Moudré imaginace dle slov Buddhových
(Thera Áyukusala, 4/2003)

V tradici Áyukusala hojn používáme imaginace, avšak vždy p esn dle postup
zaznamenaných kanonickým slovem Buddhovým. To znamená, že p edstavování se d je
v rámci moudrého pojímání (yoniso–manasikára), jež vychází z prožité skute nosti a nikdy
není nikým sugerováno. Komplexnost imaginací se m že r znit a zahrnovat procesy všech
šesti smyslových modalit, vždy ale jen v tom rozsahu, v jakém slouží všímavosti. Všímavost
se nikdy nevztahuje na obsahy imaginací, nýbrž vždy na skute n existující jevy (sabháva–
dhammá). Nej ast ji v každodenní praxi používané imaginace instruuje Mirko Frýba v knize
Um ní žít š astn (Argo, Praha 2003) v souvislosti krok moudrého pojímání (str. 72),
p edjímání probuzení (str. 108n), rozvíjení dobrotivosti (str. 132n), p stování v le (str. 221n)
atd.

Definice moudrých imaginací
Moudré imaginace jsou myšlenkové procesy, v nichž se vytvá ejí a užívají p edstavy a pojmy
zp sobem podporujícím osvobozující p ístup ke skute nosti.
Tato definice je sestavena z b žných slov, kterým m že každý rozum t — tedy i mén bystré
osoby, které se v naší jazykové oblasti zaplétají do pošetilých slovních poty ek o
imaginacích. Slova výše uvedené definice se však vztahují také na technicky konkrétní
postupy, jež jsou sou ástí praxe Dhammy a jako takové jsou precizn analyzovány
v Abhidhamm .
Moudré postupy jsou vždy etické, což je v páli ozna ováno termínem kusala, který znamená
též, že jde o dovedné elementy Dhammy blahodárné pro zvládání života (áyu–kusala).
Samoz ejm je možné i neetické neblahodárné zneužívání element Dhammy — v etn
nemoudrých i zvrácených imaginací, nazývaných v páli vipallása. M lo by malou cenu
ztrácet moc asu kritikou nemoudrých imaginací, které n kte í podvodníci sugerují
lehkov rným buddhist m. Zachra ovat lehkov rné osoby, které si rády nechají sugerovat
zvrácenosti a mají radost ze své sektá ské závislosti, má dle Buddhy málo vyhlídek na úsp ch.
Nejlepší pomocí osobám svád ným a poškozovaným podvodníky, kte í komolí a p ekrucují
slovo Buddhovo, je krátké jasné poukázání na neblahodárné, jemuž následuje opakované
vysv tlování moudrého.

Rámec všech moudrých postup : yoniso–manasikára
Hlavním principem všech moudrých postup Dhammy je celostn d kladné (yoniso) nasazení
(kárana) mysli (manas). Toto moudré pojímání (yoniso–manasikára) není dáno druhem
obsahu i p edm tu (árammana) v domí, nýbrž tím, že je k n mu zaujímán postoj jen jako
k pouhému p edm tu (árammana–pa aya), jemuž není dovoleno stát se ani motiva ním
ko enem (hetu–pa aya), ani v d í podmínkou (adhipati–pa aya), ani potravou mysli
(áhára–pa aya). To znamená, že v postupech reflektování a meditování dle Buddhy není
tedy ani instruktorem ani meditujícím samým sob sugerována žádná p edstava, žádný pojem
není meditující mysli vnucován. P ipome me si, že cílem Buddhovy cesty je emancipace,
zakotvenost ve skute nosti, nezávislost a zodpov dnost p i dovedném zvládání života.

Moudré pojímání (yoniso–manasikára) zajiš uje, že neztrácíme nadhled ani p i používání
imaginací. Nezapomínáme, že vytvá ení a užívání p edstav je jen prost edkem konkretizace
stav a složek mysli. Ú elem z stává propustnost i otev ení mysli (saddhá, pasáda), jež
slouží všímavosti (sati) pro skute n existující jevy (sabháva–dhammá). A všímavost —
spolu se svými ty mi podklady satipatthána a s poznáním jejich charakteristik vhledem
vipassaná — je dle slov Buddhových tou jedinou cestou k nejvyššímu cíli.
Imaginace není cestou meditace, kterou Buddha u il jako takzvané sv tské pohroužení (lokika
džhána) a nevede ani k pokroku v meditaci vhledu (vipassaná). Imaginace totiž aktivn vede
pozornost (manasikára) k neskute ným p edstavám a znemož uje tím pasivní otev ení
všímavosti (sati) pro skute n existující jevy.
Imaginace m že být využita pro blahodárné ú ely za p edpokladu, že je pod kontrolou
moudrého pojímání (yoniso–manasikára), které je vlastn usm r ováním pozornosti na vyšší
systemické rovin mysli, na níž jsou koordinovány procesy všech modalit uv dom ní ( itta–
víthi). Tyto procesy podrobn vysv tluje Mirko Frýba: Psychologie zvládání života –
Aplikace metody Abhidhamma (Masarykova univerzita, Brno 1996). Zde si jen p ipomeneme
hlavní p íklad vizuální imaginace instruované Buddhou v jeho Velké e i o podkladech
všímavosti – Mahá Satipatthána Sutta (in Mahási Sayado: Meditace všímavosti a vhledu,
Stratos, Praha 1993; viz str. 74n pro následující citace). Buddha tam rozlišuje p i používání
imaginace v procesu meditace p t stádií: „1) …jak by mohl vid t na h bitov odložené t lo
(seyyathá pi passeyya saríram sívathikáya), 2) …zam í se na práv toto své t lo (idameva
káyam upasamharati), 3) …[propojí oboje v p edstav , že:] i toto mé t lo podléhá takovému
zákonu, 4) …tak pobývá p i sledování t la v t le (káye káyánupassí viharati), 5) …pobývá p i
sledování vzniku jev a zániku jev v t le“. V prvním a t etím stádiu se imaginací tvo í
p edstavy. Druhé, tvrté a páté stádium je návratem všímavosti ke skute ným jev m v rámci
tve ice satipatthána.

