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Předmluva 

 

V šestnácti letech jsem ztratil svou zemi a ve dvaceti čtyřech jsem se stal uprchlíkem. Během života 

jsem proto musel čelit mnoha obtížím. Když o tom tak uvažuji, vidím, že mnohé z nich byly 

nepřekonatelné. Nejenom, že byly nevyhnutelné, ale dokonce ani neměly příznivé řešení. Přesto, 

pokud jde o klid mé vlastní mysli a mé fyzické zdraví, mohu tvrdit, že jsem se s nimi vyrovnal dosti 

dobře. Výsledkem bylo, že jsem byl schopen čelit neštěstí všemi způsoby — duševně, fyzicky i 

duchovně. Kdybych se nechal přemoci zlostí a zoufalstvím, poškodilo by mi to zdraví. Rovněž by to 

omezilo mou aktivitu. 

 

Když se podívám kolem sebe, vidím, že nejenom my, tibetští uprchlíci a členové dalších uprchlických 

komunit, musíme čelit obtížím. Všude a v každé společnosti jsou lidé vystaveni utrpení a neštěstí — 

dokonce i ti, kteří si užívají svobody a materiálního blahobytu. Skutečně se mi zdá, že většinu neštěstí, 

které my lidé snášíme, si způsobujeme sami. V zásadě lze přinejmenším tomuto utrpení předejít. 

Obecně také vidím, že ti jedinci, jejichž chování je pozitivní a etické, jsou šťastnější a spokojenější než 

ti, kteří etiku popírají. To potvrzuje moji víru, že pokud můžeme pozměnit své myšlenky a emoce a 

upravit své chování, nejenom že se můžeme naučit lépe se s utrpením vypořádat, ale především 

můžeme zabránit tomu, aby jeho velká část vůbec vznikla. 

 

V této knize se pokusím ukázat, co myslím termínem „pozitivní etické chování“. Přitom uznávám, že je 

velmi obtížné úspěšně zobecňovat nebo být úplně přesný, pokud jde o etiku a morálku. Jen velice 

zřídka, pokud vůbec, je nějaká situace úplně černobílá. Stejný čin může mít za různých okolností různé 

odstíny a stupně morální hodnoty. Zároveň je podstatné, abychom se shodli na tom, co představuje 

pozitivní a co negativní chování, co je správné a co špatné, co je přiměřené a co nepřiměřené. V 

minulosti měli lidé respekt k náboženství, který znamenal, že etické praktiky se udržovaly prostě 

proto, že většina lidí byla stoupencem toho či onoho náboženství. Ale to již dávno neplatí. Proto 

musíme najít nějaké jiné způsoby, jak vybudovat základní etické principy. 

 

Čtenář by neměl předpokládat, že já jako dalajlama mohu nabídnout nějaké zvláštní řešení. Na těchto 

stránkách není nic, co již nebylo řečeno dříve. Opravdu si myslím, že názory a myšlenky zde vyjádřené 

sdílí mnoho lidí, kteří o těchto věcech přemýšlejí a snaží se najít řešení problémů a trápení, kterým my 

lidé čelíme. V odpovědi na návrhy některých svých přátel nabízím veřejnosti tuto svou knihu v naději, 

že vyjádřím názory těch milionů lidí, kteří nemají možnost uplatnit svůj pohled na veřejnosti a zůstávají 

členy toho, co je považováno za mlčící většinu. 

 

Čtenář by ale měl mít na mysli, že moje formální vzdělání má zcela náboženský a duchovní charakter. 

Od mládí je mou hlavní (a trvalou) oblastí zájmu buddhistická filozofie a psychologie. Zvlášť jsem 

studoval práce náboženských filozofů tradice Gelug, ke které dalajlámové tradičně náleží. Pevně věřím 

v náboženský pluralismus, a proto jsem rovněž studoval základní díla jiných buddhistických tradic. Ale 

poměrně málo jsem se dostal do kontaktu s moderním světským myšlením. Přesto toto není 

náboženská kniha. Tím méně je to kniha o buddhismu. Mým cílem je vyzvat k etickému přístupu 

založenému spíše na univerzálních než náboženských zásadách. 

