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Vylé ení ze všeho — Girimánanda–sutta
Úvodní slovo editora
Rozhovory o Girimánanda–sutt jsou zde ponechány jako autentické záznamy výuky mnich a
mnišek tradice Áyukusala v pokud možno p vodní form p episu z magnetofonové pásky. P i
editování byly provedeny v textu jen ty nejnutn jší zm ny a dopl ky, bez nichž by byl sled témat
rozhovor nesrozumitelný. Další vysv tlení pojm a témat, které jsou v rozhovoru brány jako
samoz ejmé, bude uvedeno v poznámkác pod arou. Ú astnící rozhovor b žn užívali technické
výrazy v jazyce páli, což vyžadovalo dosazení eských ekvivalent do editovaného textu p i
sou asném zachování páli výraz i celých pasáží.
Plánované knižní vydání bude dopln no rejst íkem páli výraz a jejich p eklad . Samoz ejm
budou v knize p esné odkazy na všechnu zmi ovanou literaturu. Zde jsou uvedeny jen ty t i
knihy, které slouží pro výuku mnich a mnišek tradice Áyukusala jako základní u ebnice:
Frýba, Mirko: Psychologie zvládání života – Aplikace metody Abhidhamma (Masarykova
univerzita, Brno 1996.); Páli – jazyk, texty, kultura (Albert, Boskovice 2001); Um ní žít š astn
– Buddhova Abhidhamma v praxi meditace a zvládání života (Argo, Praha 2003).
Rozhovory byly vedeny v návaznosti na každodenní ranní recitaci text z Páli kánonu, zpravidla
sledovanou jen krátkými vysv tleními u itele. První nahrávání rozhovoru bylo provedeno bez
velkých obsahových p íprav. V té dob však již pracovala ctihodná Ayya Vajirá na písemném
p ekladu Girimánanda–sutty do eštiny a ctihodný Bhikkhu Hitakusala znal krom páli též
anglický p eklad textu. Po prvním rozhovoru se však všichni ú astníci týden v novali témat m
Girimánanda–sutty pro p ípravu rozhovoru následujícího. Místo rozhovor , jímž byla poustevna
Áyukusala Ássama v Kananvile, je zobrazeno v následující fotografii:
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Girimânanda–Suttaĥ

Añguttara Nikâya, Dasakanipâtapâïi, Sacittavaggo paþhamo, 60. suttaĥ (342 - 345)

evaĥ me sutaĥ. ekaĥ samayaĥ bhagavâ sâvatthiyaĥ
viharati jetavane anâthapiòðikassa ârâme. tena kho
pana samayena âyasmâ girimânando âbâdhiko hoti
dukkhito bâïhagilâno. atha kho âyasmâ ânando yena
bhagavâ tenupasañkami; upasañkamitvâ bhagavantaĥ
abhivâdetvâ ekamantaĥ nisîdi. ekamantaĥ nisinno kho
âyasmâ ânando bhagavantaĥ etadavoca–
“âyasmâ, bhante, girimânando âbâdhiko hoti dukkhito
bâïhagilâno. sâdhu, bhante, bhagavâ yen’ âyasmâ
girimânando ten’ upasañkamatu anukampaĥ upâdâyâ”
’ti. “sace kho tvaĥ, ânanda, girimânandassa bhikkhuno
dasa saññâ bhâseyyâsi, þhânaĥ kho panetaĥ vijjati yaĥ
girimânandassa bhikkhuno dasa saññâ sutvâ so âbâdho
þhânaso paþippassambheyya.
“katamâ dasa? aniccasaññâ anattasaññâ,
asubhasaññâ, âdînavasaññâ, pahânasaññâ,
virâgasaññâ, nirodhasaññâ, sabbaloke anabhiratasaññâ,
sabbasañkhâresu anicchâsaññâ, ânâpânassati.
“katamâ c’ ânanda, aniccasaññâ? idh’ ânanda, bhikkhu
araññagato vâ rukkhamûlagato vâ suññâgâragato vâ iti
paþisañcikkhati– ‘rûpaĥ aniccaĥ, vedanâ aniccâ, saññâ
aniccâ, sañkhârâ aniccâ, viññâòaĥ aniccan ’ti. iti imesu
pañcasu upâdânakkhandhesu aniccânupassî viharati.
ayaĥ vuccat’ ânanda, aniccasaññâ.
“katamâ c’ ânanda, anattasaññâ? idh’ ânanda, bhikkhu
araññagato vâ rukkhamûla-gato vâ suññâgâragato vâ iti
paþisañcikkhati– ‘cakkhu anattâ, rûpâ anattâ, sotaĥ
anattâ, saddâ anattâ, ghânaĥ anattâ, gandhâ anattâ,
jivhâ anattâ, rasâ anattâ, kâyâ anattâ, phoþþhabbâ
anattâ, mano anattâ, dhammâ anattâ ’ti. iti imesu chasu
ajjhattika-bâhiresu âyatanesu anattânupassî viharati.
ayaĥ vuccat’ ânanda, anattasaññâ.
“katamâ c’ ânanda, asubhasaññâ? idh’ ânanda, bhikkhu
imameva kâyaĥ uddhaĥ pâdatalâ adho kesamatthakâ
tacapariyantaĥ pûraĥ nânâppakârassa asucino
paccavekkhati– ‘atthi imasmiĥ kâye kesâ lomâ nakhâ
dantâ taco maĥsaĥ nhâru aþþhi aþþhimiñjaĥ vakkaĥ
hadayaĥ yakanaĥ kilomakaĥ pihakaĥ papphâsaĥ
antaĥ antaguòaĥ udariyaĥ karîsaĥ pittaĥ semhaĥ
pubbo lohitaĥ sedo medo assu vasâ kheïo siñghâòikâ
lasikâ muttan ’ti. iti imasmiĥ kâye asubhânupassî
viharati. ayaĥ vuccat’ ânanda, asubhasaññâ.
“katamâ c’ ânanda, âdînavasaññâ? idh’ ânanda,
bhikkhu araññagato vâ rukkhamûlagato vâ
suññâgâragato vâ iti paþisañcikkhati– ‘bahudukkho kho
ayaĥ kâyo bahu-âdînavo? iti imasmiĥ kâye vividhâ
âbâdhâ uppajjanti, seyyathidaĥ– cakkhurogo sotarogo
ghânarogo jivhârogo kâyarogo sîsarogo kaòòarogo
mukharogo dantarogo oþþharogo, kâso sâso pinâso
ðâho‚ jaro kucchirogo mucchâ pakkhandikâ sûlâ visûcikâ
kuþþhaĥ gaòðo kilâso soso apamâro daddu kaòðu
kacchu nakhasâ vitacchikâ lohitaĥ pittaĥ‚ madhumeho
aĥsâ piïakâ bhagandalâ, pittasamuþþhânâ âbâdhâ,
semhasamuþþhânâ âbâdhâ, vâtasamuþþhânâ âbâdhâ,
sannipâtikâ âbâdhâ, utupariòâmajâ âbâdhâ,
visamaparihârajâ âbâdhâ, opakkamikâ âbâdhâ,
kammavipâkajâ âbâdhâ, sîtaĥ uòhaĥ jighacchâ pipâsâ
uccâro passâvo ’ti.
iti imasmiĥ kâye âdînavânupassî viharati. ayaĥ vuccat’
ânanda, âdînavasaññâ.
“katamâ c’ ânanda, pahânasaññâ? idh’ ânanda, bhikkhu
uppannaĥ kâmavitakkaĥ nâdhivâseti, pajahati vinodeti,
byantîkaroti, anabhâvaĥ gameti. uppannaĥ

