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Záv�re�ný rozhovor o mnišském tréninku 
Ctihodného Áyukusala Thery (AT) se ptala ctihodná bhikkhuní Vajirá (VA),  
Áyukusala Assama, Hokandara, 6.3.2005 (1. �ást ze 3 �ástí rozhovoru) 
 
VA: Ctihodný pane, máme za sebou první �ty�i m�síce výuky a tréninku nových mnich� a mnišek Evropské Sanghy 

Áyukusala. Všichni mají te� za úkol zreflektovat pr�b�h jejich mnišství a rozhodnout se bu� pro plnou ordinaci 
nebo pro návrat do civilu.  

AT: Ano, tak to je. Tak to bylo i se všemi p�edchozími skupinami, že po t�ch prvních �ty�ech m�sících od nich žádám 
písemné vyhodnocení jejich tréninku a rozhodnutí, jestli se vrací do Evropy a jdou do civilu po p�l roce, anebo 
jestli cht�jí jít dál a stát se skute�nými mnichy. 

VA: Ten trénink pro mnišský život byl vázán na pokro�ilou výuku Dhammy a hlavním tématem té výuky bylo, 
ctihodný pane, ned�lat si žádné p�edstavy ani doprovodné myšlenky, nýbrž být u prožívané skute�nosti. 

AT: Ano. To bylo hlavní téma pokro�ilé výuky. P�edpokládalo, že naši novici a novicky znají Dhammu, že �etli 
Slovo Buddhovo — to minimáln�! — a n�které další texty. To však nebyl u všech ten p�ípad a taky to dopadlo 
tak, že práv� ten, který šel za mnicha, stal se novicem, ale neznal to, tak vlastn� hnedka brzo selhal. Ale naše 
novicky, naše nastávající mnišky na zkušenou, naše mnišky u�ednice znaly Dhammu, jak je shrnuta ve Slov� 
Buddhov�, takže bylo možno s nimi pracovat v metodické výuce. A ta metodická výuka se to�ila okolo toho 
tématu, které je vlastn� shrnuto v té nejkratší instrukci Buddhov�, jak ji dal mnichovi M�lukyaputtovi: 
di��ha–suta–muta–vi���tabbesu dhammesu  
di��he di��hamattam bhavissati,  
sute sutamattam bhavissati, 
 mute mutamattam bhavissati,  
vi���te vi���tamattam bhavissati.  
To znamená: to, co je vid�no, tak ponechat jako vid�né; to, co je slyšeno, ponechat jako slyšené; to, co je cít�né 
— pojem muta to zahrnuje všechny ostatní smysly — ponechat jako cít�né; to, co je uv�domované vi���ta, tak 
ponechat jako uv�domované.  
No a takto Buddha vlastn� shrnul pro svého mnicha M�lukyaputtu celou Dhammu a �íká mu: 
„Když to takhle budeš praktikovat, tak eseva-anto dukkhass� ‘ti toto vede ke konci utrpení.”  
No jo, ale takhle krátce to nešlo �íct našim mnich�m nebo mniškám, no a proto jsem vybral n�kolik sutt 
z Anguttara–Nik�yi a ze Samyutta–Nik�yi, na kterých jsme si konkrétn� ukazovali, jak je d�ležité, abychom 
z�stali u toho vid�ného a ned�lali si p�edstavu, tedy na–nimittag�h� a ned�lali si k tomu n�jaké asociované 
myšlenky, tedy na–anubyañjan�g�h�. Jo. No a z toho se dál odvíjel celý ten výcvik a ta pokro�ilá výuka 
Dhammy. 

VA: No. Hm. Ale p�esto, Bhante, ty jsi s t�mi p�edstavami a asociacemi p�ece jenom pracoval. A p�evažovala tam 
jistá témata v t�ch asociacích a p�edstavách, u t�ch našich mnišek to byla sexualita, mate�ství, manželství a 
sami�í oddanost — jak bych to nazvala. No a u t�ch našich mnich� to bylo téma smrti nebo taky zabití, ohrožení 
na život�… 

AT: …a boj same�k�… 
VA: …bojovnost same�k�. Co to…? 
AT: No, to jsou biologicky naprogramované sklony, které se r�zn� vyvíjejí až do patologických strategií a velkých 

story, do velkých p�íb�h�, že jo… 
VA: Byli jsme konfrontování vlastn� s tím, že jeden z našich mnich� u�edník� oso�il druhého mnicha našeho bhikkhu 

z toho, že ho ohrozil na život� a dokonce tvrdil, že ten se mu pak za to omluvil. 
AT: To byla lež, to byl výmysl. Ale to už se stalo n�kolikrát, jo, že si p�ipadal jeden novic jako ohrožený na život�. 