 

Z tohoto důvodu nebylo jednoduché vytvořit dílo pro veřejnost, a tato kniha je proto výsledkem 

týmové práce. Jedním konkrétním problémem byla skutečnost, že řadu tibetských termínů, jejichž 

použití se mi zdálo důležité, je obtížné převést do moderního jazyka. Kniha není v žádném případě 

míněna jako filozofické pojednání, proto jsem se snažil vše objasnit takovým způsobem, aby to 

pochopili i čtenáři-neodborníci a aby to rovněž bylo možné jednoduše přeložit do jiných jazyků. Navíc 
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jsem se pokusil hovořit jednoznačně se čtenáři, jejichž jazyk a kultura mohou být naprosto odlišné od 

mé vlastní, a je proto možné, že některé významové odstíny tibetského jazyka se ztratily a 

jiné nezamýšlené přibyly. Jsem přesvědčen, že pečlivé korektury tyto případy minimalizovaly. 

 

Pokud některé takové nepřesnosti vyjdou najevo, věřím, že je odstraním v příštím vydání. Zatím 

bych chtěl poděkovat Dr. Thubtan Džinpovi za pomoc v této oblasti, za překlad do angličtiny a za řadu 

připomínek. Rovněž bych chtěl poděkovat panu A. R. Normanovi za jeho redakční práci, která je 

neocenitelná. Dále bych chtěl vyjádřit svůj dík všem ostatním, kteří přispěli k tomu, aby tato práce 

přinesla plody. 

 

Dharamsala, únor 1999 

 

 

I. ZÁKLADY ETIKY 
 

KAPITOLA PRVNÍ 

 

Moderní společnost a hledání lidského štěstí 

 

Jsem v moderní společnosti relativně nováčkem. Přestože jsem svou domovinu opustil již dávno, v roce 

1959, a přestože můj život uprchlíka v Indii mě přivedl do mnohem užšího kontaktu se současnou 

společností, léta, ve kterých se formoval můj život, jsem prožil spíše odtržen od reality dvacátého 

století. Bylo to částečně díky tomu, že jsem byl ustanoven dalajlámou, a ve velmi raném věku jsem se 

tudíž stal mnichem. Rovněž to odráží skutečnost, že my Tibeťané jsme se rozhodli — podle mého 

názoru chybně — zůstat izolováni za vysokými horskými pásmy, která oddělují naši zemi od zbytku 

světa. Dnes však mnoho cestuji a mám veliké štěstí, že stále potkávám nové lidi. Kromě toho přichází 

mnoho nejrůznějších lidí, aby se se mnou setkali. Mnozí z nich — především ti, kteří vynaložili úsilí na 

to, aby cestovali do horského indického sídla Dharamsaly, kde žiji v exilu — přicházejí a něco hledají. 

Jsou mezi nimi lidé, kteří velmi trpěli: někteří ztratili rodiče a děti, jiní měli přátele či rodinné 

příslušníky, kteří spáchali sebevraždu, další mají rakovinu či choroby spojené s onemocněním AIDS. 

Pak jsou zde samozřejmě další Tibeťané se svými vlastními příběhy o nesnázích a utrpení. Bohužel 

mnozí mají nerealistická očekávání, předpokládají, že mám léčitelské schopnosti nebo že jim mohu dát 

nějaký druh požehnání. Ale já jsem jen obyčejná lidská bytost. Nejlepší, co mohu udělat, je pokusit se 

jim pomoci tím, že s nimi budu jejich utrpení sdílet. 

 

Mně samotnému skutečnost, že se setkávám s nespočetnými lidmi rozličných životních osudů z celého 

světa, připomíná, že jsme v základě všichni stejné lidské bytosti. Opravdu, čím více toho ze světa vidím, 

tím jasnější mi je, že bez ohledu na svou situaci — ať už jsme bohatí či chudí, vzdělaní či nevzdělaní, té 

či oné rasy, pohlaví a náboženského vyznání — si všichni přejeme být šťastní a vyhnout se utrpení. 

Každá naše zamýšlená akce, v určitém smyslu celý náš život — jak si ho zvolíme prožít v kontextu 

omezení daných naší osobní situací — může být nahlížena jako naše odpověď na velkou otázku, která 

stojí před námi všemi: „Jak mám být šťastný?“ 

 

V tomto velkém hledání štěstí nás všechny udržuje, podle mého názoru, naděje. Víme, dokonce i když 

si to nepřiznáme, že nemáme žádnou záruku na lepší a šťastnější život než je ten, který vedeme dnes. 

Jedno staré tibetské přísloví říká: Příští život nebo zítřek — nikdy si nemůžeme být jisti, co přijde dřív. 