byâpâdavitakkaĥ nâdhivâseti, pajahati, vinodeti,
byantîkaroti, anabhâvaĥ gameti. uppannaĥ
vihiĥsâvitakkaĥ nâdhivâseti, pajahati, vinodeti, byantîkaroti,
anabhâvaĥ gameti. uppannuppanne pâpake akusale
dhamme nâdhivâseti, pajahati, vinodeti, byantîkaroti,
anabhâvaĥ gameti. ayaĥ vuccat’ ânanda, pahânasaññâ.
“katamâ c’ ânanda, virâgasaññâ? idh’ ânanda, bhikkhu
araññagato vâ rukkhamûla-gato vâ suññâgâragato vâ iti
paþisañcikkhati– ‘etaĥ santaĥ etaĥ paòîtaĥ yadidaĥ
sabbasañkhârasamatho sabbûpadhippaþinissaggo
taòhâkkhayo virâgo nibbânan ’ti. ayaĥ vuccat’ ânanda,
virâgasaññâ.
“katamâ c’ ânanda, nirodhasaññâ? idh’ ânanda, bhikkhu
araññagato vâ rukkhamûla-gato vâ suññâgâragato vâ iti
paþisañcikkhati– ‘etaĥ santaĥ etaĥ paòîtaĥ yadidaĥ
sabbasañkhârasamatho sabbûpadhippaþinissaggo
taòhâkkhayo nirodho nibbânan ’ti. ayaĥ vuccat’ ânanda,
nirodhasaññâ.
“katamâ c’ ânanda, sabbaloke an-abhirata-saññâ? idh’
ânanda, bhikkhu ye loke upâdânâ cetaso adhiþþhân’âbhinives’-ânusayâ, te pajahanto viharati anupâdiyanto.
ayaĥ vuccat’ ânanda, sabbaloke an-abhirata-saññâ.
“katamâ c’ ânanda, sabbasañkhâresu an-icchâ-saññâ? idh’
ânanda, bhikkhu sabbasañkhâresu aþþîyati harâyati
jigucchati. ayaĥ vuccat’ ânanda, sabbasañkhâresu anicchâ-saññâ.
“katamâ c’ ânanda, ânâpânassati? idh’ ânanda, bhikkhu
araññagato vâ rukkhamûlagato vâ suññâgâragato vâ
nisîdati, pallañkaĥ âbhujitvâ ujuĥ kâyaĥ paòidhâya
parimukhaĥ satiĥ upaþþhapetvâ. so satova assasati satova
passasati. dîghaĥ vâ assasanto ‘dîghaĥ assasâmî ’ti
pajânâti. dîghaĥ vâ passasanto ‘dîghaĥ passasâmî ’ti
pajânâti. rassaĥ vâ assasanto ‘rassaĥ assasâmî ’ti
pajânâti. rassaĥ vâ passasanto ‘rassaĥ passasâmî ’ti
pajânâti. ‘sabbakâyapaþisaĥvedî assasissâmî ’ti sikkhati.
‘sabbakâyapaþisaĥvedî passasissâmî ’ti sikkhati.
‘passambhayaĥ kâyasañkhâraĥ assasissâmî ’ti sikkhati.
‘passambhayaĥ kâyasañkhâraĥ passasissâmî ’ti sikkhati.
‘pîtipaþisaĥvedî assasissâmî ’ti sikkhati. ‘pîtipaþisaĥvedî
passasissâmî ’ti sikkhati. ‘sukhapaþisaĥvedî assasissâmî ’ti
sikkhati. ‘sukhapaþisaĥvedî passasissâmî ’ti sikkhati.
‘cittasañkhârapaþisaĥvedî assasissâmî ’ti sikkhati.
‘cittasañkhârapaþisaĥvedî passasissâmî ’ti sikkhati.
‘passambhayaĥ cittasañkhâraĥ assasissâmî ’ti sikkhati.
‘passambhayaĥ cittasañkhâraĥ passasissâmî ’ti sikkhati.
‘cittapaþisaĥvedî assasissâmî ’ti sikkhati. ‘cittapaþisaĥvedî
passasissâmî ’ti sikkhati abhippamodayaĥ cittaĥ …pe…
samâdahaĥ cittaĥ …pe… vimocayaĥ cittaĥ …pe…
aniccânupassî …pe… virâgânupassî …pe… nirodhânupassî
…pe… ‘paþinissaggânupassî assasissâmî ’ti sikkhati.
‘paþinissaggânupassî passasissâmî ’ti sikkhati. ayaĥ vuccat’
ânanda, ânâpânassati.
“sace kho tvaĥ, ânanda, girimânandassa bhikkhuno imâ
dasa saññâ bhâseyyâsi, þhânaĥ kho panetaĥ vijjati yaĥ
girimânandassa bhikkhuno imâ dasa saññâ sutvâ so âbâdho
þhânaso paþippassambheyyâ“ ’ti.
atha kho âyasmâ ânando bhagavato santike imâ dasa
saññâ uggahetvâ yenâyasmâ girimânando tenupasañkami;
upasañkamitvâ âyasmato girimânandassa imâ dasa saññâ
abhâsi. atha kho âyasmato girimânandassa dasa saññâ
sutvâ so âbâdho þhânaso paþippassambhi. vuþþhahi c’
âyasmâ girimânando tamhâ âbâdhâ. tathâ pahîno ca pan’
âyasmato girimânandassa so âbâdho ahosî“ ’ti.
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G ir imá nand a Sut ta
Z kanonického páli do eštiny p eložila
Ayyá Áyukusala Vajirá
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Tak jsem slyšel:
P i jedné p íležitosti pobýval Vznešený v Sávatthí v Anáthapindikov klášte e Džetavana.
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A práv p i této p íležitosti byl ctihodný Girimánanda churavý, sužován, velmi nemocný.
Tam tehdy ctihodný Ánanda p istoupil ke Vznešenému; po té, co p istoupil ke
Vznešenému, tak ho pozdravil a posadil se vedle n j. Když se posadil, pak ctihodný
Ánanda ekl Vznešenému toto: „Pane, ctihodný Girimánanda je churavý, sužován, velmi
nemocný. Bylo by dobré, pane, kdyby Vznešený ze soucitu vycházejíc zašel za ctihodným
Girimánándou.“
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„Pokud ty, Ánando, [p jdeš a] mnichovi Girimánandovi ekneš [t chto] deset vnímání, je
možné, že pak na základ práv toho [slyšení t ch deseti vnímání] by se churavost mnicha
Girimánandy mohla uklidnit.“
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„Kterých deset? [Jsou to:] vnímání pomíjivosti, vnímání [skute nosti] bez já, vnímání
ne istoty [t la], vnímání nebezpe í [v t le], vnímání p ekonání, vnímání vyst ízliv ní,
vnímání ustávání, vnímání neuspokojivosti všeho ve sv t , vnímání nežádoucnosti ve
všech formacích jev , všímání nádechu a výdechu.“
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„A co je, Ánando, vnímání pomíjivosti? Zde mnich, Ánando, který odešel do lesa nebo ke
ko ení stromu nebo do prázdného obydlí, takto zvažuje: ‚T lesnost [je] pomíjivá, cít ní [je]
pomíjivé, vnímání [je] pomíjivé, formace [jsou] pomíjivé, v domí [je] pomíjivé.‘ Tak
pobývá ve sledování pomíjivosti t chto p ti skupin ulpívání [na jevech].
Tomu se, Ánando, íká vnímání pomíjivosti!“
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„A co je, Ánando, vnímání [skute nosti] bez já? Zde mnich, Ánando, který odešel do lesa
nebo ke ko ení stromu nebo do prázdného obydlí, takto zvažuje:
‚Oko je bez já, tvary jsou bez já.
Ucho je bez já, zvuky jsou bez já.
ich je bez já, pachy jsou bez já.
Chutnání (jazyk) je bez já, chut jsou bez já.
T lo je bez já, p edm ty dotyku jsou bez já.
Mysl je bez já, mentální p edm ty jsou bez já.’
Tak pobývá ve sledování [skute nosti] bez já na šesti vnit ních a na šesti vn jších
základnách. Tomu se, Ánando, íká vnímání [skute nosti] bez já!"
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„A co je, Ánando, vnímání ne istoty [v t le]? Zde mnich, Ánando, práv toto t lo k ží
ohrani ené, plné ne istot r zného druhu, od paty nahoru a od konce vlas dol takto
prohlíží: ‚V tomto t le jsou vlasy, chlupy, nehty, zuby, k že, maso, šlachy, kosti, morek,
ledviny, srdce, játra, bránice, slezina, plíce, blány, jícen, žaludek, st eva, žlu , hlen, hnis,
krev, pot, tuk, slzy, maz (v mazových žlázách), sliny, hleny v nose, kloubní maz, mo a
mozek v hlav .‘ Takto pobývá ve sledování ne istoty v t le.
Tomu se, Ánando, íká vnímání ne istoty [v t le]!“
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„A co je, Ánando, vnímání nebezpe í [v t le]? Zde mnich, Ánando, který odešel do lesa
nebo ke ko ení stromu nebo do prázdného obydlí, takto zvažuje: ‚Toto t lo je skute n
plné utrpení, zdrojem mnoha nebezpe í. V tomto t le vyvstávají rozmanité (dále
vyjmenované) choroby: onemocn ní oka, onemocn ní ucha, onemocn ní nosu,
onemocn ní jazyka, onemocn ní svalstva, onemocn ní hlavy, p íušnice, onemocn ní úst,
onemocn ní zub , kašel, astma, rýma, pálení žáhy, zán t, hore ka, onemocn ní b icha,
omdlévání (mdloby), krvavý pr jem (úplavice), st evní kolika, cholera, lepra, nádory, mor,
souchotiny, epilepsie, vyrážka, strupy (trichoficie), neštovice, prašivina (svrab), puchý e,
žloutenka, cukrovka, hemeroidy, rakovina, v edy, choroby zp sobené hore natostí (pitta),
choroby zp sobené zahlen ním (semha, kapha), choroby zp sobené v try (váta), choroby
zp sobené kombinací poruch (spojením hore natosti, zahlen ní, v tr ), choroby zp sobené
zm nou podnebí, choroby zp sobené zanedbáváním t la, choroby zp sobené úrazem,
choroby psychosomatické (d sledky in , kamma–vipáka), prochladnutí, p eh átí,
vyhladov ní, vyžízn ní, pr jmy, pomo ování.’ Tak pobývá p i sledování nebezpe í
v tomto t le. Tomu se, Ánando, íká vnímání nebezpe í [v t le]!“
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„A co je, Ánando, vnímání p ekonání? Zde mnich, Ánando, se nezabývá myšlenkou se
smyslností, vzdá se jí, odloží ji, utne ji a nadobro ji zni í. Nezabývá se myšlenkou se
zlov lí, vzdá se jí, odloží ji, utne ji, nadobro ji zni í. Nezabývá se krutou myšlenkou, vzdá
se jí, odloží ji, utne ji, nadobro ji zni í. Nezabývá se znovuvzniklými škodlivými a
nedovednými myšlenkami, vzdá se jich, odloží je, utne je, nadobro je zni í.
Tomu se, Ánando, íká vnímání p ekonání!“
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„A co je, Ánando, vnímání vyst ízliv ní? Zde mnich, Ánando, který odešel do lesa nebo ke
ko ení stromu nebo do prázdného obydlí, takto zvažuje: ‚Mírové [je] toto, skv lé [je] toto
všech formací zklidn ní, všech podklad znovuzrozování se z eknutí, žádostivosti zni ení,
[ze žádostivosti] vyst ízliv ní [je] nibbána.’
Tomu se, Ánando, íká vnímání vyst ízliv ní!“
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„A co je, Ánando, vnímání ustávání? Zde mnich, Ánando, který odešel do lesa nebo ke
ko ení stromu nebo do prázdného obydlí, takto zvažuje: ‚Mírové [je] toto, skv lé [je] toto
všech formací zklidn ní, všech podklad znovuzrozování se z eknutí, žádostivosti zni ení,
[žádostivosti] ustání [je] nibbána.’
Tomu se, Ánando, íká vnímání ustávání!“
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„A co je, Ánando, vnímání neuspokojivosti všeho ve sv t ? Zde mnich, Ánando, když
p ekonal vše, co v tomto sv t lp ní za ú el má – rozhodnutí, tendence, latentní sklony, tak
pobývá bez lp ní. Tomu se, Ánando, íká vnímání neuspokojivosti všeho ve sv t !“
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„A co je, Ánando, vnímání nežádoucnosti ve všech formacích jev ? Zde mnich, Ánando,
vidí nebezpe í ve všech formacích jev , je [jimi] znechucen, vyhýbá se [jim].
Tomu se, Ánando, íká vnímání nežádoucnosti ve všech formacích jev !“
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„A co je, Ánando, všímání nádechu a výdechu? Zde mnich, Ánando, který odešel do lesa
nebo ke ko eni stromu nebo do prázdného obydlí, se posadí se zk íženýma nohama,
p edkloní se, vzp ímí t lo a se zám rem p ed sebou všímavost udržuje. Tak všímav
nadechuje, všímav vydechuje.
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Když dlouze nadechuje, rozpoznává ‚dlouze nadechuji’;
když dlouze vydechuje, rozpoznává ‚dlouze vydechuji’;
když krátce nadechuje, rozpoznává ‚krátce nadechuji’;
když krátce vydechuje, rozpoznává ‚krátce vydechuji’.
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‚Celý t lesný pr b h prožívaje budu nadechovat’ – tak se cvi í;
‚Celý t lesný pr b h prožívaje budu vydechovat’ – tak se cvi í.
‚T lesné formace zklid uje budu nadechovat’ – tak se cvi í;
‚T lesné formace zklid uje budu vydechovat’ – tak se cvi í.
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‚Nadšení prožívaje budu nadechovat’ – tak se cvi í;
‚Nadšení prožívaje budu vydechovat’ – tak se cvi í.
‚Št stí prožívaje budu nadechovat’ – tak se cvi í.
‚Št stí prožívaje budu vydechovat’ – tak se cvi í.
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‚Mentální formace prožívaje budu nadechovat’ – tak se cvi í.
‚Mentální formace prožívaje budu vydechovat“ – tak se cvi í.
‚Mentální formace zklid uje budu nadechovat’ – tak se cvi í.
‚Mentální formace zklid uje budu vydechovat’ – tak se cvi í.
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‚Mysl prožívaje budu nadechovat’ – tak se cvi í.
‚Mysl prožívaje budu vydechovat’ – tak se cvi í.
‚Radostn mysl vyjas uje budu nadechovat’ – tak se cvi í.
‚Radostn mysl vyjas uje budu vydechovat’ – tak se cvi í.
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‚Mysl soust e uje budu nadechovat’ – tak se cvi í.
‚Mysl soust e uje budu vydechovat’ – tak se cvi í.
‚Mysl osvobozuje budu nadechovat’ – tak se cvi í.
‚Mysl osvobozuje budu vydechovat’ – tak se cvi í.
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‚Pomíjivost sleduje budu nadechovat’ – tak se cvi í.
‚Pomíjivost sleduje budu vydechovat’ – tak se cvi í.
‚Vyst ízliv ní [ze žádostivosti] sleduje budu nadechovat’ – tak se cvi í.
‚Vyst ízliv ní [ze žádostivosti] sleduje budu vydechovat’ – tak se cvi í.
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‚Ustávání [žádostivosti] sleduje budu nadechovat’ – tak se cvi í.
‚Ustávání [žádostivosti] sleduje budu vydechovat’ – tak se cvi í.
‚Odvrácení se [od žádostivosti] sleduje budu nadechovat’ – tak se cvi í.
‚Odvrácení se [od žádostivosti] sleduje budu vydechovat’ – tak se cvi í.
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Tomu se, Ánando, íká všímání nádech a výdechu!“
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„Pokud ty, Ánando, [p jdeš a] mnichovi Girimánandovi ekneš t chto deset vnímání, je
možné, že pak na základ práv toho [slyšení t ch deseti vnímání] by se churavost mnicha
Girimánandy mohla uklidnit.“
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Když se ctihodný Ánanda ve Vznešeného p ítomnosti dov d l t chto deset vnímání, pak
[s tím v d ním] p istoupil ke ctihodnému Girimánandovi. Po té co p istoupil ke
ctihodnému Girimánandovi, ekl mu t chto deset vnímání. [A] skute n pak na základ
toho [slyšení t ch deseti vnímání] se churavost ctihodného Girimánandy uklidnila.
Ctihodný Girimánanda pak vstal [vylé en] z [té] churavosti.
Tak byla zni ena churavost ctihodného Girimánandy.
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[Zde je] Girimánanda Sutta skon ena.

17.6.2004 korigoval Áyukusala Thera <GiriM_Su_preklad.doc>
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Vylé ení ze všeho — Girimánanda–sutta
Ctihodný Áyukusala Thera (AT) odpovídá na otázky,

jež kladou Bhikkhu Hitakusala (BH) a Ayya Vajirá (VR)
25. a 28. 8. 2003 v Áyukusala Assama, Kananvila, Srí Lanka
BH: Bhante, práv jsme dorecitovali Girimánanda–suttu, která je sou ástí naší pravidelné
Áyukusala púdži, a rád bych ti k ní položil n kolik otázek. Pro m jsou v té sutt d ležité
v ci dv , jednak ten její kontext, tedy to, že ta sutta je používána p i Paritta–rituálu pro
lé ení, a jednak to, že ta sutta obsahuje vlastn deset matic pro praxi meditace. T mto
deseti technikám meditace n jak rozumím, ale p esto bych rád, abys je d kladn ji
vysv tlil.
AT: Girimánanda–sutta pat í k našim pravidelným recitacím spolu se standardními texty,
Karaníya–metta–sutta, Mangala–sutta a Ratana–sutta, které se na Srí Lance recitují
v každém klášteru a p i každém rituálu ozna eném Paritta i sinhálsky Pirit. My recitujeme
tyto texty st ídav s Dhamma akkappavattana–sutta a Girimánanda–sutta, jakož i ob as
Satipatthána–sutta. Každý den však recitujeme text Dasa–dhamma–sutta, který jsme
nedávno rozebírali v rozhovoru se ctihodnou Vajirou. V rámci tréninku Áyukusala je
t chto sedm Buddhových promluv taková základní záležitost.
Jak íkáš, ctihodný Hitakusalo, Girimánanda–sutta se používá k lé ení a v tomto kontextu
jsem se s ní poprvé podrobn zabýval p ed mnoha lety p i svém studiu sbírky Anguttara–
Nikáya a zaujalo mne, že Buddha u í Ánandu práv tyhle ty matice a posílá Ánandu, aby je
recitoval nemocnému mnichovi. A dále jsem zjistil, že tuto suttu podobn strukturovanou
nalézáme v Anguttara–Nikáyi n kolikrát, kdy je recitována dalším mnich m, kte í jsou
nemocní. Nejvíce mne však p ekvapilo, že Buddha nechává recitovat tento text i sob .
Takže toto je to, co m opakovan nutilo k p emýšlení, cože na té sutt je, že je lé ivá. ím
ta sutta lé í, jaký je ten její mechanismus. No a tak jsem se p ed lety ptal mnoha mnich ,
nejen svého ctihodného u itele Nyánaponiky, ale i ostatních mnich tady na Srí Lance, no
a nikdo mi to nedokázal vysv tlit víc, než takovým zp sobem, jakým se vysv tluje
jakýkoliv Pirit, jakýkoliv lé ebný rituál. Takže jsem dál koumal a zkoumal, zakoušel a
zkoušel jsem, jak na mé prožívání p i nemoci a p i zdraví Girimánanda–sutta p sobí.
Hledal jsem i které jsou jiné lé ebné metody, jež Buddha používal, jo, ím se v jeho dob
lé ily nemoci a ím se v tradi ním buddhistickém prost edí Srí Lanky dodnes lé í. Znovu a
znovu jsem se vracel k té Girimánanda–sutt .
VR: Souvisel tento tv j zájem, Bhante, také s výzkumem tradi ních lé ebných metod, který
popsala tvá bývalá manželka Beatrice Vogt ve své knize Skill and Trust (Amsterdam
University Press 1999; p vodn n mecky Können und Vertrauen, Zürich 1991)? Pokud
vím, ona tam má n kolik odkaz na Páli–kánon, nikoliv ale na Girimánanda–suttu. Pro jsi
ji, Bhante, tehdy nevedl ke zpracování lé ivých mechanism této sutty?
AT: Dosp l jsem už tehdy k tomu, že tu Girimánanda–suttu je nutno vid t v kontextu toho, kdo
to recituje komu. Girimánanda Thera byl ariya–puggala, pokro ilý mnich, který všechny
ty v sutt uvedené meditace znal. Ctihodný Ánanda, ten to taky všechno už z ejm znal a
byl taky ariya–puggala; no a Buddha, když byl nemocen, si to nechal recitovat pro sebe
samého. Nikde jsem v kánonu nenašel, že by tuto suttu recitovali pro n jakého laika nebo
pro n jakého nová ka. Použití v rámci Piritu je až teprve tady na Srí Lance dáno kulturn
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tradicí, kde se ale recituje cokoliv z Páli–kánonu jako lé ivé. Tradi ní lé ebné metody na
Srí Lance nevyužívají obsah páli text . Klí ovým vhledem pro mne bylo, že ten nemocný
mnich nebo ten nemocný Buddha, který si sám nechává recitovat tuto suttu, je osobou
ušlechtilou, v páli ozna ovanou ariya–puggala, tedy osobou, která se dokáže vztahovat ke
svému prožitku Nibbány.
Buddha posílá Ánandu, aby recitoval tuto suttu nemocnému mnichovi — to je ta p vodní
verze naší sutty: nemocnému mnichovi se zp ítom uje n co, co už umí, n co, v em je
mistr, n co, co je pro n j mimo jakékoliv pochyby dobré, n co, co zvládá. Hlavním
lé ivým mechanismem Girimánanda–sutty je, že v nemocném mnichovi nabudí mocné
sebeuznání, zp ítomní mu v d ní o jeho vlastních kompetencích. Tak! Uzdravení je
iniciováno tím, že si ekne: „Tak, tadydle t ch deset medita ních postup znám! S tímto
umím zacházet! To by v tom byl ert, abych se díky jejich p sobení neuzdravil.“ Takže to
je jeden, pro m ten hlavní lé ivý moment, který je v té recitaci Girimánanda–sutty pro
nemocného.
Toto p ipomenutí je povzbuzením, nabuzením, vzpružením. Takže to jsem si zkušeností
potvrdil jako hlavní moment p sobící uzdravení. No a pak samoz ejm je to také otázka
spíš obsahová, týkající se t ch jednotlivých instrukcí, které v sutt jsou. Nemén d ležitý
je však ten meziosobní vztah, v n mž dochází k povzbuzení a instruování. Ctihodný
Ánanda si to vše vyslechl od Buddhy, šel to recitovat ctihodnému Girimánandovi, no ale
p itom tam nešlo jenom o to n co od íkat nebo zazpívat. Pro uzdravení se p edpokládá, že
ten nemocný Girimánanda pak n co s tím ud lá. Pro lé ivé p sobení sutty je rozhodující,
aby nemocný n co podle toho textu d lal.
BH: Takže to není jenom p ipomenutí si té instrukce, ale též kontrola následování té instrukce a
vlastn prožitkové uskute n ní obsah , jejich znovuprožití.
AT: Ano. Znovuprožití n eho dobrého. Lé ivé znovuprožití. K tomu vedou instrukce
obsažené v Girimánanda–sutt .
BH: Když bychom je te vzali obsahov jednu po druhé. První je ani a–sa

