Rozhovor o obsahu celé Áyukusala Púja
Rozhovor ctihodné Bhikkhuní Vajiry (BV) a Sámanerí Tissy (ST)
17. 5. 2005 v Áyukusala Assama, Hokandara, Srí Lanka
Sámanerí Tissá: Ctihodná paní, každý den recituji Áyukusala Púju a byla bych ráda, kdybys mi
vysv tlila n které pasáže z recitovaného textu.
Bhikkhuní Vajirá: Dob e, a na co se chceš zeptat?
ST: Chci mluvit o kvalitách Buddhy, Dhammy a Sanghy. K t m kvalitám Buddhy, tomu rozumím:
„Takový je on vznešený, oprošt ný, prav a zcela probuzený, v d ním a jednáním
vybavený…“, k tomu není až tak nutné vysv tlování, to je dané.
BV: …snad jen k té výslovnosti, k tomu je t eba zd raznit, že tu nejde o jakéhosi zrovna práv te
probuzeného ili rozespalého, jak to n kte í p ekládají. Sammá znamená opravdov , prav .
Sammá Sambuddha je prav a zcela probuzený.
ST: K t m kvalitám Dhammy recitujeme: „Dob e vyložená je vznešeného nauka, s viditelnými
výsledky, nad asová…“. Tomu bych taky rozum la, protože jsem si to vyzkoušela v praxi a
vid la už ty výsledky, poznala, že mi to pomáhá v život . Takže u té Dhammy jsou ty výsledky
viditelné. Kvality Sanghy znamenají: „Š astnou cestou jde vznešeného žák spole enství,
p ímou, pravdivou…“, tomu bych také rozum la. Ale na jednu v c bych se cht la zeptat,
pot ebuju vysv tlit: Yad' idam cattári purisa-yugáni attha purisa puggalá, co jsou tyto „ ty i
lidí dvojice, osm typ osob“?
BV Takže ty i dvojice lidí, osm typ osob. ty i dvojice lidí, to znamená ty, kte í znají maggaphala, znají stezku i ten plod té stezky. N kte í si ale neumí znovu zp ítomnit plod té stezky,
kterou prošli. Podle Buddhova u ení je možné, že ve všech t ch ty ech stádiích pokroku je
možné to, že lov k poznal cestu magga, ale není schopen opakovan dosahovat lokuttarajhány, to znamená, že nemá ten plod phala, není schopen vstupovat opakovan do proudu.
Takže jednak je tu možnost, že je n kdo sotápanna, který již vstoupil do proudu, to znamená,
že má zkušenost magga, a n kdo m že mít magga-phala, zná oboje, že magga je cesta, phala
je plod. To platí i pro vyšší stádia realizace toho, kdo se jednou vrací, kdo se v bec nevrací,
kdo je pln probuzený, tedy sakadagámi, anágámi a arahat. To znamená, že tam je to vždycky
dvojice magga a magga-phala, sotápatti-magga a sotápatti-magga-phala, to samé pro
sakadágámi magga-phala, anágámi magga-phala a arahatta-magga-phala. Tam je vždycky ta
dvojice, proto dvakrát ty i. T ch osm typ , to jsou ty i dvojice ušlechtilých osob cattári
purisa-yugáni.
ST: Aha. Takže to je k t m kvalitám Buddhy, Dhammy a Sanghy asi vše, co jsem cht la v d t.
Buddha- ány jsme probraly p ed pár dny a o nich existuje také dlouhý rozhovor, který jsem už
etla. Te bych se ale cht la zeptat na catubbisa paccayatá.
BV: K t m paccayám existuje také rozhovor, který vedl ctihodný Hitakusala se ctihodným
Áyukusala Therou, a ten byl nedávno editován a namnožen. Jinak k tomu je v u ebnici
„Psychologie zvládání života“ od Mirko Frýby rozepsáno, co která ta podmínka paccaya a co
které to motiva ní hetu znamená.
ST: Já se asi nenau ím zpam ti všechny ty názvy, ale abych aspo zhruba v d la, o em to je.
