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Abhidhamma a reflektování pro�itkù 
Rozhovor byl veden v Ayukusala Assama, Thalavattugoda, v dubnu 2004;  
ctihodného Áyukusala Thery (AT) se ptala ctihodná Bhikkhuní Vajirá (VA) 

VA: Bhante, jedním z kritérií Abhidhammy je vzta�enost k pro�ívané skuteènosti nazývaná yathá-
bhútam, ptám se tedy, u kterých pro�itkù a jak zaèít s uplatnìním Abhidhammy? 

AT: K tomu má� dvì mo�nosti. Jedna mo�nost je pøi reflektování ka�dodenních pro�itkù a druhá 
mo�nost je v meditaci. V meditaci pracuje� s pro�itky poruch soustøedìní, ze kterých chce� dìlat 
sekundární pøedmìty meditace vhledu. To znamená, �e je bere� jako pøedmìty vipassany, na které 
uplatní� základní matice Abhidhammy. Základní rozli�ení u sekundárních pøedmìtù meditace se 
omezuje jen na to, zda se jedná o jev tìlesný rúpa, nebo netìlesný arúpa. S tímto rozli�ením 
zaèínáme dle Buddhadattovy pøíruèky Abhidhamma-Sangaha, která je té� známa jako Rúpa-Arúpa-
Vibhága. Teprve po tom základním rozli�ení, pøicházejí dal�í pøiøazení ke ètyøem satipatthánám a 
tak dále. Dal�í komplexnìj�í rozli�ování pøedstavuje pak práci s terciárním meditaèním pøedmìtem, 
která je velmi nároèná. Jinými slovy øeèeno s uplatnìním Abhidhammy to jde i u záva�ných 
problémù, pokud je doká�e� rozli�ovat podle metody dhamma-uddhacca-viggahitam.  

VA: Bhante, mne teï zajímá pøedev�ím ta mo�nost reflektování ka�dodenních pro�itkù, proto�e jsem se 
zde ji� o to zaèala pokou�et. Je�tì ne� jsem po�ádala o tento elektronicky zaznamenávaný 
interview, tak jsem zmínila pár dne�ních situací, ve kterých jsem se sna�ila uplatnit matice 
Abhidhammy. Uva�ovala jsem jak pou�ít matici rozli�ení sto osmi typù vìdomí. Zmínil jsi, �e 
takové komplexnìj�í rozli�ování pøedstavuje pak práci s terciárním meditaèním pøedmìtem. 
K tomuto tématu se chci vrátit v jednom z budoucích rozhovorù. 

AT: Tak�e zcela konkrétnì, ta mo�nost v ka�dodenním pro�ívání se naskytne, kdykoliv si udìlá� 
pøestávku pro krátké reflektování, tedy kdykoliv se trpìlivì pozastaví� pro analytické zamy�lení. 
Jako pøíklad je, �e si øekne�: �Teïka jsem se rozhodla pøestat nìco dìlat a chci jít dìlat nìco 
jiného.� A polo�í� 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 �la jsi sbírat prádlo. 
Nìco jsi u� nechtìla a chtìla jsi jít dìlat nìco jiného. Tak�e tam byl pøechod na jiné pracovi�tì; 
i kdy� nikoliv meditaèní. 

VA: Ano, to bylo, proto�e mi vytanulo na mysli nìco nového jako tøeba uvaøit si kafe. No a u� tam jsem 
zaèala rozli�ovat: Jaké tam byly motivaèní koøeny? Pou�ívala jsem mnì známou terminologii: Byla 
tam dosa, respektive patigha, kdy� jsem zaujala ten odmítavý postoj? Jaký je, ctihodný pane, rozdíl 
mezi dosa a patigha? 

AT: Dosa je odpor èi v�eobecná 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, �e Buddha doporuèoval analýzu jen do té míry, do jaké slou�í v�ímavosti a 
zvládání konkrétních situací. Samozøejmì pro úèel nácviku rozli�ování se dál k té situaci mù�e� 
ptát: Byla tam zmìna èinnosti ve vìdomí doprovázeném vìdìním, teda òánam sampayuttam a nebo 
bez vìdìní � òánam  vippayuttam? Bylo to rozhodnutí na základì chtìného ovlivòování 
sasankhárikam, bojovala jsem vnitønì o to? Anebo naopak: Bylo to spontánní zmìna bez 
jakéhokoliv sna�ení, tedy asankhárikam?  

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 u�ivatele dosazují 
pro jejich úkoly u�iteèné parametry. 

AT: Ano, to pro�ívání, které jsi zaznamenala, jak probìhlo, to bylo fungování systému mysli 
meditujícího u�ivatele, který se pak rozhodl pro aplikace Abhidhammy pøi reflektování, co� je 
pou�ití metasystému, který má volitelné parametry. Jedním parametrem je òánasampayuttam versus 
vippayuttam pro zji�tìní, zdali tam bylo pøítomno vìdìní èi to rozhodnutí bylo v tomto smyslu 
nevìdomé. Druhý parametr je sasankhárikam versus asankhárikam, to znamená zjistit, zda to bylo 
spontánní, bez jakéhokoliv sna�ení, anebo zámìrné chtìní, pøipravované pomocí dal�ích rùzných 
formací sankhárá. Takovéto zji�tìní má smysl pøi tréninku strategií moci iddhi-páda. Ostatními 
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parametry rozli�ování jsou kvalita cítìní vedaná a etická orientace blahodárného nebo zlého, tedy 
kusala- nebo akusala-kamma. Tak tady má� z kánonu odvozené odpovìdi na tvoji otázku �Kde 
zaèít s aplikací Abhidhammy.�  

VA: Bhante, dìkuju za toto pouèení. 
AT: Kdy� jsme pøedtím hovoøili o praktických postupech rozli�ování dle Abhidhammy, tak jsme zmínili 

postupy práce se sekundárním a terciárním pøedmìtem meditace vhledu. Øekni mi zcela krátce, 
ctihodná Vajiro, co o tìchto postupech ví�, jak v nich uplatní� ty parametry rozli�ování, které jsme 
právì probrali. Udìláme si teï pøestávku v nahrávání záznamu hovoru a pak si rád poslechnu, co 
k tomu øíká�. 