á…

AT: Ani a–sa á, vnímání pomíjivosti je první z deseti medita ních matic instruovaných v
Girimánanda–sutt . No a tady už zase je n co, co umí jenom ten, kdo je pokro ilý
v meditaci. Ostatn osoba pokro ilá v meditaci vhledu, která má prožitou udayabbaya–
vipassaná– ána je v Barm ozna ována úla–sotápana, úla znamená v páli malý a
sotápana je ozna ení pro toho, kdo dosáhl prvního stupn probuzení a je tedy áriya–
puggala. K tomuto tématu je už v eštin dostupný Neugebauer v p eklad knížky
ctihodného Mahási Sayadó: Pokrok v p stování vhledu (Nakladatelství Alternativa, Praha
1997). Za áte ník ale — a už laik nebo mnich, který nemá pokrok v meditaci vhledu —
za áte ník neví, co to je p ímý prožitek pomíjivosti, který se ozna uje pojmem ani a–
sa á. Takže znovu tu máme doklad toho, že Girimánanda–sutta obsahuje instrukce pro
ušlechtilé osoby ariya–puggala nebo pro pokro ilé meditující.
VR: Jsou ty instrukce deseti medita ních technik Girimánanda–sutty se azeny dle pokroku
v p stování vhledu?
AT: Ano, ale jen z ur itého hlediska. Jednotlivé typy vnímání nenavazují totiž vždy na sebe tak,
jak se postupn vyskytují p i uskute ování stezky. Protože se jedná o instrukci pro
n koho, kdo již prošel celou stezku, p edpokládá se, že je zná všechny. Po adí instrukce je
tedy ur eno tím, jak nejlépe postupovat ke znovuprožití plodu osvobozující stezky.
Nejprve jsou dány instrukce ke zp ítomn ní charakteristik všech jev , tedy pomíjivost
ani á, neosobnost anatta a vystavenost utrpení dukkha. Tyto t i vjemy charakteristik
lakkhaná slouží jako t i brány vysvobození vimokkha–dvára. Za ú elem prohlédnutí
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dukkha je instruováno vnímání ne istot t la asubha–sa á a vnímání ohrožujících
skute ností ádínava–sa á.
Po t chto ty ech vnímáních pak p ichází p t instrukcí pro druhy vnímání, kterými se m ní
postoj meditujícího k celému sv tu. Tedy postupn vnímání prožitku p ekonání pahána–
sa á, znechucení virága, ustání nirodha, nezajímavosti an–abhi–rata a nežádoucnosti
an–i há–sa á.
BH: Ve vydáních Buddhist Publication Society, které editoval Bhikkhu Bodhi, je uvád na
místo nežádoucnosti an–i há–sa á na tomto míst Girimánanda–sutty ješt jednou
pomíjivost ani á. Pro ?
AT: Edito i a p ekladatelé, kte í nev dí, o em ty jimi editované texty jsou, zp sobili již mnoho
škod. Kdyby se ten editor v noval také praxi meditace, tak by asem zjistil, že se p i
prožitku ustání nirodha otevírá možnost spo ívat v tom nejjemn jším klidu a míru, který je
Buddhou v této sutt ozna en jako etam santam etam panítam. No pro meditujícího, který
tento mír a klid dosáhl, p estává být vše ostatní žádoucí, sloveso an–i hati znamená v páli
ne–žádá si. Toto správné zn ní an–i há–sa á na tomto míst Girimánanda–sutty je
známo barmským editor m páli kánonu Tipitaky z roku 1956, kte í pracovali pod vedením
mého u itele ctihodného Mahási Sayado.
VR: Takže ty instrukce deseti medita ních technik Girimánanda–sutty jsou se azeny dle
pokroku v p stování vhledu. Desátá a tedy poslední vrcholná je instrukce pro všímání
nádechu a výdechu ána–apána–sati; tomu p edchází zp ítomn ní si devíti typ vnímání.
Bhante, íkal jsi, že po t ch ty ech vnímáních charakteristik jev p ichází p t instrukcí
pro druhy vnímání, kterými se m ní postoj meditujícího k celému sv tu.
AT: Ano. Všech t chto dev t instrukcí se týká toho, co instruovaný už d íve poznal. Jde tedy o
znovupoznávání a p ipomínání vjem dosažených pokro ilou meditací. To se dá
charakterizovat jako kognitivní práce zp ítomn ní, která zahrnuje intelektovou innost.
Teprve potom nakonec p ichází instrukce pro desáté vnímání, kterým je transcendován
nejen intelekt nýbrž i všechno prožívání — tedy to je ta plná instrukce ánápána–sati
vedoucí k prožitku Nibbány.
VR: M že podle instrukcí Girimánanda–sutty meditovat osoba, která není ariya–puggala?
AT: Ano, m že. Lé ivé výsledky meditování každé osoby jsou však omezeny podle toho, co ta
která osoba již ve své p edchozí meditaci dosáhla. Všech deset technik m že použít i mírn
pokro ilý meditující v po adí dle ú el p ipomenutí si vnímání všech jev samsáry a
zm ny postoje k samsá e, na ež na tato vnímání navázat stup ovanou praxi ánápána–sati.
BH: Poj me ale k tomu, jak jsou v Girimánanda–sutt jednotlivé matice medita ních technik
vysv tleny.
AT: Buddha nejd íve uvádí všech t ch deset medita ních vnímání, jmenovit : ani a–sa á,
vnímání pomíjivosti, anatta–sa á, vnímání relativity bez já, asubha–sa á, vnímání
ne istot t la, ádínava–sa á, vnímání ohrožujících nemocí a tak dále, no a pak se ptá na
jedno po druhém.
Buddha íká „No a co to je ta ani a–sa á?“ Na ež Ánandovi vysv tluje „ayam vu ati,
Ánanda, ani a–sa á“. Tomu se íká ayam vu ati, Ánando, ani a–sa á. Takže to
tomu Ánandovi jednak p ipomíná, no a jednak se ptá, co to teda je ta ani a–sa á. Na ež
pak technicky vysv tluje, že bhikkhu odešel bu do lesa, tedy ara a–gato, anebo odešel
ke ko eni stromu rukkhamúla. Múla je ko en, gato znamená odešel, astice vá znamená
nebo, su á znamená prázdné, gára je obydlí; tedy do prázdného obydlí do prázdné
budovy odešel. Tam provádí ten meditující zp ítomn ní patisan ikkhati, tam si znovu
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p epo ítává, tam si znovu p ebírá své p edchozí poznání, že rúpa t lesnost je pomíjivá,
vedaná cít ní je pomíjivé, že vnímání sa á je pomíjivé, že sankhára formace jsou
pomíjivé a zrovna tak i v domí vi ána je pomíjivé. Takže tohle to si konkrétn
p ipomíná. No a intelektov ví, že te ka se to dá shrnout dohromady, na ež má tyhle ty
skupiny khandha neboli druhy jev , Buddha je pak souhrnn ozna í jako tyhle ty pa a–
upádána–khandha p t skupin jev na kterých se normáln lpí. Tak na t ch ten meditující
pozoruje…
BH: Je ani ánupassí, pozoruje ani á.
AT: Ano, sleduje ani á. Sloveso passati znamená dívat se a p edpona anu– dává ten smysl
souvislosti p i sledování. To znamená, že ten mnich musí být nejprve schopný ty jevy
v meditaci rozlišit a pak v pokro ilé meditaci vipassaná prožitkov zaznamenat jejich
pomíjivost. Z toho vidíme, že zkrátka a dob e toto není pro za áte níka, ale je to pro
mnicha, který to projel a vykoukl ze samsáry… jo. No a to znamená, nau il už se
rozlišovat v meditaci vipassaná, že tohle to jsou jevy dhammá. Ví už, tyhle ty poruchy
klidu samathá už m žu brát jako sekundární jevy t lesné p i káya–anussati, tohle to jsou
city sledované pomocí vedaná–anussati, tohle to jsou vjemy stav mysli itta–anussati,
tohle r zné vjemy jev dhammá–anussati. Když už tohle všechno ten mnich umí, tak pak
si to m že p ipomínat jako vnímanou pomíjivost. Jinak by to byla jenom slova.
BH: Stejn tak jako pro nemeditující editory, stejn jak je to s tím vícemén špatným p ekladem
do angli tiny, kdy je ani a–sa á p eloženo jako contemplate.
AT: No, to je jedna v c, že ten editor, kterého znám mnoho let, prý kv li bolestem hlavy
nem že meditovat. Ale ten p vodní p ekladatel Bhikkhu ánamoli byl velmi poctivý a
provedl spolehlivý p eklad. Je tam sice n kolik chybi ek, které jsou ostatn i v n meckém
p ekladu, jako nap íklad to, že ta první ani asa á tam pak je ješt jednou nesprávn , kdy
to ale nemá být ani a, nýbrž an–i ha. I hati je n co chtít, n co žádat. To p ekonává
pak ta p edposlední meditace, která i podle barmské edice je nazávána sabba–sankháresu–
an–i há, což znamená, že všechny sankhára, že všechny formace jsou nežádoucí, že na
nich není co chtít, že není o co stát… jo, to znamená i hati a an–i hati. Ten rozdíl je pro
n které editory ist jenom mezi ani a a ani ha, že je tam to h ve výslovnosti. A tak se
stalo, že tenhle ten význam uniknul všem dosavadním p ekladatel m do n m iny a do
angli tiny, ale tohoto významového rozdílu si byli v domi mniši na hattha–sangáyana
v Barm .
BH: A co s tím špatným p ekladem sa

á jako contemplate?