BV: Takže si vezmi tu u ebnici „Psychologie zvládání života“, tam jsou rozepsány všechny ty
paccayá a jejich významy. Ta paccaya, v nominativu paccayo znamená podmínku. No a ten
hetu je doslova ko en. Pak u té další podmínky arámmana je p edm t. Bu se na n co, co
prožíváš, díváš dodate n jako na hetu paccayo, to znamená, že z toho jednáš a pak to poznáš
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jako motiva ní ko en tvého inu. A nebo se na to díváš hned s odstupem jako na árammana, to
je jako na p edm t a už z toho hned nejednáš. T eba dám p íklad. lov k, který je vzteklý,
který v jisté situaci jedná v nenávisti, pak je to ko en hetu, ta nenávist je podmínka toho
jednání. Kdežto, když ten lov k vztekloun je trénovaný tak, že je schopen se na to své
prožívání podívat jako na p edm t, to znamená, že tu nenávist pozná jako neblahodárnou
nenávist, tak je to pro n j arámmana, p edm t poznání a už z toho pak dle vlastního rozhodnutí
a v d ní nejedná. Pak je tam t eba nissaya-paccayo, to je ta závislost prožitku nebo podpora
inu, ásevana-paccayo, podmín nost opakováním inu. D ležitá pro zvládání života je kammapaccayo, v d t, že ten in podmi uje budoucí prožívání. Neblahodárný in akusala-kamma
vede k utrpení, je podmínkou zám ru kamma, který podmi uje to, co p ijde. Vipáka-paccayo
znamená, že když te n co zakoušíš, t eba n co p íjemného, že to je výsledek podmín ný
minulým dobrým zám rem kusala-kamma. Nebo je tam jhána-paccayo, když umíš pohroužení
jhány, pak si je umíš vychutnávat a dává ti to základnu jinou pro to prožívání v meditaci i
v život . Když neumíš jhánu, tak to prožívání je jiné. Když umíš jhánu a víš, že se tam m žeš
jít ob erstvit, tak ti to podmíní to další prožívání jinak. Zrovna tak magga-paccayo znamená,
že když znáš stezku, to v d ní si zp ítomníš, že víš, co to je magga, co to je stezka, tak ti to
podmi uje jinak tvoje jednání, vystupování, myšlení, mluvení…
ST: Takže to je vysv tlení k podmínkám. Dále je recitace zanikání vi
nirodho…

ána-nirodhá náma-rúpa

BV: Tak nejprve ta první, to je podmín né vznikání, a ta druhá je o mizení nebo zániku. To je
paticca-samuppáda. To máš sice už p edtím uchopeno v tom dukkha nirodhe ánam, buddha
ánam, v Buddhov v d ní o zániku utrpení. D ležité je tam ale také dukkha nirodha gáminiyá
patipadáya ánam, v d ní o cest vedoucí k zániku utrpení. To bylo t ch trnáct Buddhových
v d ní. Takže tomu snad rozumíš. Ty paccayá to jsou podmínky, ty už máme te hotové. To
potom je proces podmín ného vznikání paticca-samuppáda. To je n co jiného.
ST: Aha, tak to jo. No, k tomu bych taky cht la n co v d t. Takže ta paccaya to je podmínka, jak
jsi íkala. To je asi z ejm , že n co podmi uje n co…
BV: Ano.
ST: Takže když se nau ím ty výrazy jako avijjá, sankhárá a ty další, tak budu znát ten proces a
v d t, že náma-rúpam t lo-mysl podmi uje saláyatanam šest základen.
BV: Ano, šest základen smysl , to znamená, že je tam t lo jakožto základna pro dotyk, chu , ich,
zrak, sluch, jakož i ta mysl je šestou základnou. Je to vázáno na to t lo a jeho prožitek myslí,
tedy náma-rúpam, ili t lo-mysl. Bez toho t la to nem že existovat. No a t ch šest základen
saláyatanam podmi uje phasso, což je kontakt, dotyk. Phassa je dotyk mezi vnit ní a vn jší
základnou, mezi t lem a p edm tem. Dále je phassa paccayá vedaná. Když je tam n jaký
kontakt, tak je tam vždycky n jaký pocit, který m že být p íjemný, nep íjemný nebo neutrální.