Dovednost v prost edcích a zvrácené p edstavy
V praxi Dhammy neplatí, že by ú el sv til prost edky. K pravd se nelze prolhat, sugesce
nevedou k emancipaci, imaginace nevedou ani k pohroužení džhány ani ke vhledu vipassany.
Moudré imaginace však pomohou aktualizovat vzpomínky na skute n prožité situace a na
tomto základ i p edjímat výsledky toho, co provádíme v meditaci nebo v managementu
každodenního života. Názornými p íklady jsou nabuzování pasivního pocitu št stí a aktivního
zám ru dobré v le imaginací d íve prožitých š astných a dobrotivých situací, jež provádíme
v p ípravných cvi eních meditace mettá (viz výše uvedený odkaz na rozvíjení dobrotivosti na
str. 132n knihy M. Frýba: Um ní žít š astn ), i uplatn ní ideomotorické imaginace, jež
provádíme p i p stování v le (tamtéž str. 221n).
Kdy a jak se v praxi Dhammy použije imaginace, je otázkou dovednosti v prost edcích
(upáya–kosalla) a všímav jasného v d ní o vhodnosti prost edk (sappáya–sati–
sampadža a). T mto témat m jsou v novány zna né ásti knihy Um ní žít š astn a zde se
pozastavíme jen u dvou s nimi spojených princip , jmenovit u paradoxního zásahu a
realistické poctivosti. Protože eši a Slováci jsou všeobecn zvyklí chytra it tak, že tyto dva
principy komolí, je zapot ebí ono zlo aspo krátce vysv tlit, než poukážeme na ješt horší
zlo ád zvrácených p edstav.
Princip paradoxního zásahu lze na t lesné úrovni hrub ilustrovat tím, že ím hloub ji chceme
vydechnout, tím více se musíme nadechnout. Na úrovni pokroku emancipace Dhammou lze

íci, že ím jasn ji prohlédneme utrpení a jeho p í iny, tím ú inn ji pak postoupíme p i
p ekonávání p í in utrpení a tím intensivn ji vychutnáme št stí svobody. To práv ale
neopodstat uje zkomolený názor, že bychom si musili nejprve navozovat utrpení, abychom
pak byli š astni — jako onen lov k, který si až ve er zuje p íliš malé boty, jež ho celý den
tla í. Zcela jinak: dle Buddhy je Dhamma dobrá na za átku, uprost ed i na konci. A toto
souvisí již také s principem realistické poctivosti, dle kterého Buddha (nap . Anguttara, PTS
I, 197n) varuje p ed nepoctivým p esv d ováním pomocí p ehnaných i nepravdivých
argument s vyhlídkou, že disputant p istoupí na to, že pravda je n kde uprost ed mezi
r znícími se názory.
Buddha varuje p ed ty mi zvrácenostmi (vipallása) názor , p edstav a vjem , kterými
svád jí spirituální podvodníci lehkov rné hleda e št stí. Tyto zvrácenosti p ekrucují fakta
tvrzeními, že ve sv t existují v ci v né, že v utrpení je št stí, že je možná seberealizace já a
že samsára je krásná, jen je nutné se na ni jinak dívat.

Nebezpe né imagina ní sekvence a oby ejné zdravé rutiny
Rutina provád ná mechanicky bez všímav jasného v d ní (sati–sampadža a) vede
k zvyk m, kterými m že lov k sám sebe poškozovat. Zvykem se m že stát zvrácenost
vnímání nebo na vnímání navazující sekvence tvo ení úchylných p edstav a jimi
vyvolávaných t lesných jev . Nemoudré imaginace probuzení kundalíny, které u í n kte í
podvodníci jako sou ást meditace vipassaná, mohou vytvo it samovoln probíhající sekvence,
které se stávají psychogenním faktorem onemocn ní míchy a mozku. Aniž bychom se zde
zabývali dalšími p íklady poškození, uve me krátce t i principy zdravých rutin, které chrání
p ed takzvan medita ním sugerováním oblbujících p edstav a bujením následujících
nebezpe ných sekvencí. Prvním principem je p i každém vzniku neobvyklých imaginací
hledat t lesné zakotvení — p edevším v dotyku se zemí. Druhým principem je nevyhledávat a
nedovolovat opakování zdánliv p í inných návazností. T etím principem je spoléhat na
zdravý selský rozum, tedy na to, co nesouvisí se zvrácenou spiritualitou odhalených
podvodník , co však b žn funguje jako rutina oby ejných lidí.