AT: Nevím, co si ti, kte í neprožili pomíjivost v meditaci, p edstavují pod slovy kontemplace
pomíjivosti. To slovo kontemplace, to je jist v kontextu Girimánanda–sutty nevhodné
slovo. Meditace už sama o sob je pochybné slovo… ale když teda z staneme u té první
z t ch deseti meditací, tak to necháme u toho, že ta ani a–sa á je vnímání pomíjivosti, a
já bych ekl, také p ipomínání si té pomíjivosti, toho už skute n prožitého vjemu sa á.
Jde tedy o p ipomínání si vjemu pomíjivosti, který ten mnich už zná, kterého dosáhl
jakožto vipassaná– ána v pokro ilé meditaci. A sice takovým zp sobem, že už nejsou ty
fenomény, jen jakási mnohost, papa a; ta mnohost t ch jev dhammá už je roz len na do
p ti kategorií pa a upádána–khandha. Jak to probíhá u r zných meditujících, to už je
technická záležitost — n kte í rozlišují papa u p es ty i satipatthány, n kte í p es pa a
upádána–khandha. Pa a upádána–khandha je v tšinou medita ním p edm tem ve
vipassaná, která p ichází po samathá. Když se vyjde z jhány a pak se ten mnich dívá na
pomíjivost p es pa a khandha, tak se jedná o samatha pubbangamam vipassaná — ale
nejenom to je mín no v Girimánanda–sutt . K tomu se ale dostaneme pozd ji, až si
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vysv tlíme, že tady pak po téhle instrukci ješt p ichází instrukce na ánápánasati, která
není v rámci samatha pubbangamam vipassaná. Takže to by sta ilo k té první meditaci,
k té takzvané kontemplaci pomíjivosti, kdybychom použili tento pochybný výraz. To sta í
ke kontemplaci pomíjivosti provád né jako zp ítom ování si vjemu té medita n prožité
pomíjivosti, ani a–sa á. A už jako aktuální prožitek, anebo jako zp ítomn ní
zapamatovaného prožitku, tak v obou p ípadech sa á je vnímání, vjem.
BH: Další následující instrukce je anatta–sa á — a ta je vícemén stejná jako ta p edchozí,
pouze místo pa a upádána–khandha je tam matice vnit ních a vn jších základen.
AT: Jen vn jší rámec té meditace je stejný, zase je to meditace, kterou d lá mnich, který odešel
do lesa, který byl v lese nebo u stromu, ara agato, rukkhamúlagato. To není instrukce
nemocnému mnichovi: „jdi do lesa a medituj tam“, ale instrukce pro mnicha, který tam už
byl, no a ta je stejná.
Avšak tento druhý vjem anattá má další zajímavost, jak to íká Buddha v záv ru instrukce.
Podobn jako v záv re ném shrnutí té první íká, že si ten mnich všímá pomíjivosti a
pa a upádána–khandha, tak tady íká v záv ru, že si ten mnich všímá toho ne–já anattá v
relativit ajjhatika–báhiresu áyatanesu. Ajjhatika je vnit ní, báhira je vn jší a áyatana je
základna. Takže zde anattá vysv tluje jako relativitu, tady nejde jenom o tu charakteristiku
anattá, že tam není žádné attá, že je to bez já, ale je tu zd razn na práv ta relativita, ten
vztah mezi t mi vn jšími a vnit ními základnami, mezi tím vnímajícím okem a vnímaným
tvarem. V domí vid ní akkhu–vi ána vzniká práv z toho kontaktu mezi akkhu–dhátu
a rúpa–dhátu, mezi elementem oka a elementem tvaru, jo. No a ta instrukce je tu zase, že
si to ten mnich p ebírá patisancikkhati, že si to spo ítá, že se na to znovu podívá, jak práv
to oko a tvar jsou bez já, jak jsou relativní, jsou v relativit . Tady je to jedno po druhém v
párech e eno akkhu anattá, rúpa anattá, na ež je tam sotam anattá, saddá anattá, ucho a
zvuk, atd. Není tam odd len e eno, že oko je anattá, ucho je anattá, ich atd. Nýbrž je
tam orgán a jeho p edm t vždycky…
BH: Ve vztahu…
AT: Ve vztahu, ano. A to je velmi d ležité, protože tu Buddha ukazuje, že anattá je práv v této
vztaženosti mezi vnit ními a vn jšími základnami, ze kterých ten vjem, ta sa á vzniká. A
p i tom si m žeme všimnout — práv z toho kontaktu mezi okem a tvarem, nebo mezi
jazykem a chutí, anebo samoz ejm jak to íká nakonec, mezi základnou mysli mano a
jejími p edm ty dhammá — jak je vše vzájemn závislé a relativní. V relativit k
t m relativitám mano anattá, dhammá anattá, z toho kontaktu mezi tou vnit ní základnou
mysli mano, a tou vn jší základnou mysli, z toho kontaktu pak práv vzniká anattá sa á,
vjem, že úpln všechno je relativní. Tento vjem té anattá vzniká ale jenom u pokro ilého
meditujícího. Normální puthujjana, normální sv tský lov k, když je tam n jaký kontakt
mezi vnit ní a vn jší základnou mysli, tak u n j nedojde k n jakému vjemu anattá, ale
dojde okamžit k avijjá, blbosti, zaslepenosti. On nevidí tady tu vztahovost, nevidí tu
relativitu, ale vidí jenom ten zvuk nebo tu formu, která je jen jednou stranou toho vztahu.
Ta blbost avijjá spo ívá v tom, že zaslepený identifikuje jen jednu ást toho vztahu a
vytrhává ji z relativity skute n existujících jev . Vidí n jakou kv tinu nebo vidí šálek aje
nebo ženskou nebo vidí chlapa, ale ztrácí tu relativitu jejich existence a okamžit jde
v domím jenom do n jakého zdánliv nezávislého p edm tu a p emýšlí o p edm tech,
sklouzává do obsah , jo, …
Tak funguje zaslepenost normálního lov ka, zatímco ušlechtilá osoba ariya–puggala nebo
alespo pokro ilý meditující úla–sotapána, kdo si projel ta pokro ilá poznání vipassaná–
ána, je schopen si všimnout vjemu anattá–sa á. Tento prožitek m že být velmi
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intensivní a n kdo si pak t eba i myslí, že už prožil Nibbánu; když mu ale u itel pom že
poznat, že a je to velký pokrok, je to ale jen vipassaná–upakkilesa, tak jede dál, jo, …
I když takový lov k ješt nevid l Nibbánu, ale je takto pokro ilý v meditaci, tak je
ozna ován jako úla–sotapána — a takovýchto pokro ilých meditujících máme v tradici
Áyukusala hodn , takovíto lidé jsou schopni vid t v meditaci tu skute nost anattá a
neulítávat do obsah .
BH: V rámci intenzivní meditace.
AT: V rámci intenzivní meditace. V rámci každodenního života samoz ejm chodíme do
obsah vnímání, p emýšlení, plánování atd. No a tím jsme už v té avijjá. Jsou r zné
systémy avijjá se kterými pracujeme… t eba známe dopravní zna ky. To je také systém
avijjá, no a když ídíme auto, tak se podle tohoto systému musíme ídit.
D ležitá v c je tady ta relativita, která nám umož uje vystoupit z jakéhokoliv systému a
být pln v té nejskute n jší skute nosti jev poznávaných jako paramattha–dhammá. A
tuto množinu skute ných jev v meditaci zjednodušujeme tím, že si jen hlídáme, ve které
oblasti skute nosti je naše v domí a vnímání. Toto dokáže pokro ilý meditující tak, jak
nakonec Buddha íká být jen v oblastech mezi t mito šesti vn jšími a vnit ními základnami
imesu hasu ajjhatika–báhiresu áyatanesu, jo. Kdo vidí, co se d je na t chto áyatanách,
vn jších a vnit ních, ten vidí tu relativitu bez já, tu anattá. Takže klí ový je tady vztah
mezi ajjhatika a báhira áyatana. Tak to by byla ta druhá z t ch deseti instrukcí.
BH: T etí je asubha–sa

á.

AT: Asubha–sa á. Tady taky Buddha ne ekne jednoduše, že tohle t lo je ne isté, nýbrž
technicky nejprve popíše, jak se mnich na t lo dívá. A zase až na konci je to výsledné
vnímání ne istoty t la ve shrnutí imasmim káye asubhánupassí viharati. Viharati znamená
spo ívá a anupassí znamená jako pozorovatel, jako sledovatel ne istot v tomto t le.
P edtím je vyjmenováno t ch 32 nebo 33 ástí t la tak, jak se pravideln meditují; nejprve
to, co znáte jako první instrukci p i ordinaci, kesa, loma, nakhá, dantá, ta o… vlasy,
chlupy, nehty, zuby, k že… — a to také instruujeme i na zásedech pro laiky. Nejprve se
meditující musí nau it v bec dokázat vnímat ty ásti t la, k tomu pozd ji m že p ijít
vnímání jejich vlastností a až teprve potom i to, že jsou v tom ne istoty.
Tady to je jedna velmi d ležitá v c, že ono se nic nedokáže tou zkratkou, kterou to u í
málo kompetentní u itelé meditace — a t ch je v Ásii i na Západ v tšina. U itel meditace,
který tuto meditaci sám provád l, ten ví, že se to nesmí brát tak moc rychle.
Pro ariya–puggalu, pro mnicha, který tuto meditaci již dostate n praktikoval, pro
takovéhoto osvíceného lov ka, sta í krátké p ipomenutí ástí t la jakožto základen pro
vnímání ne istot asubha–sa á. Pro nemocného mnicha, který ale je ariya–puggala, který
má prožitek Nibbány a také zkušenost s meditací ástí t la, je to lé ivý proces, ve kterém
sta í vyjmenovat vlasy, chlupy, k že atd. No a lé ba m že být cílen jší, když se
vyjmenujou i ledviny a ostatní orgány, jakož i ty r zné t lesné š ávy, krev, hnis, mo atd.
To pak sta í jenom vyjmenovat a podívat se na to, jak je to ne isté. No a tam je ten crux,
ten úst ední bod. No jo, ale jen pro ariya–puggalu, pro mnicha, který tuto meditaci již
dostate n praktikoval.
Za áte ník se nejprve musí v bec nau it být schopen rozlišit, za ít si všímat, co to jsou
vlasy, co to jsou chlupy, co to jsou nehty, jo. V bec si t eba uknout t mi nehty na zuby,
jo, aby v bec m l n jaký prožitek t chto ástí t la. A k tomu máme v tradici Áyukusala
tyto r zné didaktické triky. Protože jinak to jsou jen slova, slova. Slova a k tomu možná
n jaké obrázky, n jaké p edstavy, které si vytvá í — meditace ale není imaginace. To už je
konkrétn jší, že si pamatuje, že vid l zuby u n koho, kdo je vycenil, nebo že vid l n jakou
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ledvinu v eznictví, jo, nebo vid l n co v anatomickém atlasu, jo. No a ješt lépe je na tom
ten, kdo ve svém t le poznal prožitkov aspo tu nohu, co si kdysi zlomil a co ji cítil i když
ji nevid l, protože mu ji dali do sádry. Tak to by byly alespo základy vjem pro meditaci
ástí t la.
Tahle meditace asubha–sa á se ale neza íná myšlením, že ledvina by byla špinavá
asubha — to by byla p kná blbost. Takže za ít od vjem je hodn d ležitá v c, která je
zapomínaná mnohými; pro mnohé tahle meditace asubha–sa á, není nic jiného než
drmolení anatomických pojm .
BH: Jména t ch 32 ástí se lze nau it, lze je všechny vnit n prožitkov proniknout?
AT: Ano, lze. V praxi se ale nemusí vždycky všechno. K tomu je podáno hezké vysv tlení t eba
v Sammohavinodaní, v komentá i k Vibhanga. Je tam popsáno, jak se to d lá tak, že je
dob e, se to nejd íve nau it od íkat, abychom v bec v d li, že máme vlasy, chlupy, nehty
atd., že máme n jaké ledviny a játra. No ale pak jde o to, za ít to n jak prožívat, n jak si
uv domit, kdeže to je. Když bolí ledviny, anebo když je žaludek prázdný a hladový. Takže
to prožitkové poznání a uv domování si všech t ch ástí t la je d ležité.
A k tomu je v komentá ích vysv tleno, jaké postupy m li ti sta í mist i porána á ariyá,
kte í u ili sedm a deset uggaha–kosalla neboli dovednosti uv domit si ásti t la. Sta í znát
aspo t ch sedm: va asá, manasá, vannato, santhánato, disato, okásato, pari hedato. Po
slovním va asá uchopení p i recitování a mentálním manasá pochopení to je znalost toho,
jakou mají barvu vanna. Vanna není jen barva, vanna je obrázek, v n mž rozeznáme i tvar
santhána. Mít p edstavu sm ru položení disa, cítit kde jsou položené, kde jsou v tom t le
lokalizované okása, aby to nebylo jenom abstraktní opakování. To vše je p íprava
k úplnému prožitkovému proniknutí pari heda. A taky mít pak jasné po adí, skákat od
jednoho ke druhého v ur itém systému a p i té opakova ce tak, abychom si uv domili tu
ást t la a do jaké míry tam hraje roli ozna ování vitakka.
Tak je to také instruované v mé knize Um ní žít š astn , t eba v té podkapitole o yoga–
niddá. A tam jsou ty ásti t la, které jsou vlastn jenom okásato oblasti jako prsty, nohy,
kon etiny atd., tam nejdeme do vnit ností. Yoga–niddá se samoz ejm dá d lat i na
vnit nosti a na orgány, ale to se d lá až teprve v pokro ilé meditaci nebo p i tréninku
lé itel , kte í pak umí si ten orgán prožít u sebe a nabudit ten prožitek toho nemocného
orgánu u n koho jiného. To je princip anuparivatti, který není zmín n v Girimánanda–
sutt ani v komentá ích. Já jsem se ale yoga–niddá nau il jako hinduistický mnich u
tantrického gurua, který kladl d raz na ásti t la. To praktické prožívání jsem se nau il
tam. Tam to žije, ta tradice tam pokra uje. Tady u nás v theravád — škoda že to tak
musím íct — z staly jen ty pojmy v textech, které jsou pro v tšinu buddhist prožitkov
prázdné a nanejvýš vedou k p edstavám a autosugescím.
Meditace ne istoty t la ale není postup jak si n co jenom namlouvat, sugerovat si, že t lo
je ne isté. A my v Áyukusala tradici u íme, že meditace ne istoty se musí d lat tak, že
nejprve si v bec uv domíme ty ásti t la a teprve, když jsme se s nimi sp átelili, když
víme, co jsou vlasy, co jsou chlupy, co jsou nehty, co jsou zuby, tak pak teprve d láme ten
další krok, ten další skok, to další prožitkové p evrácení… jo, teprve když si umíme
uv domit všechny ásti, pak si u nich m žeme za ít všímat jaké jsou a p ipustit „dy vono
je to ne istý!“
VR: M te k tomu vyskakuje, že vlastn jsem s tou instrukcí na 32 ástí t la nev d la od
samého za átku, co mám d lat. Jo, že jsem se na to nezeptala. Cht la sem se n kolikrát
zeptat a pak mi to p išlo vzhledem k tomu, že m považuješ za pokro ilou meditující …
AT: V Evrop na zásedech Áyukusala nebo tady jsi nev d la?

15

Girim nanda–sutta – jak ji vysv tluje Áyukusala Thera (1. ást)

Ed.11.11.03

VR: Tady. Nedostala jsem se k tomu se zeptat. Nicmén z toho, co te co íkáš, Bhante, vlastn
vidím, že jsem se snažila o n co, k emu ješt nemám ten základní prožitek, abych mohla
tu ne istotu v bec…
AT: Ano, ano, zkratku jsi ud lala, ctihodná Vajiro. Ale to nejsi sama, takových je mnoho. Ale
tohle to samé zkratkovité jednání se m že stát i u t ch p edchozích meditací, hlavn u t ch
pa a khandha i p ti kategorií jev . Lidi, mniši a mnišky, kte í nev dí, co jsou to ty
pa a–upádána–khandha, si myslí, že lov k se z nich skládá, že jsou to n jaké elementy,
ze kterých se jeho t lo vytvá í, že jsou to n jaké složky osobnosti — taková blbost!
Buddha a Buddhou instruovaní pokro ilí meditující rozkládají proud prožívání v analytické
meditaci a aby získali p es jejich mnohost p ehled, p i azují prožitky do p ti kategorií.
VR: …pak m napadlo v souvislosti s mojí praxí…
AT: Ano, prosím, dopov z to.
VR: …že vlastn , že se snažím být o krok nap ed, že jsem n co p esko ila v tréninku, n co, co
je základní, nutné pro tu pokro ilost vid t v ci skute n tak, jak jsou. A že z toho vzniká
spousta problém . Že tedy nejd íve je nutno skute nosti poznávat a teprve potom s tím
n co d lat.
AT: Ano, p esn tak.
(KONEC PRVNÍ ÁSTI)
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Vylé ení ze všeho — Girimánanda–sutta
Ctihodný Áyukusala Thera (AT) odpovídá na otázky,

jež kladou Bhikkhu Hitakusala (BH) a Ayya Vajirá (VR)
25. a 28. 8. 2003 v Áyukusala Assama, Kananvila, Srí Lanka
(pokra ování)
BH: Ctihodný, když jsi nám za al vysv tlovat Girimánanda–suttu, tak jsme probrali ty ty i
první matice: ani a–sa á, anatta–sa á, asubha–sa á a ádínava–sa á. A skon ili
jsme práv tou maticí pro vnímání nebezpe í, ádínava–sa á.
AT: Tyto ty i první jsou dob e známé jako realistické vnímání yoniso–manasikára, kterým se
p ekonávají ty i perverze…
BH: … ty i perverze vnímání …
AT: … p ekonání ty perverzí vnímání. To je takové p ivedení ke skute nosti.
VR: Jak tomu mám rozum t?
AT: Stru n je to vysv tleno v mé knize Um ní žít š astn (str. 67). Jsou ty i zvrácené typy
vnímání, které vedou k ayoniso manasikára, což je nerozumné pojímání skute nosti.
Perverzní je, když to, co je ani a neboli pomíjivé, bereme jakoby to bylo stálé a jednáme
podle toho. Nebo to, co je anatta neboli bez já, bereme jako n jaké já. Nebo to, co podléhá
poruchám a utrpení dukkha, bereme jako n co nerozbitného, krásného i istého, a koliv to
je ne isté, asubha — hlavn když jde o t lo. Tato ty i vnímání skute nosti jsou uvád na
na n kolika místech v kánonu jako užite né sa á, jako vnímání, jež osvobozuje od blud .
BH: No a pak je tu ta další ást sutty, která se týká pahána–sa

á, vnímání p ekonávání.