Na kone né t lesné úrovni je ten prožitek poci ování jenom p íjemný, anebo nep íjemný. Ale
na úrovni všech ostatních základen chuti, ichu, zraku, sluchu a mysli to m že být p íjemné,
nep íjemné a neutrální. Pak je tam tedy phassa paccayá vedaná, vedaná paccayá tanhá. To
tanhá je žádost a když tam je p íjemné prožívání, p íjemné cít ní, tak to dál chci. Vzniká
n jaká žádost. Když je tam nep íjemné, tak je tam k tomu odpor. Je tam žádost se toho zbavit.
A když to není ani p íjemné ani nep íjemné, tak je mi to jedno. Takže to tanhá paccayá
upádánam to je to ulpívání. To není žádná teorie, to m žeš skute n pozorovat v meditaci a
prakticky i b hem dne, když jsi meditativn soust ed na. Upádána paccayá bhavo, ulpívání
podmi uje nastávání a tak dále bhava paccayá játi. Játi je zrození, vznik nové situace, nové
bytosti. Játi paccayá jara-maranam.. To znamená, že zrození podmi uje smrt. Co se narodí,
um e.
ST: Já jsem tady zase zapomn la to sankhárá, to je co?
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BV: Sankhára jsou formace. To jsou souvislosti mezi jevy, které jsou podmín ny zaslepeností,
nev d ním avijjá, z kterého vytvá íme formace. Avijjá je zaslepenost, vi ána je v domí,
vedaná cít ní. To, jaké máme v domí, je podmín no t mi formacemi a v každém v domí
máme p íjemné, anebo nep íjemné cít ní. A co se narodilo, to stárne jará a umírá marana a je
vystaveno nep íjmnostem, játi paccayá járá-maranam soka-parideva-dukkha-domanassupáyása sambhavanti. To znamená, dukkha je t lesné nep íjemné cít ní, domanassa je
mentální nep íjemné cít ní. Upáyása sambhavanti, že takhle zoufala vzniká utrpení. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti, to znamená, že takhle vzniká celá ta
hromada toho utrpení.
ST: Dále je tu avijjá-yatveva asesa virága nirodhá sankára-nirodho
BV: Virága je vyst ízliv ní a nirodhá je zánik.
ST: Sankhára, to už jsme tu m ly, podmi uje zánik
BV: Že když je blbost avijjá nahrazena tím vyst ízliv ním, tak to dává zaniknout t m sankhárám.
Když zaniknou sankháry, tak zaniká v domí. Když zaniká v domí, to znamená, že to
sankhára-nirodhá vi ána-nirodho, ano, tak zanikají sankháry formace. Když zanikají
formace, tak zaniká v domí. Když zaniká v domí tak zaniká náma-rúpa. No a když zaniká
náma-rúpa, tak zaniká šest základen. Když zanikají saláyatana tak zaniká kontakt. Když není
to oko, tak tam není možnost kontaktu s p edm tem vid ní. Když zanikne v domí sluchu, tak
tam není žádná základna pro vnímání zvuku.
ST: Tak takhle to postupn zaniká...
BV: Je to proces zanikání, který lze uskute nit meditací. Je to b h zpátky patiloma toho
podmín ného vznikání paticca-samuppáda. To první to avijjá paccayá sankhárá to je to
vznikání. To je to paticca-samupáda po sm ru neboli anuloma a to avijjá yatveva asesavirága-nirodha sankhára-nirodho je proti sm ru patiloma.
ST: Te tady máme namámi buddham guna-ságar'-antam
BV: Já bych se vrátila ješt p edtím k tomu vandámi cetiyam sabbam zdravím všechny cetiye.
Cetiye to jsou pagody nebo dágaby sabbathánesu patitthitam ve všech sm rech. Sárírikadhátu,
sáríra je t lo, dhátu je element. Oni to v p íru kách p ekládají doslova jako t lesné ostatky.
Ale po kej, podíváme se. Ale není to v tom. P ekládají literárn doslova v tomhle druhém
ádku sárírikadhátu-mahábodhim, že zdraví všechny t lesné poz statky a všechny strome ky
bodhi. Ale to je blbost. To sárírikadhátu se pojí dohromady. To sárírikadhátumahábodhim
jsou všechny odnože svatého strome ku bodhi. To jsou odnože, to nejsou žádný poz statky ani
Buddhy ani arahat ani strome k bodhi. Jsou to odnože. Buddha ve všech podobách je v tom
buddha-rúpam sakalamsadá. Buddha je ta bytost, která dosáhla osvícení, rúpam je její tvar,
sakalamsadá jsou všechny Buddhovy podoby.