Ale doufáme, že budeme dále žít. Doufáme, že díky tomu či onomu skutku dojdeme štěstí. Všechno, 

co děláme, nejen jako jednotlivci, ale také na úrovni celé společnosti, může být nahlíženo z hlediska 
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této základní touhy. Vskutku je to touha sdílená všemi cítícími bytostmi. Touha či sklon být šťastný a 

vyhnout se utrpení nezná hranic. Je to naše přirozenost. Jako taková nepotřebuje žádné ospravedlnění 

a je potvrzena již pouhou skutečností, že si to přirozeně a oprávněně přejeme. 

 

A to je přesně to, co vidíme jak v bohatých, tak i chudých zemích. Všude, kde si to jen umíme představit, 

se lidé snaží o zlepšení svého života. Přesto se mi zdá, že život v materiálně rozvinutých zemích, přes 

všechen svůj průmysl, je v určitém směru méně uspokojující, méně šťastný a do určité míry přináší větší 

utrpení než život v méně rozvinutých zemích. Skutečně, když porovnáme bohaté s chudými, často se 

zdá, že ti, co nemají nic, jsou méně naplněni obavami, přestože jsou postiženi fyzickou bolestí a 

utrpením. Pokud jde o bohaté, jen málo z nich ví, jak svůj majetek rozumně využít — tj. využít jej nikoli 

k luxusnímu životu, ale podělit se o něj s potřebnými. Mnozí to nevědí. Jsou tolik pohlceni myšlenkou 

získávat stále více, že v životě nemají čas na nic jiného. 

 

Ve svém pohlcení nakonec ztrácí sen o štěstí, které by bohatství mělo poskytovat. Výsledkem je, že 

trvale trpí, rozpolcení mezi obavami, co by se mohlo stát, a nadějí na získání většího majetku. Jsou 

postiženi duševním a emocionálním utrpením — dokonce i když se navenek může zdát, že vedou 

naprosto úspěšný a pohodlný život. To je naznačeno znepokojivým rozšířením obav, nespokojenosti, 

frustrace, nejistoty a deprese mezi lidmi v materiálně rozvinutých zemích. Navíc je toto vnitřní utrpení 

přímo spojeno s rostoucím zmatkem ohledně toho, co představuje morálku a jaké jsou její základy. 

 

Tento paradox se mi vždy připomene při mých zahraničních cestách. Často se stává, že když přijedu do 

nové země, všechno se zpočátku zdá velmi příjemné a krásné. Každý, koho potkám, je velmi přátelský. 

Není tu nic, nač by bylo možno si stěžovat. Ale potom, jak den po dni poslouchám, co lidé říkají, 

dozvídám se o jejich problémech, obavách a starostech. Uvnitř se mnozí cítí stísnění a nespokojení se 

svým životem. Zažívají pocity izolace, pak přichází deprese. Výsledkem je atmosféra starosti, která je 

rysem života v rozvinutých zemích. 

 

Nejprve mě to překvapovalo. Přestože jsem si nikdy nepředstavoval, že samo materiální bohatství 

může přemoci utrpení, musím připustit, že při pohledu na rozvinutý svět z Tibetu, země, která byla 

vždy materiálně velmi chudá, jsem se domníval, že bohatství může napomoci překonat utrpení více, 

než tomu ve skutečnosti je. Očekával jsem, že když se sníží fyzické utrpení lidí, jako je tomu ve většině 

materiálně rozvinutých zemí, lidé mnohem snáze dosáhnou štěstí než ti, kteří žijí v mnohem těžších 

podmínkách. Místo toho neobyčejný rozvoj vědy a techniky zřejmě nepřinesl o mnoho více než početní 

zlepšení. V mnoha případech pokrok neznamená téměř nic víc než větší počet okázalých domů ve více 

městech, mezi nimiž jezdí více aut. Jistěže zde došlo ke snížení určitých druhů utrpení, zvláště pokud 

jde o některé choroby. Ale zdá se mi, že ke snížení celkového utrpení nedošlo. 

 

V této souvislosti si dobře vzpomínám na jednu z mých prvních cest na západ. Byl jsem hostem jedné 

velmi zámožné rodiny, která žila ve velkém a komfortním domě. Všichni byli okouzlující a zdvořilí. Bylo 

zde služebnictvo, které vyplnilo každou vaši potřebu a já si začínal myslet, že zde je snad nezvratný 

důkaz, že bohatství může být zdrojem štěstí. Moji hostitelé rozhodně působili dojmem uvolněné 

sebedůvěry. Ale když jsem v koupelně, ve skříňce, jejíž dvířka byla pootevřena, spatřil sbírku sedativ a 

prášků na spaní, bolestně jsem si uvědomil, že mezi vnějším zdáním a vnitřní skutečností zde vždy 

existuje velká propast. 