VR: Po t ch ty ech základních, jež všechny poukazují na to nebezpe í ádínava, p ichází tedy
p ekonávání. Ádínava a pahána p eci n jak souvisejí…
AT: Ano, na n kolika místech je v kánonu e o tom, jak mnich pobývá u všech jev , se
kterými se stýká v meditaci, jak vidí jejich asáda a ádínava. Asáda znamená výhody a
ádínava znamená nevýhody neboli nebezpe í. A to je vztaženo i na vlastní schopnosti,
indriya. Žejo? K tomu je uveden jeden text v dodatku k u ebnici Páli – jazyk, texty,
kultura, ve kterém Buddha dává instrukci podívat se na to, co znamenají ídící schopnosti
indriya, p esn ji t ch prvních p t schopností mysli pa a–indriyáni, jaké jsou ty jejich
výhody, k emu jsou použitelné. Ale také jaké jsou jejich nevýhody, ádínava, no a jak se
od nich osvobodit, najít z nich únik nissarana. A pro toto nissarana se používá práv
pahána, p ekonání.
VR: Takže pahána, to p ekonání následuje až po uv dom ní toho, jak to je. To je p eci b žný
postup medita ní praxe a tak tomu tedy rozumím.
AT: Ano, my v tom získáváme ty t i pari á, t i typy pronikavého v d ní. A ty jsou taky tak
odstup ovány: áta–pari á, tírana–pari á a pahána–pari á. To p ekonání pahána
p ichází teprve až po rozeznání tírana. Tírana–pari á je strašn d ležité poznání
v pokro ilé meditaci vhledu. áta–pari á je takové základní poznání, které odpovídá
skute nosti. To je poznání, jako jsme ho probírali u t ch ty vnímání, která vrcholí
v ádínava–sa á. Tak tady je vnímáno podle skute nosti, jaká jsou všechna ta nebezpe í
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v t le, ty choroby a tak dále. A toto se dá konven n chytit, zachytit pomocí pojm
každodenní konven ní mluvy. Ale toto se dá chytit také v absolutním smyslu jako
dhammá, paramattha dhammá, jevy podle Abhidhammy uspo ádan už do matic. Když ty
jevy vnímáme skrze matice Dhammy, tak se tomu íká áta–pari á, prožitkov plné nebo
p esné poznání.
BH: … že vlastn , když praktikuji satipatthána–vipassaná, tak se koukám na tu skute nost
t eba skrze ty i satipatthány, nebo skrze matici pa a–upádánakkhandhá.
AT: Anebo skrze šest základen saláyatana, skrze jakoukoliv matici abhidhammy … tak to se
pak už na skute nost díváš jako na práv se vyskytující jevy paramattha dhammá. A to už
je praxe áta–pari á. A když se v pokro ilé meditaci dostáváš o krok dál, tak tam je
tírana–pari á, proniknutí charakteristik jev . Tírana–pari á je výhradn proniknutí
charakteristik pomíjivosti ani a, utrpení dukkha, ne–já anattá. To už se nedíváš na to,
jestli je to zvuk nebo ucho, jestli je to svrb ní nebo dotyk, ale vidíš už jen, jak to vzniká a
zaniká. A není už pro tebe ani d ležité, na které z šesti základen to je a co to je. Takže to je
tírana–pari á. A pak teprve p ichází pahána–pari á, p ekonávání toho všeho, ono
nissarana, ono osvobozování se. Takže to jsou ty t i pari á: áta–pari á, tírana–
pari á a pahána–pari á, které jsou uskute n ny b hem meditace, když jsme se rozhodli
pro vipassaná.
A te ka: mnich, který toto prošel … nebo mniška, která toto prošla, tak má o tom pon tí,
má o tom pa atti, tedy pojem, má o tom jistou p edstavu, nazývanou nimitta. A ta nimitta
zobrazuje n co, co m že a nemusí být pravdivé i skute né; sama jako sou ást práv
probíhajícího procesu vnímání je ale skute ná. To p edstavování d íve již v meditaci
prožitého vhledu je jev aktualizovaný v procesu vnímání, sa á.
BH: Takže tu jde jenom o proces vnímání…
AT: To ne! Sa á zahrnuje všechno, co pat í vnímání. Je to sice jen jedna z p ti skupin jev
pa akkhandhá, avšak na uskute n ní procesu vnímání se vždy podílí všech p t skupin
jev , tedy t lesnost, cít ní a tak dále… Tak tomu je i v p ípad sa á, které Buddha
instruuje chorému Girimánandovi. Sa á je proces vnímání, jakož i všechno, co s tím
souvisí. Je jedno, jestli je to vnímání, když se te podíváš na ty stromy nebo tady na toho
malýho kluka aturu… Ale ty si m žeš taky p edstavit tu aturovu tady te nep ítomnou
tetu Pémavati, tu naši oddanou dáyiku, jak jí chyb j zuby, jak se široce usmívá, když nám
nosí dánu… To je taky vnímání. A zrovna tak máš vnímání v meditaci, když prožíváš a
zaznamenáváš práv existující jevy, když kognitivn chytáš, že je to zvuk, ucho, obraz,
oko, nebo t lo… n jaké svrb ní, anebo n jaký stav mysli… Takže to co vnímáš, m žeš
prožívat te tady, anebo si na to ale m žeš vzpomínat.
VR: Takže v podstat to m že být n co v tom okamžiku, tak jak to nastává, anebo to m že být
v mysli, kde si vlastn vytahuju n jakou p edstavu, vzpomínku, anebo si t eba i n co
nového v mysli vytvá ím. Cokoliv z toho se m že stát medita ním p edm tem.
AT: Ano, m žou to být jevy minulé, p ítomné, anebo ješt nenastalé — atítá, pa uppanná,
anebo anágatá. A všechna ta vnímání t chto jev jsou reálná, všechna jsou sabháva–
dhammá, na rozdíl od pojm a slov, které jsou obsahy myšlení. To jsem se snažil vysv tlit
na základ t ch diagram ty úrovní prožívání v knize Um ní žít š astn (str. 25).
VR: To je tam v té první kapitole… souvisí to se ty mi satipatthánami?
AT: Ne! To je jiné rozlišení než ty i satipatthány, ta asová dimense a ten typ mysli p i
ur itém vnímání se rozlišuje uvnit t etí satipatthány, anebo pak ve tvrté satipatthán ,
když na to používáme matici pa akkhandhá.
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VR: … úrovn prožívání rozlišené v rámci itta–anupassaná… dobrý! Už tomu rozumím!
AT: Ano, ur itý stav mysli, itta, je základnou neboli východiskem specifického vnímání a sám
se pak stává p edm tem vnímání v rámci dhammá–anupassaná. Tak toto bylo ješt
k celkovému vysv tlení procesu sa á.
BH: Te ka se tedy dostáváme k instrukci na pahána–sa

á, vnímání p ekonání.

