Interview s Adžán andasiri – buddhistickou mniškou
thajské lesní tradice Adžána á.
(Rozhovor a p eklad Ing. Jitka Hašková)
J.H.: Adžán andasiri, seznámila jsem se s Vámi v lét 2003 když jsem se zú astnila pod
Vaším vedením medita ního kurzu v klášte e Amaravati ve Velké Británii. Opatem kláštera je
Lung Por Sumedho, který pat í mezi nejvýznamn jší následovníky velmi známého thajského
medita ního u itele Adžána á. M žete mi íci n co o sob . Jak a pro jste se stala mniškou?
A.C.: Narodila jsem se v Edinburghu a byla jsem vychována jako k es anka. V pubertálním
v ku jsem byla velmi v ící, ale asem, když jsem vstoupila na univerzitu, opustila jsem
religiózní hodnoty, cht la jsem poznat život skrze vlastní zkušenost než jenom v it v Boha
nebo v n co jiného. Po ukon ení studia jsem se za ala zajímat o meditaci. M la jsem v sob
z etelný konflikt ideálu, jaká jsem cht la být, s obtížnými stavy mysli, které jsem asto
prožívala (roz ilení, vztek, pochyby, úzkost, žárlivost apod.) a kterými jsem bývala ovládána.
Cht la jsem d lat ve sv t n co užite ného. N kolik let jsem pracovala jako pracovní
terapeut. Stále mi však bylo jasné, že jsem nenašla odpov di pro sebe – p estože jsem
pravideln meditovala podle r zných tradic. Cítila jsem, že to, co mohu nabídnout lidem
s nimž jsem pracovala, bylo velmi omezené.
Nakonec v roce 1977 jsem se setkala s Adžánem Sumedho, zú astnila jsem se medita ního
kurzu a za ala jsem vážn uvažovat o život v klášte e. Byla jsem p itahována p íležitostí
v novat sv j život n emu dobrému, co prosp je nejen mn , ale i mnohým ostatním. Velmi
mn inspiroval Adžán Sumedho a ostatní mniši, jejich zp sob života a zamilovala jsem si
klášterní život. Když jsem pomáhala p i st hování v Chithurstu v ervnu 1979, požádala jsem
o p ijetí do spole enství a nakonec jsem byla p ijata. Byla jsem ordinována jako novicka a
stala jsem se jednou z prvních ty žen, které tam byly ordinovány.
J.H.: Pro jste si vybrala thajskou lesní tradici Adžána á?
A.C.:Ve skute nosti jsem si tuto tradici nevybrala zám rn , spíše to byl p ípad, že jsem se
setkala s n ím, co pro mne m lo smysl.
J.H.: Co znamená titul „Adžán“? Než jsem navštívila Amaravati, myslela jsem, že tento titul
dostávají jenom muži?

A.C.: „Adžán“ znamená „u itel“. Je to titul, který se používá pro
u itele a pro respektované mnichy a mnišky. Zde ve Velké
Británii je to titul pro ty, kte í byli ordinováni jako bhikkhu
(mnich) nebo siladhara (mniška) p ed deseti nebo více lety. Já
jsem úpln spokojená, když mne nazývají „sestrou“.
J.H.: Vím, že jste byla mezi prvními ty mi ženami, které
vytvo ili ženskou Sanghu (Sangha – v jazyce pálí znamená
spole enství mnich pozn. p ekl.) v Anglii. Také jste pomáhala
vytvá et vzd lávací systém pro mladé ženy-anagáriky (novicky)
aby se staly mniškami. Mohla byste íci n co o problémech,
p íjemných zážitcích, rozdílech oproti mužské Sanze?
A.C.: Bylo to a stále to je velká výzva najít zp sob jak vést ženy v "Brahma arijá" (= Svatý
život). Všechny naše vzory byli muži a styl výuky, který funguje pro mnichy je odlišný od
p ístupu, který je nápomocný ženám. Ze za átku jsme se ídily p íklady mnich , ale zjistily
jsme, že výsledek nebyl tak dobrý. Pot ebovaly jsme vyvinout sv j vlastní styl praxe
v komunit a výcviku. Bylo by obtížné n jak všeobecn shrnout rozdíly. Pro mne bylo
d ležité rozvinout d v ru ve sv j vlastní styl vedení. Zjiš uji, že mi více pomáhá kultivovat
smysl pro p átelství a d v ru, než se snažit, aby se každý ídil ur itými standarty. Jak
pokra uji v kultivování d v ry v Dhammu (Buddhovo u ení - pozn. p ekl.), shledávám, že
život je plný milých p ekvapení, jak se lidé otvírají Dhamm , jak v nich roste d v ra.