 

Paradox, že mezi materiálním bohatstvím často nacházíme vnitřní — mohli bychom také říci psychické 

či emoční — utrpení, je zřejmý ve většině západních zemí. Je tak široce rozšířený, že se můžeme ptát, 

zda je v západní kultuře něco, co dává lidem zde žijícím dispozici k takovému druhu utrpení? Pochybuji 
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o tom. Je ve hře mnoho faktorů. Je jasné, že sám materiální rozvoj hraje určitou roli. Ale můžeme 

rovněž uvést rostoucí urbanizaci moderní společnosti, kde vysoká koncentrace lidí žije navzájem v 

těsné blízkosti. V této souvislosti musíme vzít v úvahu, že místo abychom se spoléhali jeden na 

druhého, máme sklon spoléhat na stroje a služby. Zatímco dříve mohli farmáři zavolat členy rodiny, 

aby jim pomohli při žních, nyní prostě zatelefonují jinému podnikateli. Zjišťujeme, že moderní život 

je organizován tak, aby vyžadoval menší přímou závislost na ostatních lidech. Více či méně obecnou 

touhou všech lidí v moderní společnosti je zřejmě mít svůj vlastní dům, vlastní auto, vlastní počítač 

atd., aby byli co nejvíce nezávislí. To je přirozené a pochopitelné. Můžeme rovněž poukázat na rostoucí 

autonomii, které si lidé užívají v důsledku vědeckotechnického pokroku. V současnosti je možné být na 

ostatních mnohem nezávislejší, než tomu bylo kdy předtím. Ale s tímto pokrokem došlo k tomu, že má 

budoucnost není závislá na mém sousedovi, ale spíše na mé práci nebo většinou v nejlepším případě 

na mém zaměstnavateli. To v nás navíc vzbuzuje dojem, že když ostatní nejsou důležití pro mé štěstí, 

jejich štěstí také není důležité pro mě. 

 

Podle mého názoru jsme vytvořili společnost, kde je pro lidi stále těžší a těžší navzájem si projevit 

základní náklonnost. Místo pocitu příslušnosti k nějaké komunitě, který je konejšivým rysem méně 

bohatých (a většinou zemědělských) společností, nacházíme vysoký stupeň samoty a opuštěnosti. Přes 

skutečnost, že miliony lidí žijí navzájem v těsné blízkosti, se zdá, že mnozí z nich, především staří lidé, 

si nemají s kým popovídat kromě svého zvířecího přítele. Moderní průmyslová společnost mě často 

zaráží tím, že je jako obrovský samohybný stroj. Místo toho, aby lidé společnost řídili, je každý 

jednotlivec jen malou, nevýznamnou součástkou, která nemá žádnou volbu, ale musí se hýbat, když se 

pohne stroj. 

 

Všechno tohle je smícháno současnou rétorikou růstu a ekonomického rozvoje, která silně podporuje 

sklon lidí k soutěživosti a závisti. A s tím přichází vnímaná potřeba udržet si vnější zdání — což je samo 

o sobě zdrojem problémů, napětí a pocitu neštěstí. Přesto psychické a emocionální utrpení, které je 

na západě tak rozšířeno, méně pravděpodobně odráží kulturní nedostatky než skryté lidské sklony. 

Skutečně jsem si povšiml, že obdobné formy vnitřního utrpení lze nalézt i mimo západní kulturu. V 

některých částech jihovýchodní Asie je patrné, že jak se zvýšila prosperita, tradiční systém hodnot začal 

ztrácet svůj vliv na lidi. Výsledkem je, že nacházíme značně podobné projevy stísněnosti, jako jsou ty, 

které se projevují v západních zemích. To naznačuje, že tento potenciál je přítomen v nás všech, a že 

stejně jako fyzická nemoc odráží okolní prostředí, i emocionální a psychické utrpení vzniká za určitých 

konkrétních okolností. Proto v jižních, nerozvinutých zemích neboli „třetím světě“ nacházíme choroby 

omezené především na tuto část světa, jako jsou nemoci pocházející z nedostatečné hygieny. Naopak 

v městských průmyslových společnostech vidíme nemoci projevující se způsoby, které vycházejí z 

tohoto životního prostředí. Takže namísto onemocnění ze špatné vody najdeme onemocnění ze stresu. 