AT: Tady není instrukce, v níž by Buddha íkal „Trénuj se v p ekonání, trénuj se v n jakém
pahána, i p ekonávej n co“. Buddha dává návod jak si zp ítomnit již prožité vnímání
pahána–sa á. Ptá se tedy „A co je to ta pahána–sa á?“ — toto v Páli zní „Katamá ’
Ánanda, pahána–sa á? Idh’ Ánanda, bhikkhu uppanam káma–vitakkam n’ ádhiváseti“.
Káma–vitakka to jsou ta ozna ení, která souvisejí se smyslností. Vitakka znamená jen
ozna ení. Tomuto ozna ování ale mnich nev nuje žádný zájem, nespo ívá v tom a
nezaobírá se tím — to je význam toho n’ádhiváseti.
VR: Je tu upádána? Je tu v tom ulpívání na smyslnosti?
AT: Ta upádána, ta by p išla potom. A práv ta námi tematizovaná pahána je opakem té
upádány. Káma–vitakka ješt není káma handa, p i tom ozna ování vitakkou nejde ješt
o cht ní. Tady je jen ozna ena káma jako vnímaná kvalita ve sv t smysl , v káma–loka.
Vezmi si na p íklad, že vidíš a chutnáš dortík nebo sušenku. To vid ní a chutnání jsou
smyslové kvality káma–guna, které ozna íš vitakkou a pak ti tam teprve m že vzniknout
káma handa. Tak tady to ješt není cht ní, když jde jen o káma–vitakka.
VR: Ale ta káma — v tom je p eci vlastn tanhá.
AT: Tanhá je touha jednodušší než upádána. Káma znamená smyslový požitek a jako taková
má káma ten moment tanhá. Ale tanhá je daleko jednodušší žádost, která m že být
zam ena nejen smysln , tedy nejen na káma.
BH: Buddha mluví nap íklad též o bhava–tanhá…
AT: Ale zde jde o smyslnost, pro kterou máme instrukci jak si na ní zp ítomnit již prožité
p ekonání, které jsme vnímali jako pahána–sa á. Když mnichovi vzniknou ty káma–
vitakky, tak on u nich nepobývá, n’ ádhiváseti. Váseti, vasana znamená pobývat, spo ívat,
adhiváseti znamená spo ívat na tom, setrvávat v tom…
VR: Bhante, já t tady ješt jednou p eruším. Mn po ád ješt nedochází, co je to ta káma–
vitakka, kterou m žeme prožívat v meditaci. Up ímn e eno, nedokáži si pod tím nic
p edstavit… nedovedu si vytáhnout u sebe, co by to tak mohlo být. Nevím na jaký
konkrétní prožitek se dá vztáhnout ten pojem káma–vitakka.
AT: Ano, dob e, že trváš na vyjasn ní, ctihodná paní. Tady jde o technicky p esné použití
termínu káma. My ale v buddhistické literatu e máme v tšinou už kulturn modifikovanou
p edstavu o tom, co je to káma. A i v evropské kultu e máme už zab hnuté p edsudky o
káma. To nejsou Buddhovy definice nýbrž sociální reprezentace káma, které jsou vlastní
r zným sociálním skupinám. Normální lov k v Evrop , když mu ekneš káma, tak myslí
na Kámasutra — a Kámasutra to je pro n j knížka o tom, jaké zaujímat polohy p i souloži.
Což je všeobecn v Evrop sdílená blbost! O tom ta kniha není. Je to tam sice taky
uvedeno — vedle toho jak va it…
BH: To je ta Kámasutra od toho mnicha, který to napsal pár set let po Buddhovi, ale Buddha
p eci také promluvil Kámasuttu, kterou hezky p eložil do eštiny mnich Dhammakusala,
který je tv j žák, Bhante.
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AT: Ano, ten kanonický text Kámasutta ze sbírky Suttanipáta poukazuje na to, v em je
nebezpe í kámy. Ale káma je vlastn všechno, co se nachází v káma–loka, ve sv t p ti
smysl , tam jsou pa a káma–guna, p t smyslových kvalit i kvalit smyslnosti. To jsou
kvality všech p edm t dostupných na p ti smyslových základnách.
VR: Smyslové základny jsou zrak, sluch, ich, chu , hmat…
AT: Ano, to jsou ty vnit ní základny, ale to už na n jako na základny rozkládáme p t druh
smyslového v domí.
VR: A vn jší základny pro pa a káma–guna jsou tedy p edm ty, na které je vztažené v domí
vid ní, slyšení, ichání a tak dále…
AT: Ano, ctihodná paní. A ta interakce mezi okem a barvou nebo okem a tvarem je p edm tem
káma–vitakky. Zrovna tak je to u v domí slyšení… Takže ta káma–vitakka je nap íklad
ozna ení „tato hezká muzika“. Anebo m že být i negativní „tento randál“. Jasné? Káma–
guna je bu v n jasmínu anebo smrad zatuchliny. Takže káma–vitakka je ozna ení t ch
p ti kvalit kámy, které prožíváme na p ti smyslech.
VR: To je srozumitelné. Káma–vitakka je ozna ování smyslových vjem . Co je ale ta káma–
vitakka, která je jako sou ást postupu pahána–sa á p ekonávána v meditaci?
AT: Normální lov k žije stále jen v káma–loka. Teprve v meditaci se dostáváme do rúpa–loka
a arúpa–loka, do sv ta forem a sv ta forem prostého. I v meditaci si m žeme zp ítomnit
n které události z káma–loka, které jsou zachyceny prost ednictvím káma–vitakka. Tím, že
v tom nesetrváváme, nýbrž se nad to povzneseme, tím dosahujeme p ekonání pahána. Ale
i v t ch medita ních sv tech existují n které struktury smyslového vnímání, které jsou sice
bez žádosti po káma, ale dají se p enést i do káma–loka. Proto o tom m žeme zde
komunikovat.
VR: A to je zase ta tvrtá úrove prožívání podle diagramu v knize Um ní žít š astn . Každé
prožívání je neseno konkrétními pohyby mysli, které jsou znázorn ny jako itta–víthi
v jiném diagramu v u ebnici Psychologie zvládání života (str. 93). A tyto procesy itta–
víthi probíhají dle stejných princip , když se prožívání odvíjí ve sv t smysl , p i
postupech p ekonávání smyslnosti, po medita ním p ekonání smyslnosti ve sv t forem i
p i prožívání nadsv tské stezky. Je tomu tak?
AT: Ano. Proto lze p enášet vnímání a v d ní z jednoho sv ta do druhého. M žeš si v meditaci
zp ítomnit káma–vitakka a p ekonávat ji, anebo do sv ta smysl stáhnout struktury z rúpa–
loka, nap íklad vizuáln jako formy sn hových vlo ek nebo tvary krystal nebo jiné
fraktály. To oboje jde. A na tomhle tom jsme pracovali v kurzech APM (apodikce
pokro ilé meditace), kde jsme cvi ili jak stáhnout ze sv ta tvar rúpa–loka n které
pohybové struktury rúpa–sankhárá, jak je stáhnout do normálního sv ta smysl … a jak se
o nich za ít bavit. K tomu jsme používali nap íklad tu techniku TTTT (tremor, trans,
transcendence, trankvilita).
BH: To bylo ale v satiterapeutickém kurzu Pr zkum psychotopu.
VR: N co z toho ale bylo na medita ním kurzu APM.
AT: To je jedno kde, hlavn že znáte tu konkrétní techniku, o které mluvíme. Takovéto
techniky pohybové dramatizace, tvarové konkretizace, a zvukového vyjád ení stav mysli
pat í vlastn do oblasti meditace dibba–vihára. Pohybov se tvo í rituály tanta, tvarov
obrazce yanta a zvukov formule manta. Všechny tyto techniky a druhy meditace mohou
být pom ckami p i postupech vnímání, jež Buddha instruuje v Girimánanda–sutt .
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VR: A postupy instruované v Girimánanda–sutt jednozna n pat í do oblasti meditace ariya–
vihára. Je zajímavé, že tu není žádný odkaz na meditaci brahma–vihára, a koliv jde o
vylé ení churavého mnicha, který si jist zaslouží soucit karuná a lásku mettá. Vysv tli mi,
Bhante, jak souvisí postupy lé by s tímto trojím d lením meditace na nebeské dlení dibba–
vihára, božské dlení brahma–vihára a ušlechtilé dlení ariya–vihára.
AT: To je velké téma, ctihodná Vajiro, kterému by m l být v nován samostatný medita ní
seminá …
VR: A t eba se ti, ctihodný pane, povede takový seminá nebo medita ní kurz provést, až p íšt
navštívíš Evropu. N co k tomu bylo už na minulých kurzech APM a n kte í z nás m li i tu
možnost v rámci mnišského života pod tvým vedením prozkoumávat postupy a techniky
použitelné jak pro lé bu, tak i pro práci s vlastní myslí ve všech t ech typech meditace,
tedy v dibba–, brahma– i ariya–vihára. Mám na mysli nejen meditaci na barvy a elementy,
nýbrž p edevším konkrétní chvaty a kroky dovedných prost edk , které jako akkheyyá a
upáya–kosalla uvádíš ve své knize Um ní žít š astn (str. 63, 69). K tomu, jak mne u íš
prakticky pracovat s rozlišováním a rozvíjením lánk pohroužení jhánanga, jsem nikde
v literatu e nic nenašla. A jsou to chvaty a kroky, bez kterých si neumím p edstavit, že by
bylo možné provád t zp ítomn ní pahána–sa á a dalších vyšších stup osvobozujícího
a lé ebného vnímání tak, jak jsou uvád né v Girimánanda–sutt . Proto se znovu ptám, jaké
pohyby mysli, jaké itta–víthi musí meditující ovládat p i p echodu od káma–vitakka, která
je jako sou ást postupu pahána–sa á p ekonávána v meditaci?
AT: To je velké téma, ctihodná Vajiro, žádáš toho ode mne p íliš, pokud chceš všeobsáhlé
vysv tlení na technické úrovni itta–víthi, na které jsem t u il n které konkrétní chvaty a
kroky dovedných prost edk akkheyyá. Na tvoji opakovanou otázku mohu odpov d t jen
tím, že ti p ipomenu, co jsi vše musela absolvovat, než jsi dostala ty podrobné technické
instrukce. N kolik let jsi pravideln každodenn meditovala a zú astnila se každoro n
intensivních zásed . Krom toho jsi studovala buddhistickou literaturu. P sobila jsi jako
u itelka softwarových aplikací a manažerských dovedností, p i emž jsi se pokoušela
uplat ovat i medita ní a psychohygienické techniky. Nyní p sobíš jako u itelka Buddhovy
nauky Dhammy a meditace. Toto vše dnes reflektuješ a sdílíš s mnišskou sanghou
Áyukusala tak, jako to d láme v té dnešní Dhamma–sáka há tady. Než jsi se ale mohla
poprvé zú astnit takovéto diskuse Dhammy jako dnes, prošla jsi osmim sí ním
intensivním tréninkem mnišského života, b hem kterého jsi pravideln meditovala a
studovala páli. Teprve pak jsem ti za al dávat ty instrukce, ze kterých odvozuješ svou
otázku, jaké itta–víthi musí meditující ovládat…
VR: To je pravda, ctihodný pane. A podobn je na tom i ctihodný Hitakusala, který absolvoval
celý výcvik v satiterapii, než se stal mnichem. A pak jako mnich prošel nejprve výcvikem
na Srí Lance a pak úplným medita ním výcvikem v Barm , než p išel sem k tob do
Áyukusala Assamy. P esto ale, když tu záznamy našich hovor o Dhamm , mám dojem,
že je to vždy o zcela konkrétním prožívání a že neztrácíme kontakt k t m nejjednodušším
fakt m života.
BH: Hm, hm. To tak je. Bhante je vždycky velmi konkrétní…
VR: … a i p i pokro ilých medita ních instrukcích vždy vychází od toho nejzákladn jšího —
od otázek „Co te chceš?“, „Co je p edm tem meditace?“, „Máš záda v po ádku?“
BH: A vždy je uplatn no p t dovedností pa a vasiyo — p ípravná volba, nástup k praxi,
dodržení rozhodnutí, metodické ukon ení a reflektování celé meditace.
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AT: To je vám teda ob ma zcela jasné, v jakém rámci se tu bavíme o praxi Dhammy. To, jaké
kdo dostáváte konkrétní instrukce, to si m žete zaznamenat jedin individuáln . Navíc
v tšinu instrukcí k praxi Dhammy dostáváte b hem dvaceti ty hodin denn
v nejr zn jších situacích, n kdy i v návaznosti na krizovou intervenci, když ji provádím u
meditujícího, který mne vyhledá t eba ve t i hodiny ráno…
BH: … to je pak syntéza medita ní instrukce, psychoterapie a výuky jak u it…
AT: To je výhoda mnišského života, že se m žeme pln v novat praxi Dhammy ve všech t ch
nejr zn jších situacích. Pro metodickou instrukci a pro nácvik technik v tom smyslu, jak to
dnes ode mne opakovan vyžadovala ctihodná Vajirá, je však výhodn jší zorganizovat
medita ní seminá nebo satiterapeutický workshop.
VR: Já jsem neabsolvovala výcvik v satiterapii, proto ti budu vd ná, když mi dáš, Bhante,
p íklad satiterapeutické techniky, která je použitelná pro pokro ilý medita ní výcvik.
AT: Jedním p íkladem m že být ta již zmín ná technika TTTT. To je satiterapeutická technika
použitelná pro pokro ilý medita ní výcvik. Takže tam p íkladn t esením vytáhneme
z poskakujících pacient rytmy, které pak harmonizujeme. V chrán ném terapeutickém
prostoru vytáhneme pacientovi z jeho divokého skákání útvar neboli nimittu, která
konkretizuje jeho stav mysli, dynamiku jeho itta–víthi. Na tomto principu je založena
tradi ní buddhistická psychoterapie, nazývaná tovil nebo yakha–nátum, což se dá p eložit
jako tanec démona — o tom napsala knihu Können und Vertrauen doktorka Beatrice Vogt
Frýbová. Jiným daleko jednodušším p íkladem je, jak dáváme instrukci na prožitek dotyku
dechu, ze kterého si pak meditující vytvá í bu to multimodální nimittu pro pohroužení
jhány nebo photthabba p edm t pro vipassanu, který je animitta. Tak se dostáváme do
rúpa–loka k prožitku ánápána–rúpa–jhána z prožitku dechu, který máme na úrovni káma–
loka, když si dáme ruku p ed ústa a foukneme na ni. P i této technice, když se ptáme
instruovaného „Tak co tam cítíš? …to teplo? …ten dotyk?“, tak to ho vedeme ke káma–
guna. Cítí to na úrovni smyslnosti, smyslovosti. Smyslnost a smyslovost je to samé, káma.
Ale te , když n kdo za ne na tom ulpívat… za ne po tom bažit… tak to tam za íná být
tanhá… a pak, když eventuáln za ne vytvá et strategie jak toho dosahovat, tak pak je tam
smyslná touha káma handa.
VR: …a co káma–vitakka, kde ta je?
AT: Ano, to je p ipomínka na správném míst ! Když si ten lov k té smyslovosti, té smyslové
kvality káma–guna všimne a zaznamená jí v procesu vitakketi, tak je tam káma–vitakka.
Tato káma–vitakka je sama o sob neutrální, ani neblahodárná akusala, ani dovedná
kusala. Ta káma–vitakka ješt nemusí mít ani tanhá ve smyslu cht ní, ani tanhá ve smyslu
odmítání. Ani chtivost lobha, ani odpor dosa — což jsou dv možné formy tanhá…
VR: Tak o tom zase je to vysv tlení toho zkráceného diagrámku pati a–samuppáda, který
taky známe z Um ní žít š astn (str. 57). Tam je dob e vysv tleno, že na p íjemném cít ní
není nic špatného, že neblahodárnými se stávají až ty následující procesy mysli itta–víthi,
které jsou motivovány žádostí tanhá a znetvo ovány lp ním upádána. To jsou pak
neblahodárné akusala procesy, které vedou k utrpení. Avšak p íjemné cít ní, tedy i
p íjemné smyslné prožitky jsou výsledkem blahodárných proces a dovedných in
kusala–kamma–vipáka. Takže toto všechno je káma uchopená jako káma–vitakka.
AT: Ano, výborn ! To je správn pochopeno!
VR: Dá se tedy íct, že jevy ve sv t smysl káma–loka jsou karmicky neutrální, ani
neblahodárné akusala ani blahodárné kusala. Neblahodárné je teprve, když k tomu p ijde
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žádost po smyslových jevech káma–tanhá nebo smyslná touha káma handa. A ta
káma handa m že být bu to chtivá, jako když se baží po tom, anebo naopak i ta
káma handa, ten vztah k té káma m že za ít být nenávistný tím, že to nechceš. To si pak
lov k íká „Tato v n je mi libá! Tenhleten smrad nenávidim! Tenhleten zvuk, tenhleten
h mot nemám ráda!“ Že ano?
AT: A to pak už k tomu v Girimánanda–sutt Buddha p idává ta další ozna ení pro vysv tlení
pahánasa á. Nejprve tam dává káma–vitakkam, ozna ování smyslnosti, na kterém ten
mnich nelpí a zbavuje se jich. A pak tam ale p idává byápáda–vitakkam, ozna ování
zlov le a vihimsa–vitakkam, ozna ování agrese i krutosti. Byápáda ozna uje odpor, tedy
strategie jak se zbavit toho co nechceme. A vihimsa ozna uje strategie jak to zni it. Takže
ta pahána–sa á obsahuje ešení všech t chto problém jejich p ekonáním. Ten meditující
mnich si dle Buddhovy instrukce p ipomíná zapamatované vjemy toho, jak už d íve
dokázal šikovn zacházet s ozna eními káma–vitakka, byápáda–vitakka a vihimsa–vitakka,
a jak je dokázal použít p i p ekonávání pahána.
BH: Bhante, to vše, co jsme dnes probrali, se týká pahána–sa á v rámci textu Girimánanda–
sutty. A když jsme mluvili o t ch t ech pronikavých v d ních, áta–pari á, tírana–
pari á a pahána–pari á, tak tam bylo též pahána, avšak jako pronikavé v d ní, nikoliv
jako vnímání. Taky v Dhamma akkappavattana–sutt je e o pahátabbam, to tam ale je
p eci p ekonávání v trochu jiném kontextu.
AT: Ano, i když jde o to samé emancipa ní p ekonávání, tak ho m žeme vnímat a všímav
zaznamenávat v r zných kontextech Dhammy. Když recitujeme ty i ušlechtilé pravdy
ariya–sacca v Dhamma akkappavattana–sutt , tak si zp ítom ujeme, že dukkha, první
ušlechtilá pravda je pari eyyam, tedy to, co se má proniknout. Druhá pravda, dukkha
samudayam, to je práv tady ta tanhá, která je pahátabbam… tedy se má p ekonávat. A ta
t etí je sa hikátabbam, to znamená uskute nitelná sa hi, máme ji dosáhnout, uskute nit,
uvid t ji sa–a hi, doslova svýma o ima, stát se toho sv dkem. A tvrtá ušlechtilá pravda
je bhávetabbam, má se vyvinout, rozvíjet, kultivovat. To všechno je vysv tleno v poslední
kapitole u ebnice Páli – jazyk, texty, kultura (na stran 191).
VR: Dnešní Dhamma–sáka há se velmi intenzivn to ila okolo jediného tématu — vnímání
p ekonávání. Pro mne osobn to bylo velmi p ínosné. Nyní ale navrhuji p estávku.
(Konec prvního ze dvou sezení 28. 8. 2003)
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Vylé ení ze všeho — Girimánanda–sutta
Ctihodný Áyukusala Thera (AT) odpovídá na otázky,