To nebylo poprvé, že u�edník �íkal: „Tenhleten bhikkhu m� poslal na jistou smrt do kuti, kde jiný sámanera skoro 
um�el.“ Jo. A zrovna takové výmysly na základ� prožitk� té sami�í oddanosti se vyskytují u n�kterých našich 
novicek. Dokonce jedna dokázala vymyslet… a p�išla mi sd�lit dv� d�ležité v�ci: Za prvé, že dosáhla Nibbány, a 
za druhé, že je t�hotná, p�estože nem�la styk s mužem p�t m�síc�. Takže skute�nosti vid�ného, slyšeného, 
dotykov� �i chu�ov� a �ichov� prožívaného, toho muta, jsou ignorovány, když se �lov�k zamotá do t�ch p�edstav 
nimitt� a do t�ch sekundárních myšlenek, do t�ch asociací anuvyañjan�. 

VA: Já v tom vidím souvislost, že vlastn� potom d�lají z toho muže pachatele. Že tu sexualitu, která vede k mate�ství, 
teda vlastn� cht�jí, ale pak se stav�jí, jako že necht�jí. Asi je to tím, že jsou n�jak blb� vychované, poškozené 
výchovou. Tak prost� pak �íkají ne. Je to ale takové to ne–, ne–, ne–p�estávej, ale stávají se ob�tí. No a chudák 
chlap je potom vlastn� tím pachatelem. 
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AT: Ano, d�lají 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 d�lá z n�j odmítnutého milence. No a ten bu�to se teda poko�í a p�estane ale být mužem. Ona ho pak 
použije jako jakéhosi same�ka, kterého poko�ila, kterému ukázala jakou má vinu a jak je špatný a že ona vlastn� 
nechce… A on se jí musí omluvit.  

VA: Mn� to, Bhante, p�ipadá, že to je taková démonizace. Že u t�ch žen je to démonizace sexuality, že tu sexualitu 
vlastn� cht�jí, ale p�itom d�lají, že jí necht�jí. Je tam možná pro n� taky otázka toho, jak je v�bec p�ijímaná, jestli 
bude p�ijata ta jejich sexualita, ten jejich sexuální erotický projev v��i muži. 

AT: To je kulturn� dané, to je kulturní poškození, že vlastn� Evropanky, evropské ženy a p�edevším �ešky nedokážou 
�íct ano k té své ženskosti. 

VA: Souvisí to, Bhante, n�jak …  
AT: Ano, pak práv� takovéto zamotánky existují a proto je d�ležité v�d�t, že trénink mnicha nebo mnišky, a to 

znamená taky u t�ch, kte�í jsou tady jenom na p�l roku, jenom na zkoušku, trénink novice nebo novicky spo�ívá 
v tom, že jsou d�sledn� vedeni k tomu co skute�n� vidí, co skute�n� slyší, co skute�n� t�lesn� poci�ují a je jim 
ukazována nesmyslnost jejich halucinací, jejich p�edstav, jejich výtvor� fantazijních, že ona je milenkou nebo 
manželkou nebo bojovnicí. Jo. Ukázat jak je to nesmyslný. No a zrovna tak to ukázat t�m chlap�m, jak je 
nesmyslný, že se považujou za ohroženého n�jakým staršim mnichem. Ohrožený na život�, poslaný na jistou 
smrt se zkrátka a dob�e bojí toho, že p�ijde ten nep�ítel a zabije ho. Hm.  

VA: No. To je vlastn� téma démonizace smrti, která… 
AT: Ano, démonizace smrti, démonizace sexuality, jo, démonizace muže, démonizace ženy. No a démonizace lidství. 