Všechno toto naznačuje, že máme mnoho důvodů předpokládat silné spojení mezi naším 

nepřiměřeným důrazem na vnější pokrok a pocity neštěstí, zloby a nedostatku spokojenosti v moderní 

společnosti. To může znít jako dosti bezútěšný názor. Ale pokud neuznáme rozsah a charakter našich 

problémů, nebudeme dokonce ani schopni se jimi začít zabývat. 

 

Je jasné, že hlavní důvod, proč je moderní společnost oddána materiálnímu pokroku, je právě úspěch 

vědy a techniky. Na těchto formách lidského úsilí je skvělé, že přinášejí okamžité uspokojení. Tím se liší 

od modlitby, jejíž výsledky jsou převážně neviditelné — pokud modlitba vůbec funguje. A nám 

výsledky imponují. Co by mohlo být normálnějšího? Bohužel tato oddanost pokroku nás utvrzuje v tom, 

že klíčem ke štěstí je materiální prosperita na jedné straně a síla vědomostí na straně druhé. A zatímco 

každému, kdo o tom přemýšlí, je jasné, že materiální prosperita sama o sobě nám nemůže přinést 

štěstí, je možná méně zřejmé, že ani vědomosti k tomu nestačí. Skutečnost je taková, že samotné 
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znalosti nám nemohou přinést štěstí pramenící z vnitřního rozvoje, který není závislý na vnějších 

faktorech. Je skutečností, že přestože naše podrobné a konkrétní znalosti určitého jevu jsou 

obrovským úspěchem, nutnost redukovat a zjednodušovat při jeho dosahování nám nejenom 

nepřinese štěstí, ale může být dokonce nebezpečná. Může způsobit, že ztratíme kontakt se širší 

realitou lidské existence, zvláště pokud jde o naši závislost na ostatních. 

 

Rovněž si musíme uvědomit, co se stane, když se příliš spolehneme na vnější úspěchy vědy. Například 

s poklesem vlivu náboženství se zvyšuje zmatek týkající se problému, jak nejlépe bychom měli v životě 

jednat. V minulosti bylo náboženství těsně propojeno s etikou. Nyní jsou mnozí lidé přesvědčeni o tom, 

že věda „vyvrátila“ náboženství, a předpokládají, že když zde není žádný konečný důkaz jakékoli 

duchovní autority, musí být i samotná morálka záležitostí osobní volby. A zatímco v minulosti měli 

vědci a filozofové potřebu najít pevné základy, na kterých by postavili neměnné zákony a absolutní 

pravdy, je v současnosti tento druh úsilí považován za zbytečný. A výsledkem je naprostý obrat, 

směřování k opačnému extrému, kde nakonec již nic neexistuje, kde je zpochybňována i sama 

realita. To může vést jen k chaosu. 

 

Tím nechci kritizovat vědecké snažení. Při svých setkáních s vědci jsem se mnohému naučil a nevidím 

žádný důvod, proč s nimi nevést dialog, dokonce ani když je jejich názorem radikální materialismus. 

Pokud si vzpomínám, vždy jsem byl vědeckými poznatky naopak fascinován. Jako chlapec jsem 

měl období, kdy jsem se mnohem více zajímal o mechanismus staré filmové promítačky, kterou jsem 

našel ve skladišti letní dalajlámovy rezidence, než o svá náboženská a akademická studia. Můj názor je 

spíše ten, že máme sklon přehlížet omezenost vědy. Když v obecném povědomí věda nahrazuje 

náboženství jako konečný zdroj vědění, začíná vypadat trochu jako další náboženství. S tím přichází 

podobné nebezpečí u některých lidí, kteří slepě věří ve vědecké zásady a k jiným názorům se staví 

netolerantně. Skutečnost, že došlo k takovéto náhradě náboženství, však není překvapivá, když 

vezmeme v úvahu výjimečný přínos vědy. Kdo by nebyl uchvácen naší schopností dopravit lidi 

na Měsíc? Přesto zůstává skutečností, že kdybychom například přišli za jaderným fyzikem a zeptali se: 

„Stojím před morálním problémem, co mám dělat?“, fyzik by nemohl než zakroutit hlavou a poslat nás 

pro odpověď někam jinam. Obecně vzato není vědec v lepším postavení než například právník. 

