vzpouøe jevù: bhikkhuno dhammuddhaccaviggahitam mánasam 
hoti. Jo. Tomu mnichovi nebo ten mnich, který je schopný to rozli�it nebo dosáhnout, tak 
ten je schopný i rozchození vzpoury jevù. To je právì ten ètvrtý zpùsob, ta ètvrtá 
kombinace vhledu a klidu, jo. Tak�e je tu ta po jhánì, pak je tu i vipassaná bez jhány, jo, 
vipassaná, která pøedchází, která vede k lokuttara jhánì, pak samatha a vipassaná spojená 
a puna ca param za ètvrté jsou takoví, kteøí jsou schopni právì projít pøes tu vzpouru jevù 
a to je v té dùle�ité vìtì. Hm. Puna ca param, ávuso, bhikkhuno 
dhammuddhaccaviggahitam mánasam hoti. Teèka! Jo. Co ale v nìkterých edicích textu 
není rozeznáno, je to, �e pak zaèíná  nová vìta: Hoti so, ávuso, pakli�e je tomu tak, jo, to 
znamená, nastane-li tato samaya. Hoti so, ávuso, samayo yam tam, nastane-li tato samaya, 
pak tam je mo�né, jo, pak tedy cittam ajjhatameva, vnitønì se mysl cittam santitthati ustálí, 
sannisídati usadí, ekodi hoti stane se jednou eka, samádhiyati soustøedí se. A to je druhá 
vìta. Teèka! A tøetí vìta je: Tassa maggo saòjáyati, so tam maggam ásevati bháveti 
bahulíkaroti.  

BV: Tak�e po dosa�ení stezky je nutno se v tom dále opakovanì cvièit, ásevati� 
AT: Ano. A to je taky dùle�ité. To je to, co mnì øíkali mí uèitelé, na co mì upozoròovali 

ctihodný Munindra a ctihodný Òánaponika. Po dosa�ená mi øíkal: Tak a teïka jdìte a 
cviète to dál, a� máte zvládnutá ta dobrá sezení. Jo. Nauète se chodit do té lokuttara jhány. 
Hm. Jo.  

BV: Tak�e kdy� to se povede, tak pak ale je je�tì doporuèeno to ásevati, to opakování.  
AT: Ano. Je nutné opakovanì se tomu vìnovat. Doslova je øeèeno: So tam maggam ásevati 

bháveti rozvíjet, bahulíkaroti nechat to zmohutnìt, velké a� se to stane. Tassa tam maggam 
ásevato bhávayato bahulíkaroto samyojanáni pahíyanti, anusayá byantíhonti. Byantíhonti 
�e se jich zbaví, �e je vylouèí. Hm. Tak�e to dosa�ení stezky a plodu je proces, to není 
událost jednou pro v�dy.  

BV: Tak to by bylo k tomu ètvrtému� 
AT: Já tì jenom chci je�tì na to upozornit, ctihodná Vajiro, �e na konci toho kanonického 

vysvìtlení, v té Dhammuddhaccaváraniddeso je ten postup podrobnìji rozepsaný, jo, jak 
ten mnich nebo ta mni�ka pak dìlá manasikára. Jo. �e kdy� mu vznikne to obháse, to 
osvícení, tak si toho v�ímá, �e je to anicca, �e je to anatta. Jo. Anattato manasikaroto 
obháso uppajjati.  

BV: Tak�e to se ta dhammuddhaccaviggahita zpracovává potom pomocí yoniso manasikára?  
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AT: Ano, to se k tomu pou�ívá. A sice velmi podobnì jako je to èlenìno v Girimánanda-Suttì. 
BV: Mì to napadlo právì, kdy� jsem sama meditovala a stalo se mi to, �e jsem vlastnì pøes to 

yoniso manasikára tu mysl mohla ovlivòovat. Ale kdy� jsem jela v tom, co ta mysl vlastnì 
pøedhazovala na té vnìj�í základnì, tak vlastnì jsem byla ve vleku toho. Ale kdy� jsem to 
stopla, ... 

AT: Kdy� jsi jenom na vnìj�í základnì, tak tì to rozhodí, tak v tom lítá�. A kdy� jsi jenom na 
vnitøní základnì, tak si myslí� �Takové problémy já bych nemìla.� Jo. 

BV: Ale právì jsem si v�imla, �e tam byly okam�iky, kdy jsem zva�ovala, rozumovì jsem si 
øíkala �To je blbost, prostì ta mysl mi to takhle jenom nabízí.� 

AT: Ano. 
BV: To je nabídka toho, abych nepokraèovala dál v meditaci a zabývala se nìèím, co si myslím, 

�e je venku. 
AT: Ano. Jakýsi nápad vypoøádat se s tím� 
BV: �co si myslím, �e mnì rozhazuje tu meditaci.  
AT: Zabývat se øe�ením problémù venku to je jeden extrém a druhý extrém je zabývat se tím, 

�e jsem mimo �Já jsem osvícená mni�ka. Já bych nemohla mít takové problémy, jako mají 
tady ti mni�i.� Zná� pøece osoby, které ulítávají do tìchto extrémù? Jo? 

BV: Hm. 
AT: Tak�e to jsou ty dvì mo�nosti. Hm. Nìkteøí mají tu tendenci toho domý�livého �Mnì ... 

pro mne ... já jsem byla dobrou mni�kou v�dycky. Pro mne nepøichází nìco takového 
v úvahu.� Jiní mají tu tendenci pøehnané sebekritiky �Já jsem taková mni�ka, �e v�echny 
chyby v�dycky mám.� Jo? 

BV: Bhante, není to také otázka hínamány a mahámány?  
AT: Pøesnì tak. Jo. Domý�livost, jak jsem dobrá. Domý�livost, jak jsem �patná... 
BV: Ctihodný pane, jak souvisí ty poruchy vhledu vipassaná upakkilesa s domý�livostí mánou? 
AT: Není tam �ádná pøímá souvislost.  
BV: Ne. 
AT: Ty rùzné typy domý�livosti se pøestanou vyskytovat a� pøi dosa�ení arahantství. Ale u� 

pøedtím je mo�né si udìlat jasno o tom, co se mù�e vyskytnout na cestì. A k tomu patøí 
vysvìtlení problematiky dhammuddhaccaviggahita, které se v kánonu nalézá 
v Patisambhidá-Magga. A právì to je vázáno k tom výètu tìch deseti poruch vhledu 
vipassaná upakkilesa, jo. A zále�í na tom, jak ten, kdo je dhammuddhaccakusalo, jo, jak 
ten dovedný s tím zachází. Mo�ná, �e to k tomu pøekladu Yuganaddha-Sutty mù�e� 
pøipojit, ctihodná Vajiro, ten poslední závìreèný ver� z vysvìtlení uvedeného 
v Patisambhidá-Magga.  

BV: Dìkuju, ctihodný pane. 
AT: Rádo se stalo. 
BV: Sádhu, sádhu, sádhu.  
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