ST: Tak to je k vandámi cetiyam sabbam a te poj me k namámi buddham guna-ságarantam. To
se tam t ikrát opakuje a vztahuje se to k Buddhovi, Dhamm a Sangze.
BV: Ano, vandámi a namámi znamená uctívám i zdravím. Takže to jsou vlastn vždy ty první
ádky, které uvád jí ty i ochranné meditace. Zp ítomn ní kvalit Buddhy, meditace mettá,
meditace t la, meditace smrti. To jsou ty i ochranné meditace v po adí, že zdravíš Buddhu,
pak p ijde to sattá sadá hontu sukhí averá. Sattá jsou všechny bytosti a a jsou š astny sukhí a
bez nenávisti averá, to je mettá. Káyo jiguccho sakalo duggando, to znamená, že to t lo je
špinavé a asem smradlavé. Gacchanti sabbe maranam aha ca znamená, že všechno jde ke
zni ení a do smrti, jakož i já aham. Takže to jsou vlastn ty i ochranné meditace, jak je znáš
ze zásed na Hrbu. Pak je namámi dhammam sugatena desitam, že zdravíš Dhammu. To
sugatena desitam je Buddhou p edneseno. Sugato je lehce i š astn jdoucí, p ívlastek Buddhy.
Lehce jdoucím p ednesená nauka Dhamma. To jsou její kvality. Pak je tam zas mettá a pak
meditace na ne istoty t la. Muni-rája-sávakam. Muni je ztišený, mudrc, ten co utichl, rája je
3

král, ve smyslu ten nejv tší, mudrc, který utichl. Sávakam jsou žáci ve spole enství Buddhy.
Spole enství toho, který utichl. Pak je tam zase mettá, a tak dál.
ST: Hm, tak to mám. Pak je tady recitace Dasa-Dhamma-Sutam. Jak jsem jí pochopila. Buddha
pravil bhikkh m, aby si p ipomínali deset skute ností. Ta první zní: „Mimo sociální normy
jsem postavení dosáhl.“ Tak tomu bych rozum la, že každé zam stnání má jakousi svou normu
p i své práci, která k tomu postavení pat í. Mniši jsou postaveni mimo ty normy, nemusí
dodržovat ta sv tská pravidla, vztahující se k tomu i onomu zam stnání. Druhá skute nost:
„Pro dobro druhých je m j styl života.“ Mnich dává sám sebe, odejde do bezdomoví, vzdá se
všeho, co m l a dává to všem t m laik m, aby se nap íklad t eba na té pindapát na n m mohli
trénovat v té své št drosti. Mnich vše odevzdá, uzav e v tom laickým život a jde bez ni eho
stát se, takovým bych ekla, nástrojem t m ostatním laik m, kte í dosahují své zásluhy tím
obdarováváním. T etí skute nost: „Jiným p ístupem mám jednat.“ To znamená, že bych m la
jednat jako mniška, už nejsem laik, dodržuji deset etických p edsevzetí a jednám jiným
zp sobem. Mám jiné myšlení. Jiným zp sobem p ijímám lidi a v ci kolem sebe. tvrtá
skute nost: „Jen abych se sám za své zp soby nemusel kárat.“ Myslím si, že když mnich
dodržuje t ch deset etických p edsevzetí, takže ho to vlastn chrání. Když se podle nich chová,
tak si nemusí nic vy ítat, chrání ho to p ed lhaním, krádeží. Pátá skute nost: „Jen aby mn moji
spole níci moud í nemuseli kárat.“ Abych se nemusela styd t za své chování a iny p ed
zkušen jšími mnichy a mniškami, p ed moudrými, kte í mají již více zkušeností. Šestá
skute nost: „Ode všech m milých a drahých jsem odd len.“ To je vlastn tím odchodem do
bezdomoví. Když lov k odejde z domova za mnicha, tak ud lá takový p ed l v život .