VA: V bì�ných kurzech meditace satipatthána-vipassaná uvádìjí v�ichni uèitelé tradice Áyukusala 
pøechod z úvodního zklidnìní mysli praxí v�ímání nádechu a výdechu ánápána-sati jako zmìnu 
postoje vùèi poruchám soustøedìní. Z tìch poruch se stávají sekundární pøedmìty meditace, u nich� 
se zaèíná rozli�ovat, ke které ze ètyø satipatthán je lze v konkrétním pøípadì pøiøadit a pak podle 
dal�ích kritérií rozli�enì oznaèit. O praktickém u�ívání sekundárního a terciárního pøedmìtu, je 
dostupný text od Bhikkhu Tíranakusaly, který je dost slo�itì formulovaný a pøedpokládá dobré 
znalosti Abhidhammy. Jednodu�e podává� téma sekundárního a terciárního pøedmìtu 
v podobenstvích leoparda a lodièky, která jsou na meditaèních kurzech pravidelnì u�ívána tak, jak 
jsi je, ctihodný pane, uèil v�em tebou trénovaným uèitelùm meditace. V tvé knize Umìní �ít ��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 satipatthána stejný jako u v�ímavosti nadechování a vydechování, jak jsme to 
ji� nacvièovali. Rozhodující rozdíl spoèívá v postoji k vyru�ením, je� jsou nyní pojímána jako 
sekundární pøedmìty meditace. Jejich vynoøení se není ji� problémem, s jeho� zvládnutím by 
byly spojeny potí�e. Jako leopard, který ve svém úkrytu na koøist èíhá, pobývá meditující u 
primárního meditaèního pøedmìtu a vyèkává vynoøení pøedmìtù sekundárních, které zachytává 
do ètyø satipatthána-akkhejjá (tìlo, cit, mysl, obsah), jimi� je uchopuje a pojmenovává. Toto 
uchopení musí být precizní, bez kolísání pevné a s lehkostí provedené. V tom spoèívá moc. Jen 
uchopení je dùle�ité, nikoliv vlastnosti èi jednotlivosti pøedmìtu. Pokud se vnucuje nìjaké 
specifiètìj�í pojmenování, pøiøadíme jej ihned jednomu ze ètyø podkladù v�ímavosti.� 

 Dále jsou v této knize postupy práce s terciárním pøedmìtem zcela jednodu�e uvedeny v souvislosti 
s technikami vitakka-santhána a pariòòá.  

AT: Ano, ctihodná Vajiro. Snad je tam v této knize i zmínìno, �e taková práce s terciárním pøedmìtem 
vy�aduje zaøazení pøinejmen�ím jednoho dal�ího meditaèního sezení, které je vyhrazeno speciálnì 
tomuto úèelu. Jak se pøi tom postupuje a jaké matice Abhidhammy se pøitom pou�ívají, je rozsáhlé 
téma, které by bývalo pøesahovalo rámec té knihy. Je to téma, které si zaslou�í systematické 
zpracování v monografii o pokroèilé meditaci v�ímavosti a vhledu, anebo alespoò separátní 
podrobnìj�í rozhovor. 

VA: Na závìr dne�ního rozhovoru bych se je�tì chtìla ujistit, �e terminologie, kterou bì�nì pou�íváme, 
odpovídá významùm neseným pojmy Dhammy v páli. Konkrétnì se ptám: Jakému páli pojmu 
odpovídá námi u�ívaný výraz pro�itek? Sloveso pro�ívat je vedeti v Páli, tak�e substantivum 
vedana je pro�itek. A Buddhovo èlenìní sto osmi citù, jak je výraz atthasata vedana bì�nì 
pøekládán, je vlastnì výètem v�ech druhù pro�itkù.  

AT: Ano, ctihodná Vajiro, je tomu pøesnì tak, jak øíká�. Jen málo znalcù Dhammy, vèetnì tìch 
opravdových, se asi vùbec uji��uje o tom, �e jimi u�ívaná terminologie odpovídá pùvodním 
významùm Páli. Velmi si vá�ím tvé svìdomitosti v tomto ohledu.  

VA: Bhante, dìkuju za v�echna dosavadní vysvìtlení. Nejen �e jsem získala nové instrukce pro praxi, 
mohla jsem si té� novì utøídit a potvrdit vìdìní, které jsem si dosud osvojila studiem Dhammy a 
jazyka Páli. Dùle�ité je mi o�ivení parametrù matric Abhidhammy pro jejich vyu�ití pøi 
reflektování ka�dodenního pro�ívání. Novì se mi navíc otevírají perspektivy práce s terciárním 
pøedmìtem meditace, o které je toho v�eobecnì velmi málo známo. Budu se tì�it na dal�í rozhovor 
hlavnì té� k tomuto tématu. 

pro dal�í dotazy :   ayukusala@gmx.ch  a  vajira@sunrise.ch 
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