Takže místo abychom se pohybovali v lidském sv�t� a snažili se ho transcendovat sm�rem k Nibbán�, no tak se 
zamotávaj do p�edstav a p�íb�h� vymyšlených. P�íb�h milenky, p�íb�h manželky, p�íb�h bojovnice, jo. No anebo 
p�íb�h bojovníka, zachránce, vrahouna a toho, který se musí chránit, jo. Kdo se zcela zamotá do t�chto p�íb�h� a 
klesne na úrove	 démon�, nadržených a nenávistných duch�, o tom už se nedá �íct, že pat�í mezi naše mnišky 
nebo mnichy ve výcviku, ale je to už jen blbe�ek, který se zamotal. No jo, ale toto všechno je možno vid�t teprve 
tehdy, když n�kdo za�ne intensivn� meditovat a když se za�ne zabývat tou otázkou vztahu slovo–skute�nost. To 
znamená, že pak to lze ale moud�e poznat práv� v rámci toho tréninku mnich� a mnišek, což v rámci normálního 
b�žného života u tak zvaných normálních lidí, kte�í nejsou klinicky nemocní, v�bec nep�ichází v úvahu. Protože 
ti normální, takzvan� zdraví lidé, ti v tom jedou dnes a denn�. Jo. To jsou normální strategie svád�ní, normální 
strategie pá�ení, vdávání se, normální strategie soupe�ení mezi muži, strategie, které jsou v každodenním sv�t� 
bez jakýchkoliv pochyb praktikovány. Takže to, co je hodnotné u našich mnich� a mnišek, to co je hodnotné u 
t�ch, kte�í se rozhodli jít na zkoušku za mnicha nebo za mnišku, stát se u�ednicí nebo u�edníkem, tak to je práv� 
to, že jsou ochotni se s tím vypo�ádat a získat odstup od t�ch p�edstav a od t�ch normálních p�íb�h�. Distancovat 
se od p�íb�h� milenek a bojovnic, p�íb�h� bojovník� a mstitel�, jo, a za�ít se vyrovnávat s tou skute�ností, která 
je vid�ná, slyšená, t�lesn� cít�ná, p�ímo vnímaná. Takže klobouk dol� p�ed t�mito lidmi.  

VA: Mn� to, Bhante, p�ipadá… 
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 vlastn� 
v�bec nechápala, o� jde, a ve své domýšlivosti si myslela, že ona vlastn� 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 absolutn� izolovala. Hm? 
Co to pro tebe bylo. No ale tato žena, která šla za u�ednici pak byla po roce sama konfrontovaná s n��ím 
podobným, no a teprve po roce u�ednictví potom, co byla rok sámanerí, za�ala chápat, co se asi d�lo v tob�. Jo. 
No a samoz�ejm� zrovna tak nelze o�ekávat od nových mnišek, respektive od nových u�ednic, které se pokoušejí 
stát se mniškami, že by již po �ty�ech m�sících chápaly, o� jde v tréninku mnišství. No a to samé jako pro 
mnišky, kterým jsme se v�novali v té výuce velmi metodicky, to samé jako pro mnišky platí i pro mnichy, 
respektive pro ty u�edníky, kte�í se opravdov� pokoušejí stát se mnichy. Jo. Nemluvím o t�ch, kte�í p�ijeli jako 
turisti a cht�jí jezdit na výlet na letišt�, vid�t Colombo by night, jo anebo si vezmou kameru a popojížd�jí a 
filmujou. No tak ti v�bec neza�ali s mnišským tréninkem, jo. Ale máme n�kolik u�edník� sámaner�, kte�í se 
skute�n� snaží stát se mnichy, no a myslím, že i u našich sámanerí tam je ta komponenta toho zám�ru vyzkoušet 
si, jaké to je být mniškou. 

VA: Ctihodný pane, s tím souvisí ta moje t�etí otázka. Mnišský trénink není psychoterapie? 
AT: Mnišský trénink není psychoterapie. A Buddhovo u�ení není pro blázny, není pro poškozené milenky, manželky 

a sami�ky, jo, ani pro ohrožené same�ky 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 aspo	 pro ty mezi takzvanými normálními lidmi, kte�í na sob� cht�jí pracovat, 
pracovat na svých problémech. Psychoterapie se taky d�je podle zakázky toho pacienta. Pacient �íká, co chce 
v psychoterapii. Ale p�i mnišském tréninku to �íká ten u�itel, co je cíl, to �íká Buddha. 

 (následuje 2. a 3. �ást rozhovoru) 
ayukusala@centrum.cz 