Všechno by m l uzav ít, všechny ú ty vyrovnat a odejít s istou myslí. Po ítat s tím, že um el
laik a narodí se mnich. Sedmá skute nost: „Své iny karmicky vlastním, jsem in d dicem,
iny zrozen, vázán, iny jsem karmicky chrán n. Jaký to in ud lám, p kný nebo zlý, toho inu
d dicem se stanu.“ To je o jednání mnicha. Co ud lá dobrého nebo špatného, to se mu vrátí.
Myslím si, že je to práv kamma-vipáka. Co zaseješ to sklidíš. Osmá skute nost: „Co ud lá ze
mne to, v em noci a dny trávím.“ No, když budu trávit co nejvíc asu s moudrými mnichy
nebo mniškami, tak ze m bude dobrá mniška. No a když ho budu trávit ve špatný spole nosti,
tak p eberu vlastnosti t ch lidí na sebe. Budou se prolínat ty myšlenky a jednání jeden do
druhého.
BV: To je i o tom vnit ním, ne jen o tom vn jším.
ST: Devátá skute nost: „Jen abych z pobytu v prázdných obydlích m l pot šení.“ ekla bych, že to
je o tom, v em chci trávit as, zda sama i v n jaké spole nosti. Mniši tíhnou k tomu, aby byli
sami. Myslím i uvnit sami sebe. Aby svou mysl nezanášeli n jakými planými hovory.
BV: K tomu je ješt jedna v c. To su ágáre je prázdné obydlí. Takže to prázdné obydlí, to není
jen o množství lidí, to je spíš o tom, jak je to místo za ízený. Jde o to nehromadit nábytek.
Nežít v p epychu. N které pansaly dnes t eba v Thajsku, to jsou paláce. T eba tady u nás
nemáme moc nábytku. Máme st l, postele, n jakou židli. Tam jde o tohle, aby byly vytvo eny
podmínky, aby lov k mohl kultivovat mysl, než aby se zabýval tím, že bude oprašovat
nábytek.
ST: Desátá skute nost: „Jsou ve mn vyšší než obecn lidské kvality, ušlechtilému vlastní v d ní a
vid ní dosaženo bylo-li, tak aby v posledním života údobí mých svatých spole ník vyptávání
mne do zmatku neuvedlo.“ To jsem si vysv tlila tak, že pokud má n kdo n jaký pokrok
v meditaci nebo n jaké vyšší uv dom ní medita ní, že by se o tom m lo mluvit mezi mnichy
v Sangze. Ti mniši by m li o tom hovo it, je to vlastn i taková reflexe, která se d lá po
meditaci, kdy se povídá o tom, co kdo p i meditaci prožívá a tak. No a to je t ch deset
skute ností, jak na n tak nahlížím.
BV: Tak je to dob e. My jsme ješt p ed tou Dasa-Dhamma-Suttou sice nerecitovaly ást Áyukusala
Púji, ale je to sou ást púji v jiných klášterech. Jsou to ty ty i paccavekkhany. To je to, že
reflektuješ ívaru, pindapátu, místo kde žiješ, medicínu, léky, které pot ebuješ.
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ST: Reflektování pindapáty to d láme každý den, ale reflektování ívary a t ch dalších v cí, to
jsem ješt neslyšela.
BV: Ty bys p i každém použití ívary m la, stejn jako p ed požitím pindapáty v poledne,
zreflektovat, pro to bereme. Ty by sis m la íct, než tu ívaru oblíkneš: „Patisankhá yoniso
cívaram patisevami…“, íct, že t chrání p ed hmyzem, sluní kem, dešt m, chladem a že t
zakrývá, z toho d vodu jí bereš. Když to neud láš b hem dne, tak si to m žeš od íkat každý
den ve er. Pak jsou tam ty i ádky: „yathá paccayam pavattamánam dhátu-mattam evetam
yadidam“, tak reflektuju, tato podmínka mnišské existence ívara a tato osoba. A tyhle prvky
dhátu jsou prázdné, bez n jaké podstaty, podléhají utrpení.To jsou ty t i charakteristiky.
Ani á, anattá, dukkha. Sama o sob je ta ívara istá, po dotyku s t lem už není. Zašpiní se.