jež kladou Bhikkhu Hitakusala (BH) a Ayya Vajirá (VR)
25. a 28. 8. 2003 v Áyukusala Assama, Kananvila, Srí Lanka
(záv r 28. 8. 2003)
BH: Celé p edchozí sezení jsme, Bhante, v novali témat m, která r znými zp soby souvisela
s vnímáním p ekonání. Klí ovým výrokem v tom pro mne bylo to, že Buddha neinstruuje
nemocného mnicha v postupu p ekonávání, nýbrž ho vede k tomu, aby si p ipomn l své
vnímání b hem d íve již realizovaných postup p ekonávání.
AT: Ano, ctihodný Hitakusalo, to jsi p esn vyhmátl princip pahána–sa á neboli vnímání
p ekonání tak, jak je instruováno v Girimánanda–sutt . Tento postup pahána je ovšem i
mimo kontext Girimánanda–sutty velmi d ležitý. To jste z ejm oba, ty i ctihodná Vajirá
n jak tušili a kladli mi k tomu tolik otázek. Proto jsme se tedy vnímáním p ekonání
pahána–sa á tak dlouho tak podrobn zabývali z n kolika hledisek, v n kolika r zných
p ístupech.
BH: No a vlastn po pahána–sa á následují další dv , jež jsou pro mne svým základním
postojem podobné, totiž vnímání vyst ízliv ní virága–sa á a vnímání ustávání nirodha–
sa á. Já když na to koukám, jak tomu rozumím, jsou to pro mne vlastn tyto dv matice
pro odvrácení se od samsáry a dojití do nibbány.
AT: P esn tak, p esn tak. Jak virága–sa á, tak nirodha–sa á jsou vjemy p echodu ze
samsáry do nibbány, zp ítomn ní si dvou aspekt tohoto p echodu. Jedním aspektem je to
odvrácení se od samsáry a druhým aspektem je to vstupování do nibbány.
VR: … tedy pohyby mysli itta–víthi p i vstupu do nibbány?
AT: Ano, ten proces itta–víthi, kterým je nesen vstup do nadsv tského pohroužení lokuttara–
jhána, lze p i následném reflektování analyzovat z n kolika hledisek. V terminologii
Abhidhammy vyjád eno: p edm tem v domí árammana je tu nibbána–dhátu. A ke
zp ítomn ní tohoto p edm tu napomáhá uv domování si charakteristik nibbány, které zde
Buddha uvádí. Toto napomáhání je javana, ovlivn ní, p sobené prost ednictvím
ágantuka–bhavanga tedy p ídavnými lánky anga, které nastávají bhavati b hem procesu
itta–víthi. Z tohoto m žeš pokra ovat v mikroanalýze. ekni mi spíš, ctihodná paní, jak
jsi do eštiny p eložila ty charakteristiky etam santam, etam panítam, yadidam sabba
sankhára samatho…
VR: Doslovn jako: „toto mírové, toto skv lé, t chto všech formací zklidn ní…“
AT: Ano, tak to bylo Buddhou e eno. …u obou je to tak e eno, jak u virága–sa á, tak u
nirodha–sa á, jak vnímání vyst ízliv ní tak i vnímání ustávání uvádí Buddha t mito
charakteristikami míru a zklidn ní. A pak následuje jejich definování jako z eknutí se
podklad znovuzrozování sabba upadhi patinissaggo a jako utnutí i zni ení žádostivosti
tanhá–khayo. Tady pak Buddha už p ímo íká: „Toto vyst ízliv ní to je nibbána.“
BH: Takže tady jde už o to zp ítomnit si vjem nibbány. No a to m že samoz ejm jenom ariya–
puggala. Tedy ten mnich Girimánanda, pro kterého je ur ená ta instrukce. A jaký význam
m že mít tato instrukce pro meditující, kte í sami ješt nikdy neprožili nibbánu?
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AT: I pro n koho, kdo neprožil všechny ty i ušlechtilé pravdy, které Buddha u il, má tato
instrukce význam. To se týká nap íklad i všech stoupenc mahájánového i
vadžrajánového buddhismu, jejichž praxe se ídí ideálem bodhisattvy. Tito buddhisté se
v dom z íkají možnosti dosáhnout nibbány i — jak íkají v sanskrtu — nirvány. Rovn ž
tak p evážná v tšina všech mnich a mnišek ve všech soudobých školách buddhismu
nezná prožitek nibbány — p esto je ale pro n dobré studovat slovo Buddhovo. Slovo
Buddhovo, jak je zaznamenané v Páli kánonu, jehož je Girimánanda–sutta sou ástí, je
uznáváno všemi sm ry a všemi školami buddhismu.
BH: To je, Bhante, velmi jasná jednozna ná odpov

.

VR: A ta instrukce obsažená v Girimánanda–sutt má p eci význam i pro praxi t ch, kdo nemají
možnost stát se mnichy nebo mniškami. Není–liž pravda?
AT: Ano, i ti, kdo žijí b žný život se všemi radostmi a strastmi, které vznikají z každodenních
zápletek a lp ní, mohou dosáhnout vyst ízliv ní. Virága–sa á to je to vyst ízliv ní a to je
to uv dom ní si, že už je to nuda, že už to nechceš, že zkrátka ta káma, že to není ono…
Takže m žeš být káma–bhogí, užívat si kámu, a p esto objevit tu cestu k vyst ízliv ní, jak
je popsaná v Girimánanda–sutt . Buddha íká, že má žáky, jež jsou bu brahmacariyá,
anebo káma–bhogí. Takže i ten káma–bhogí si m že zp ítomnit, jak požíval poživa n , jak
vychutnával kámu, a jít nad to. A je to na úrovni jídla, nebo t lesného mazlení, nap íklad
s dít tem, se zví átkem, anebo s partnerem, s p ítelem, s p ítelkyní, s manželkou… Hm?
Když lov k pozná, že je možné jemn jší št stí, jehož prožívání nemá neblahé d sledky
utrpení, pak mu jde o to jemn jší št stí bez závislostí. Virága–sa á je vyst ízliv ní, po
kterém už v prožívání chybí ta rága, už tam chybí ta nadrženost, už tam chybí ta závislost
a touha. A s tím p ichází poznání… že je to nuda, hm? Pak se ovšem musí ješt rozhodnout
pro praxi išt ní mysli, pro praxi meditace…
VR: A pak se jim otev e ta možnost stát se mnichy nebo mniškami.
AT: Ano, ale my p ece v naší tradici Áyukusala známe i osoby, které se nestaly mnichy nebo
mniškami, a p ece dosáhly vyst ízliv ní a našly mír mysli. My jsme se nau ili tomu íkat
ostr vek, vnit ní ostr vek klidu a míru. Zkrátka a dob e, když tohle to ten lov k najde a
má tento prožitek, tak se stává ušlechtilou osvícenou osobou. A už je to lov k žijící
v rodin , anebo ten mnich nebo ta mniška, která šla do áráni, do lesního kláštera nebo do
prázdné poustevny – ára agato vá rukkhamúlagato vá su ágáragato vá iti
patisa ikkhati etam santam. Tak zvažuje, že tam je santam, mír, klid, že jo… a o tom
íkáme, že je to anuttara santam, to nejvyšší…
BH: Anuttara dittha–dhamma sukha–vihára.
AT: Ano. Anuttara dittha–dhamma sukha–vihára. Nejvyšší pobývání ve št stí zde a nyní. Tam
je to utišení, vyst ízliv ní, tam je to mírumilovné zklidn ní. Je to zklidn ní všech formací.
Sabba–sankhára–samatho. Je tam utišení všech sankhára. Že všechno se ztiší… a nejenom
ty sankhára, co pocházejí z káma–loka, prožitky št stí na úrovni káma–loka, ty p íjemné
pa a–káma–guna, ale i všechny ostatní sanhkára i rozkoš pohroužení, píti prožívané ve
džhánách… Takže je tu jejich zklidn ní. A je tu z eknutí se všech podklad . Sabba upadhi
patinissaggo. Upadhi jsou podklady, to je to, co nás nese. Upadhi to je podklad pro
upádána…
BH: Na to se to lepí.
AT: Na to se to lepí. Ano. Upadhi je to, na co se mysl lepí. Je to ta zajímavá zásobárna álaya.
To, co ten pták chce… na em ten pták h aduje. Álaya znamená i h ad, na kterém sedí
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slepice. Pro toho ptáka jsou zajímavé nejen smyslové podklady káma–guna, ale i všechny
ostatní podklady v domí. Álaya–vi ána, je to substrátum v domí, ta zásobárna pro
v domí, jak se to významov v anglickém p ekladu posunuje. Takže zbavovat se všeho
toho upadhi, to je upadhippatinissaggo. Upadhi je tvoje postel, tvoje klášterní prost edí,
tvoje základna pro lp ní materiální i ideová.
VR: … i život mnišský?
AT: Život mnišský — ano a ne. Jako zp sob života je to naše emancipa ní cesta, tedy n co co
pot ebujeme pro osvobozování se od upadhi. Upadhi to jsou ale spíš ty konkrétní
prost edky našeho života. Život mnišský, bhikkhu–jíva jako životní styl, to je len stezky
sammá ájíva, bhikkhu– nebo bhikkhuní–ájíva. To je jedna v c. To je strategie zvládání,
áyukusala, to je naše životní strategie. Životní styl je ájíva, strategie… Ale upadhi jsou
prost edky — v etn našich ty mnišských rekvisit. A jako prost edky máme i medita ní
polštá ek a moskytiéru, ale to jsou sou ásti senásana a ívara. Takže samoz ejm na nich
bychom m li nelp t, proto recitujeme ty pa avekkhaná. Tvoje róba, ívara je prost edek,
ale i podklad lp ní upadhi. To ale neznamená, že to sundáš, zahodíš a pob žíš pry . To
znamená se o to starat. Hm? Tu ívaru prát, to kuti zametat, ty léky brát tu dánu papat,
dob e rozkousat. Jo. Takže to je všechno, co souvisí s t mi upadhi.
VR: A v jakém smyslu m že být i styl života mnišského podkladem lp ní?
AT: Život mnišský zahrnuje naše povinnosti v i laik m a naše zachovávání statusu bhikkhu
nebo bhikkhuní nebo u itele Dhammy. No a na tom také m žeme za ít ulpívat. Ale
nissaggo, patinissaggo, to znamená nechat to plavat. Vzdát se toho. Život mnišský je
prost edkem pro dosažení nibbány, je tréninkem sikkham… Lp ní na mnišské disciplin
Vinaya se m že stát p ekážkou na cest , závislostí na regulacích a rituálech, sílabbata–
parámása. Buddha p irovnával i celou praxi Dhammy k voru, který má sloužit
k p ekro ení na druhý b eh, na ež se ho m žeme vzdát. To samé platí i pro mnišskou
disciplinu Vinaya. Ale nejprve musíme p ejít, stát se atari. Získat jasno kdy a jak použít
Dhammu a Vinayu nám pomáhá u itel i kalyána–mitta. P ejít, vzdát se všeho a uskute nit
nibbánu musíme sami.
VR: Tedy pro dosažení toho nejvyššího využít možnosti, které nabízí život mnišský.
AT: Ano, aby nám to umožnilo upadhippatinissaggo a tanhákkhayo, to, že tam pak už není
žádná žádost, to je virágo. A to jsou vlastn všechno alternativní popisy nibbány. Buddha
íká patinissaggo, tanhákkhayo, virágo nibbánan ‘ti. To je nibbána. A tomu íkám virága–
sa á. Zp ítomnit si vnímání toho, jak to vybledne, vyst ízliví.
VR: Ten st ízlivý ví, že už o to nejde. A jak ctihodný Hitakusala p edtím íkal, vnímáme p i
tom vyst ízliv ní virága–sa á vlastn to samé jako p i ustávání nirodha–sa á.
AT: Ano. A nirodha–sa á je zp sob jak se na to podívat jinak. To je, jako když odcházíš ze
samsáry do nibbány a jako když p icházíš do nibbány ze samsáry. Když jdeš ze samsáry
do nibbány a necháváš to za sebou, tak to je virága, nechat to vyst ízliv t. Šups do
nibbány, to je dostat se nad to, dostat se mimo to. Ale jak uvidíme pozd ji, tím to ješt není
dáno! Protože i ten, kdo má prožitek nibbány, tak se m že vracet. Takže to by bylo
vysv tlení virága–sa á a nirodha–sa á. Mnich i mniška si p ipomíná, zp ítom uje si
ten moment vstupu do nibbány.
BH: A jak jsi už, Bhante, nazna il, ty další t i zp soby vnímání se týkají toho, co je po
probuzení.
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AT: Ano. Dva zp soby vnímání po dosažení nibbány a pak vnímání praktikované v meditaci
všímání nádechu a výdechu, jež vede k op tovnému uskute ování nibbány.
BH: A to je za prvé vnímání nezájmu o všechno ve sv t , sabba–loke an–abhirata–sa
druhé vnímání nežádoucnosti všech formací sabba–sankháresu an–i há–sa á.