P edávat Dhammu je asto velmi obtížné, ale i fascinující a velmi úžasné – a stále se u íme,
jak to d lat!
J.H.: Vzpomínám si, jak na kurzu se Vás jeden mladík zeptal, jestli víte o n jakém rozdílu
mezi osvícením muž a žen. ekla byste, prosím, n co k tomu?
A.C.: Muži a ženy mají odlišná t la, existují charakteristické rysy „mužské“ a „ženské“
psychiky. Osvobození je úplné, dokonalé pochopení nestálé, neuspokojivé a neosobní povahy
VŠECH podmínek. Realizace tohoto poznání umož uje opustit jakýkoliv typ osobní identity
– a je to „muž“ nebo „žena“. V podstat osvobození znamená totéž pro muže i ženy, p estože
dané podmínky a životní dispozice jsou samoz ejm jiné pro každého z nás.
J.H.: P edpokládám, že b žný klášterní život se liší od života b hem intenzivní meditace.
Mnoho lidí si myslí, že mniši a mnišky stále jenom meditují. ekla byste n co o b žném
život v Amaravati?
A.C.: Amaravati je n kdy docela rušné místo kam p ichází mnoho lidí na kurzy nebo na pobyt
jako hosté. Návšt vníci se mohou také zú astnit jednodenní výuky meditace, p ípravy jídla a
dalších klášterních aktivit. Je možné požádat o radu nebo jenom si užít klidnou atmosféru
kláštera. Náš denní program za íná vstáváním ve 4.00 ráno, ranní meditace a recitace je
v 5.00, od 6.30 je as na úklid kláštera, snídan je v 7.15 a b hem dopoledne všichni pracují.
Hlavní jídlo dne je okolo 11.00; potom nic nejíme až do dalšího rána. Odpoledne je ideální
pro meditaci a studium. Starší mnichové a mnišky mají ale asto i vlastní program – pro
mnohé z nás je nutné se ú astnit r zných sch zek nebo i jiných povinností. aj je v 17.00 a
ve erní meditace v 19.30. Jak jsem ekla, snažíme se, aby vše co d láme, bylo sou ástí naší
medita ní praxe, tak v n kterých dnech d láme mnoho v cí a máme mnoho kontakt s lidmi,
jindy jsou dny více klidné. Praxe ale musí pokra ovat v každé situaci.

J.H.: Zú astnit se Vašeho kurzu pro mne bylo užasnou zkušeností. Kdy jste se stala u itelkou
meditace? D láte to ráda? M la jste n jaký trénink?
A.C.: Sv j první proslov na ve ejnosti jsem m la dva roky potom, co jsem se stala novickou a
první víkendový kurs jsem vedla ve t etím roce svého ordinovaného života, to je však velmi
neobvyklé. Stalo se to proto, že lidé si cht li poslechnout mnišku! Vyu ovat na medita ních
kurzech v Amaravati jsem za ala v roce 1986. U ení mne baví, ale nepovažuji se za
medita ního u itele. Ve skute nosti nechci být medita ní u itel; spíše se považuji za mnišku,
která má n kdy p íležitost sdílet s ostatními své chápání a pojetí praxe. Nem la jsem žádný
formální trénink – odlišný od instrukcí, které mi byly nabídnuty jako sou ást života v klášte e.
Zú astnila jsem se celé ady kurz vedených r znými mnichy, tak jsem se setkala s r znými
styly výuky. Myslím si, že hlavní trénink spo ívá v kultivaci smyslu pro uvoln ní a d v ru
v Dhammu. Tyto kvality nám dovolují najít v sob prosp šnou, soucitnou reakci na situace
v nichž se nacházíme – a je to vyu ování nebo sv tské, denní, životní situace.
J.H.: P ijala jste pozvání naší skupiny, abyste letos navštívila Prahu a p ijela do našeho
medita ního centra vést týdenní kurs meditace. Byla jste již v Praze a v eské republice?
A.C.: Ne, nikdy jsem nebyla ani v Praze, ani v echách – t ším se na to.
J.H.: Mnohokrát Vám d kuji za odpov di a ráda vás v Praze p ivítám.