To samé platí o pindapát . Když zapomeneš zreflektovat, pak si to ve er m žeš p ipomenout.
A to m žeš t eba i když zapomeneš p ed tím jídlem si to zreflektovat, tak m žeš v p lce jídla
p estat a íct si „aha, tak tu pindapátu beru proto, ne abych se zkrášlovala, nehrála si s tím a tak
dál. A ve er si zase k tomu íkáš: „yathá paccayam pavattamánam dhátu“ nejedná se o nic
jiného, než o dva prvky, jídlo a ta osoba, která ho požívá. A že ty prvky podléhají prázdnot a
utrpení a pomíjivosti. Všechna ta pindapáta je v po ádku, pokud jí nepožiješ. Jak se jí dotkneš
rukou nebo jí dáš do pusy, tak už není istá. V okamžiku, jak se jí dotkneš rukou už není istá.
Dotykem s tím t lem se stane ne istou. Pindapáta sama o sob je v po ádku, tím se vlastn
p ipomíná že to t lo je ne isté. To samé d láš s yam senásanam. To je podobný jako u ívary,
ale tam si ješt íkáš, že t to chrání. No a tady u toho senásanam je, že t to chrání p ed vlivy
po así. Senásanam, že reflektuješ jen dva prvky, že tam není nic jiného než osoba a obydlí. Je
to pomíjivé, neuspokojivé, bez n jakého já. Senásanam je istý dokud se toho nedotkneš.
Nevztahuje je se to ani tak na tu podlahu. Botama tam nanosíme písek. Senásanam to není jen
obydlí, do toho pat í k esílka, polštá ek na meditaci nebo ru ník. Když se do toho ut eš, tak to
asem smrdí. Celá ta aráma o sob je v po ádku, istá. Ale jak to p ijde do kontaktu s tím
t lem, tak se to zašpiní. Mayá paccavekkhitvá ajja yo gilánapaccayá, to jsou léky, to jsou
podmínky proto, aby ses nestala pacientem. Bereš je z preventivních d vod nebo medicínu
bereš, když jsi nemocná. A te je tam, pro si jí bereš, že si to reflektuješ. A to bys m la
pokaždé, když t eba bereš Panadol nebo si ve er vezmeš sušenku, protože máš hlad. I hlad je
podmínkou k onemocn ní. M že zp sobit, že t lo onemocní, když se to p ehání.
ST: Karaníya-metta-suttam by m l recitovat mnich, aby se zklidnila jeho mysl, aby nem l jiné
myšlenky. Ale to když teš nebo recituješ, tak do té mysli nem že nic vstoupit, když jsi
soust ed ná.
BV: Karaníya-metta-suttam je vlastn instrukce na mettá meditaci. Co ten lov k má vyvinout, aby
byl schopen mettá. Je to plná instrukce na mettá.
ST: Karaníya-metta-suttam naladí tu mysl do klidu.
BV:

íkáš to hezky, Tisso. Hezky tomu rozumíš.

ST: Pak jsou tu ta požehnání. Sabbítiyo vivajantu… ta se mi moc líbí. To je asi to, po em lidé
touží. Abhivádana sílissá… to bych používala asi i p i dán , když p ijdou dayákové. Pak je tu
bhavatu sabba mangalam, to íkám p i pindapát .
BV: No, a nakonec imáya dhammá anudhamma patipattiyá buddham pújemi znamená, že touto
praxí podle skute nosti anudhamma uctívám Buddhu, Dhammu, Sanghu.
ST: Ctihodná paní, d kuji za vysv tlení. Už jsou mi i ty pasáže, kterým jsem nerozum la, jasné.
BV: Mn to ud lalo radost. Tak to všechno vnímám.
ST: I mn . D kuji.
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Zkoušení o ánách
Bhikkhuní Vajirá: Ctihodná Tisso, probíraly jsme ásti Áyukusala púji. Probraly jsme kvality
Buddhy, Dhammy a Sanghy i Buddha- ány, o kterých vedl rozhovor ctihodný Hitakusala
se ctihodným Áyukusala Therou. Ale co není zaznamenáno a co jsem ti vysv tlovala, je šestice
v d ní, která následuje po Buddha- ánách. A te t z toho vyzkouším. ekni mi, co se ti
vztahuje k tomu, když recituješ atítassa buddhassa bhagavato appatihatam ánam.