á a za

AT: An–abhirata–sa á. Vnímání nezájmu. P eložili jsme to tak, ctihodná Vajiro? Rati je
pot šení, bažení, abhirati je uspokojení. Takže an–abhi–rati znamená neuspokojení,
jinými slovy, že netouží po t ch v cech sv ta, že se jimi neukájí…
BH: … abstinuje od nich, nechává je…
AT: Ano. Abstinovat. Chce od toho abstinovat. To je dobré slovo. Takže je to vnímání, jak
abstinovat ode všeho sv tského, sabba loke, zkrátka jak nechtít všechen sv t. Nebýt zaujat
tím, nezajímat se o to. To znamená, že nesta í jenom uvid t nibbánu, nesta í jenom
vyst ízliv t od kámy, ale pro úplné vylé ení ze všeho je ješt n co zapot ebí. Je nutné se
ješt nau it vnímat nezájem o ukájení se všemi t mi v cmi ve sv t .
VR: M te ka vysko ila konkrétní vzpomínka. Je to zážitek z rána, když jsem sem cestovala,
jak m to vlastn už unavovalo stát tam mezi t mi lidmi a vid t, jak oni chvátají do práce,
jak je zam en za átek jejich dne. A to bylo takové, že jsem si íkala, do tohoto sv ta bych
se nevracela.
AT: Vnímala jsi sv j nezájem o ty v ci sv ta. Bylo ti jasné, že by ses nevrátila k tomu všemu
neuspokojivému.
VR: Tak mi to tam p išlo.
AT: Takže to je sabba–loke an–abhirata–sa á. Nezájem o všechno, co je ve sv t . Na
všechno to lov k kašle. Je to vnímání neuspokojivosti všeho, co je ve sv t . Není to
radostné, je to žalostné, neskýtá to žádné pot šení. A jak to Buddha tady dále vysv tluje:
idh’ Ánanda, bhikkhu ye loke upádána etaso. Všechnu mysl, která povstává z tohoto
sv ta, tu p ekonává nelp ním. K t m nápad m etaso najdete zase n co v té poslední
kapitole Um ní žít š astn , v podkapitole o Vitakka–santhána–sutt . Tam je vysv tleno jak
lze to neblaze pojímající pomyšlení etaso ubít lepší myslí, áha a etasá ittam. etaso
to je zde to rozmarné pomyšlení, které ve sv t vzniká… ye loke upádána etaso. A pak
Buddha zmi uje adhitthána, což je všechno, skrze co by mysl spo ívala u sv ta, to
rozhodnutí pro to a setrvávání v tom, abhinivesa je pak to, ím by k tomu mysl tíhla,
všechny inklinace…
BH: … jako že by se jí tam líbilo, že by se tam zabavovala…
AT: Ano abhinivesa znamená zalíbení a pak jsou zmín ny i latentní disposice anusayá…
BH: …v etn patologických dispozic? V etn toho, co tam táhne?
AT: V etn toho, co tam k tomu táhne a co neblaze ovliv uje prožívání, tedy anusayá a ásavá,
dispozice a pudy. Takže všechny tyto neblahé podmínky tím vnímáním neuspokojivosti
p ekonává pajahati…
BH: Takže je tu op t p ekonání.
AT: Ano. Takže to všechno p ekoná a spo ívá bez lp ní, te pajahanto viharati anupádiyanto.
Takže tam je i ta aktivní komponenta p ekonávání. Že nejenom ten sv t nechce, ale že i
cokoliv k n mu ze sv ta p ijde, tak to odhodí, odstr í. Hm? A to tady je, myslím d ležitý
moment té lé by ctihodného Girimánandy. Že zkrátka a dob e se mu tu p ipomínají
všechny tyto aspekty p ekonání a osvobození.
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AT: An–i há–sa á. An–i há. I há je žádost. Tato ást sutty je špatn p eložená ve v tšin
p eklad Anguttara Nikáyi. Protože p ekladatelé neznali celý ten postup meditace a lé by,
tak p ekládali ist jenom lingvisticky. A mysleli si snad, že je tam chyba tisku, že tam má
být ani a. A koliv to jsou to p ekladatelé, kterých si vážíme, protože ud lali velkou práci,
musíme p iznat, že nev d li vlastn , o co jde. Kdyby v d li, jak to na sebe navazuje, tak
by poznali, že tady nem že být ani a–sa á. A toto v d li ti sayadó, kte í recitovali
Anguttara Nikáyu na šestém koncilu v Barm , protože to byli praktikující lidi, kte í an–
i há–sa á znali ve své praxi meditace.
BH: Na tom šestém koncilu hattha Sangáyana v Barm 1956 byli ale i mniši ze Srí Lanky a
snad i ti p ekladatelé…
AT: My se ídíme podle této šestým koncilem schválené verze kánonu a podle vlastní
medita ní zkušenosti. Pak tohle to vše, co lze prožít ve sv t , vlastn je z hlediska
nejvyššího cíle vnímáno jako nežádoucí, an–i há–sa á. A to je nežádoucnost všech
sankhárá… a dokonce i sankhárá–upekkhá je nežádoucí… to je to poslední odvrácení se
od sv ta p ed skokem do nibbány. Pak už je jen ten poslední krok opakovaného vstupu do
nibbány, dosažení plodu phala samápatti.
BH: To platí pro ušlechtilé osoby, které prošly celou cestu magga…
AT: Ano. Sabba sankháresu an–i há–sa á je vnímání po výstupu z lokuttara jhány,
podmínka pro opakování vstupu do nibbány, ozna ované jako phala samápatti. Že ani
mírov vyrovnané sankhárá–upekkhá ten mnich nechce a že odmítá všechny, sabbe
sankháresu attíyati haráyati jigu hati. To slovo attíyati… jak se to p eloží?
VR: … že je tím obt žován.
AT: Attíyati znamená, že vidí, že je to otrava, že jsou to obtíže, že je to pohroma.
VR: Pohroma? Prost , že je to pr ser!
AT: Jo. Že je to pr ser. Takže to je attíyati, vidí to jako otravné, znechucující, obt žující.
Haráyati, je to n co, co rozbíjí, snáší, zostuzuje. Jak to máš ve slovníku, ctihodný
Hitakusalo?
BH: Ve slovníku je „to feel ashamed“, „to lose respect“ nebo „to worry“.
AT: Haráyati znamená zahanbuje. Vidí, že ho to poškozuje, že ho to zahanbuje. Hiri je tu ten
základní výchozí pojem. Hiri známe také ve spojeních hiri–kopína a hiri–ottappa. Jak to
tam p ekládáme?
VR: Stud.
AT: Stud, hanba, ostuda, ostudný, zahnabující. Ano. Stud! To je dobré slovo. Že ho to
zostuzuje. A co je jigu hati? To p eci známe z pa avekkhaná, z reflexe používání našich
ty mnišských rekvizit, kterou denn recitujeme. Dostáváme to nejkvalitn jší jídlo,
oble ení a ostatní v ci, které se použitím stávají odpuzujícíni, ohavnými, jigu haniyo
jáyanti. Stávají se nechutn hnusnými. Žejo?
VR: Znechucuje ho to.
AT: Jigu hati. Znechucuje ho to. Všechno ho znechucuje. Takže p edtím tam je, že nemá
zájem o sv t. A tady je i to znechucení se sv tem a pak p ijde ten skok do nibbány. Takže
tomu Buddha íká an–i há–sa á. Poj me to íkat tak hodn zd razn n an–i há–
sa á, s tím jasným „h“.
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VR: To aby bylo jasno, že je to od slova i hati.
AT: Ano, že je to od slova i hati. Že tu není mín no ani a.
VR: A co ale teda p esn pak znamená an–i hati, ctihodný pane?
AT: An–i hati znamená, že to považuješ za nežádoucí, odporné a odpuzující. Nežádáš si to. Jsi
tím vším znechucena, ctihodná paní, . Po ukon ení meditace na to nemáš chu , nežádáš si
to. Je to tak?
VR: Ano.
AT: Takže jsme tímto dod lali pr pravu nejen k p ekladu a porozum ní význam . Toto je zcela
detailn provedená propedeutika pro aplikaci Girimánanda–sutty ve vaší praxi meditace.
BH: Bhante, a ješt je v Girimánanda–sutt to, emu Buddha íká ánápána–sati. Vysv tli to
prosím!
AT: No, ánápána–sati je, že si po tom postupném probrání t ch p edchozích devíti vnímání
sedne a jde do nibbány.
BH: Bhante, vysv tli to podrobn ji.
AT: Tady je ta meditace ánápána–sati rozepsaná do t ch praktických krok podobn jako je to
v Ánápánasati–sutt nebo v Satipatthána–sutt . No a to vám p ece nejlépe vysv tluje vaše
každodenní praxe. Navíc je tady je podrobn zaznamenán ten postup vstupu do lokuttara–
jhána. Takže meditace všímání nádechu a výdechu ánápána–sati je tu rozepsaná do t ch
jednotlivých krok , kterými se dostáváme do lokuttara–jhány. P ed tím tu bylo to
zp ítom ování si t ch vnímání sa á, vý et toho, co všechno si p ipomeneme, co všechno
si p edstavujeme… t ch dev t sa á. A to desáté už není vnímání sa á, nýbrž všímání
sati. V páli je zde ánápánassati se dv ma s, což je hlavn lingvisticky zajímavé. Hlavní je
tu ale ta operacionální definice všímavosti jakožto procesu. Ten proces ánápána všímav
jede, rozvíjí se — a šups do nibbány.
VR: Bhante, mn to p ijde tak, že si meditující vlastn nejd ív zp ítomní všechny ty v ci, jak to
jde za sebou, a pak, když už toho má fakt plný zuby, toho všeho zp ítom ování, když už ho
to unavuje se opakovan dívat na tu pr serovou skute nost, tak jde dom k nádechu a
výdechu…
AT: Ano, ano. P esn tak to má být, ctihodná Vajiro. To všechno p ed tím je pr zkum
psychotopu. Tak íkajíc p íprava letišt pro vzlétnutí. A sice už je to pr zkum psychotopu
na lokuttara úrovni. D láš tu pr zkum a harmonizování psychotopu p es matice, p es n ž
jdeš mimo sv t, to je t ch dev t sa á. Takže takhle si projedeš všechno, co máš v mysli.
To je ješt spojeno s p edstavováním, to je ješt metoda imaginace dle Dhammy. Nedávno
jsem napsal ten lánek o moudré imaginaci (viz Bulletin MBNF 2003). Takže to je dev t
postup moudré imaginace. A po té moudré imaginaci, po moudrém imagina ním
zp ítom ování si, pak už na to jde opravdovsky a jde do toho.
VR: Bhante, to tak vypadá, že t ch dev t imagina ních zp ítom ování ho motivuje.
AT: Nejenom motivuje, ctihodná Vajiro, ale i kognitivn p ipravuje a vede po nadsv tské
stezce. Zopakuje si celou sekvenci a pak si sedne a všímá si dígham assasámi, rassam
assasámí, … passasámí … jo? Krátce nebo dlouze nadechuju, a pak už dál jde na to
sabba–káya, … píti–patisamvedí, … passambhayam … atd. atd.
VR: Tento celý postup máme zvnit n ný díky tomu, že to každý den recitujeme.
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AT: Dá se to d lat i krat eji, než procházet celým tímto postupem. To jsem n kolikrát vysv tlil,
když jsem se o tom s vámi bavil na kurzu APM — nebo jsem to popsal i v tom známém
dopise Karlovi, jak se ten vstup do lokuttara–jhány dá stáhnout na následující ty i kroky:
Za prvé jít k dechu, uv domit si jeho celý pr b h, za druhé jít jenom na to pronikavé
v d ní tírana–pari á p es charakteristiku pomíjivosti ani a, anebo p ípadn p es anatta
nebo dukkha, za t etí p ijde odvrácení i p ekonání pahána, které m že být roz len no do
t í typ virága anupassaná, tedy meditující se stává virágánupassí, nirodhánupassí nebo
patinissaggánupassí. A pak už je tam za tvrté ten prožitek nalad ní do nibbána–dhátu.
No, a tomu celému íkám ánápána–sati, tak jako to íká Buddha.
BH: Takže to je vlastn konec té Girimánanda–sutty, která vede k tomu, že ten ctihodný
Girimánanda je nakonec vylé en — takže jemu to pomohlo.
AT: Z ejm to v n m aktivovalo… i díky tomu pr zkumu psychotopu to v n m aktivovalo to,
co to aktivovat m lo. Že si jednak p ipomn l v ci, ale že si taky znovu navodil ten postoj,
který znal jako virága a patinissagga.
BH: Bhante, d kuju. Ale než to naše dnešní povídaní ukon íme, tak se t chci zeptat ješt na
jednu v c. Vzpomínám si, že úpln na za átku nahrávání té první kazety, když jsme ten
rozhovor za ínali, tak jsi nám íkal, že je to jeden ze zp sob , kterým Buddha lé il. íkal
jsi také, že jsi pak hledal v kánonu a taky ty ostatní zp soby lé ení prozkoumával. Co to je
za zp soby?
AT: Tak to jsou všechno zp soby, které se dají subsumovat, shrnout pod yoniso manasikára.
Jsou to tradi ní postupy lé by, které byly vyvinuty v buddhistické kultu e na podklad
Dhammy. Dhamma obsahuje vlastn i r zné postupy pro p ekonávání psychických a
psychosomatických potíží, které se vyskytnou p i meditaci … takže se dá použít pro lé bu
psychogenních chorob. Dalo by se íci že je to psychogenní lé ba, ale Dhammu nelze takto
redukovat na pouhou lé bu. Tady je to nebezpe í i té redukce Dhammy na psychoterapii
… a o tom jsem ud lal interview se ctihodným Ákásakusalou, kde je to dále rozvedeno.
Žejo? Takže to by byly ty ostatní zp soby … a toto zde je jeden ze zp sob , jak lé it
osvíceného mnicha nebo mnišku, jak lé it n koho, kdo je arahant, jak lé it n koho, kdo je
ariya–puggala. Takže tu je i tato psychoterapeutická složka lé by jakýchkoliv nemocí,
zvlášt t ch psychosomatických v p ípad ariya–puggal . Ale když n kdo tento pokrok
nemá, když nemá tu zkušenost tohoto p ekonání vnímaného jako pahána–sa á a nezná
virága a nirodha, tak to u n j t žko m žeš aktivovat.
VR: Ale m žeš d lat jiné v ci s takovými lidmi?
AT: M žeš, pokud je n kdo pokro ilý v meditaci alespo áste n , jo, pokud je alespo ulla
sotapánna, tak u n j lze aktivovat alespo n která ta vnímání tak, aby to p sobilo lé iv .
Takže to m žeš použít i když si nejsi jistá, kam až došla ta osoba, s kterou pracuješ…
Každopádn ale z empatického naslouchání poznáš, ctihodná Vajiro, zda ta osoba
v meditaci prožila ty vipassaná upakkilesa, které souvisí s udayabbaya a bhanga ána, že
ano. Tak i v tomto p ípad se dá použít postup Girimánanda–sutty, protože u takovéhoto
lov ka, který je ulla sotapánna se dají aktivovat ty vzpomínky na jeho intensivní
prožitky pomíjivosti ani a. A také ten prožitek rozplývání bhanga ána je n co, co je dost
blízké tomu nechat to vše plavat tím zp sobem, jak to vidí patinissaggánupassí. Hm.
Takže tohle je lé ba hlavn pro ušlechtilé osoby ariya–puggala. Ale i u nich lze lé iv
použít další medita ní postupy. K tomu však opakovan , velmi siln zd raz uji, že
buddhistická meditace není žádná psychoterapie!
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VR: Krom toho zp sobu lé by, kterého se dostalo ctihodnému Girimánanndovi, používal
Buddha mnoho dalších technik i chvat . Byly to i r zné techniky meditace — nejen tedy
dovedné prost edky upáya, jako když poslal onu matku mrtvého miminka, aby mu p inesla
sezamové semínko z domácnosti, ve které nikdo neum el…
AT: Ano, všechny typy meditace, které Buddha u il, mají lé ivé ú inky. Techniky soust ed ní
dibba–vihára i techniky kultivace meziosobních vztah brahma–vihára mají též lé ivé
ú inky. Meditace všímavosti a vhledu, satipatthána–vipassaná je však jediná, která si
zaslouží být nazývaná analytickou. Jedin úplná, kompletn dokon ená praxe
satipatthána–vipassaná vede k vylé ení ze všeho. Samoz ejm ale i za áte nická praxe
vipassany p sobí lé iv — a hlavn p sobí preventivn , protože je to skv lá metoda
psychohygieny.
VR: A co jsou další lé ebné možnosti pokro ilé praxe vipassany? Myslím pro meditující, kte í
ješt neprošli celou cestu?
AT: Další je pak práce s terciálním medita ním p edm tem, která se dá d lat u pokro ilých
meditujících, pokud mají už pro išt nou mysl ve smyslu itta–visuddhi a mají náma–rúpa–
pari heda– ána. I když nejsou ariya puggala, tak se u nich dá pracovat s tím terciálním
p edm tem. A systematickým rozpracováním všech postup zacházení s terciálním
p edm tem je vlastn celá satiterapie. Satiterapie je profesionální metoda psychoterapie,
provád ná universitn vzd lanými psychology a léka i, kte í jsou kompetentní dle všech
kritérií moderní v dy. Ve výcviku satiterapie je taktéž nabízeno n co jako Girimánanda–
sutta. Celá satiterapie je vlastn modelována a p edjímána v kursu „Úvod do satiterapie“.
Hm? A v „Úvodu do satiterapie“ je to ta … jak se ta technika tam jmenuje?
BH: Tam je to celá ta „Cesta k…“
VR: A tady to byla také celá cesta, ctihodný pane. Díky ti za celé to vysv tlení.
AT: To jsem rád, že to berete jako celé. Mn to celé také ud lalo dob e.
BH, VR: Sádhu! Sádhu! Sádhu!
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