Sámanerí Tissá: K tomu si vybavuji všechny minulé, p ítomné i budoucí Buddhy, jejich ucelené
v domí, že všechno jejich v d ní souhlasí se skute ností a že je možné osvícení te , bude
v budoucností a bylo i v minulosti…
BV: To je ve vztahu na to vn jší, že byli Buddhové, jsou Buddhové a budou Buddhové, ale taky to
má ten aspekt té vnit ní praxe, to znamená, že…
ST: No, to mi není moc jasné.
BV: To znamená, že když jsi v minulosti meditovala…
ST: Jo, tak si vzpomenu, jaké to bylo, jaké pocity jsem prožívala v minulosti, a p enesu si je do
toho p ítomného okamžiku.
BV: …že m žeš být jako Buddha, že víš, že jsi byla jako Buddha v minulosti…
ST: A že vlastn chci být jako Buddha v p ítomnosti a i v budoucnosti.
BV: A že si to ve své mysli m žeš jako Buddha ud lat do budoucnosti, to medita ní i to jednání…
Takže to atítassa buddhassa bhagavato appatihatam ánam, to jsou v d ní všech minulých
Buddh jak dosáhnout probuzení. No a že je možné v p ítomnosti i v budoucnosti dosáhnout
probuzení a sdílet neporušené bezvadné Buddhovské v d ní. A pak je tam co?
ST: Pak je tam sabbam káya-kammam ánam pubbangamam nána-anuparivattam, sabbam vacíkammam ánam pubbangamam nána-anuparivattam a sabbam mano-kammam ánam
pubbangamam nána-anuparivattam. Tomu bych rozum la, že to je v d ní o všech t lesných
innostech, co p edcházelo a je s tím r zn spojeno. To samé pro vací, které se vztahuje k e i
a mano, které je v d ní vztažené k pohyb m mysli, zám r m.
BV: Výborn . Tohle sabbam káya-kammam ánam pubbangamam nána-anuparivatam to je také
instrukce, aby lov k vedl sám sebe, aby si všímal toho co ud lal za innost p ed n jakou další
inností a co všechno d lal za innosti p i n jaké innosti, aby lov k m l ucelený obrázek o
vlastní innosti. Aby v d l, co k emu na té t lesné úrovni vede. To samé je na úrovni e i. Do
té e i nepat í jenom ta verbálnost mezi námi, když se bavíme, ale taky p emýšlení. Když vím,
že o n em p emýšlím, vím jaké pojmy používám, tak je to taky sabbam vací-kammam ánam.
No a tomu, když o n em p emýšlím, tak tomu p edchází n jaká myšlenka a n co následuje.
Než jsem pronesla n jaká slova, tak co bylo p edtím na té úrovni vnit ní e i a co následovalo.
No a taky sabbam mano-kammam ánam. Sabbam znamená všechny, mano je mysl, kammam
innosti, ánam znalost, v d ní o všech pohybech mysli, které p edchází pubbangamam, které
r zn nána doprovázejí anuparivattam, tedy i o tom, co následuje. Takže v d t, co bylo p ed
touhle situací a co bylo potom v té mojí mysli. A zase jde o ucelený obrázek. To jsou instrukce,
aby lov k vedl svou mysl, aby sám sebe trénoval v d t, co d lá t lesn p ed, v p ítomnosti a
v budoucnosti, co k emu vede na té t lesné úrovni. Aby si všímal, co p edchází tomu, než
n co ekne. A sabbam mano-kammam, to jsou zám ry, pohyby mysli a všímání si toho všeho.
Vede nás to k tomu, abychom si všímali toho, co d láme t mi t emi dve mi, t lem, e í a myslí.
Když d láš vandaná, tak íkáš okása dvarattayena kattam sabbam accayam khama me…
žádám o prominutí toho, co jsem ud lala t lem, e í a myslí.
ST: Takže te už je mi to jasn jší, ctihodná paní. D kuji ti za vysv tlení a objasn ní.
BV: Rádo se stalo.
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