Zatímco věda a právo nám mohou pomoci předpovědět pravděpodobné důsledky našeho jednání, ani 

jedno z nich nám nemůže říci, jak máme jednat morálně. Mimoto potřebujeme poznat 

samotná omezení vědeckého zkoumání. Například i když jsme tisíce let věděli o existenci lidského 

vědomí a přestože během historie bylo předmětem zkoumání, přes nejlepší úsilí vědci stále nerozumějí 

tomu, co to vlastně je, proč existuje, jak funguje nebo co je jeho podstatou. Věda nám nedokáže říci, 

co je podstatou vědomí, ani jaké jsou jeho účinky. Samozřejmě, že vědomí patří do kategorie jevů bez 

formy, hmoty nebo barvy. Nelze je zkoumat vnějšími prostředky. Ale to neznamená, že takové věci 

neexistují, pouze to, že je věda nemůže najít. 

 

Máme snad proto zavrhnout vědecké zkoumání na základě toho, že nás zklamalo? To jistě ne. Ani tím 

nechci naznačit, že prosperita jako cíl je špatná. Díky naší přirozenosti hrají v našich životech tělesné a 

fyzické prožitky dominantní roli. Úspěchy vědy a techniky jasně odrážejí naši touhu dosáhnout lepší a 

pohodlnější existence. To je velmi dobré. Kdo by neschvaloval mnohé úspěchy moderní medicíny? 

 

Zároveň však považuji za naprostou pravdu domněnku, že členové určitých tradičních zemědělských 

společností zakoušejí větší harmonii a poklid než lidé žijící v moderních městech. Například v oblasti 

Spiti v severní Indii je zvykem místních lidí nezamykat dům, když jdou ven. Očekává se, že 

návštěvník, který najde dům prázdný, vejde dovnitř a vezme si jídlo, zatímco bude čekat, až se rodina 

vrátí. Stejný zvyk existoval v minulosti i v Tibetu. Nelze říci, že by se v těchto společnostech 
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nepáchaly žádné zločiny. Stejně jako v Tibetu před čínskou okupací se takové věci samozřejmě občas 

přihodily. Ale když k tomu došlo, lidé byli překvapeni. Byly to řídké a neobvyklé události. Naopak v 

některých moderních městech je pozoruhodné, když některý den nedojde k vraždě. S urbanizací přišla 

disharmonie. 

 

Přesto si musíme dávat pozor, abychom neidealizovali starý způsob života. Vysoký stupeň spolupráce, 

který nacházíme v nerozvinutých zemědělských společnostech, může být založen spíše na nutnosti než 

na dobré vůli. Lidé poznali, že je to možnost, jak zmírnit těžkou práci. A spokojenost, kterou vnímáme, 

může mít hodně co dělat s nevědomostí. Tito lidé si možná neuvědomují či neumí představit, že by byl 

možný jiný způsob života. Pokud by tomu tak bylo, pravděpodobně by ho dychtivě přijali. Stojíme proto 

před problémem, jak najít prostředky k dosažení stejného stupně harmonie a klidu, jaký zažívají 

mnohem tradičnější společnosti, a přitom plně využívat výhody materiálního rozvoje světa, jak ho 

nacházíme na úsvitu nového tisíciletí. Někdy se naznačuje, že tyto společnosti by se ani neměly 

pokoušet zlepšit úroveň svého života. Přesto jsem si naprosto jistý, že například většina tibetských 

kočovníků by byla velmi šťastná, kdyby měla na zimu nejmodernější termální oblečení, bezdýmné 

palivo na vaření, výdobytky moderní medicíny a ve svých stanech přenosné televizory. A já bych jim to 

nerad odpíral. 

 

Moderní společnost, se všemi svými výhodami i nevýhodami, se vyvinula v souvislosti s mnoha 

událostmi a podmínkami. Předpokládat, že pouhým opuštěním materiálního pokroku můžeme 

překonat všechny naše problémy, by bylo krátkozraké. To by znamenalo ignorovat jejich skryté příčiny. 

Kromě toho v moderním světě je stále víc toho, co nás může naplňovat optimismem. V 

nejrozvinutějších zemích je nespočetné množství lidí, kteří se aktivně zajímají o ostatní. Blíže k domovu 

vzpomínám na obrovskou laskavost, kterou nám, tibetským uprchlíkům, prokázali lidé, jejichž osobní 

zdroje byly rovněž velmi omezené. Například naše děti nesmírně čerpaly z nesobeckého přínosu svých 

indických učitelů, z nichž mnozí byli nuceni žít v obtížných podmínkách daleko od svých domovů. V 

širším měřítku můžeme rovněž vzít v úvahu stoupající uznání základních lidských práv po celém světě. 

To z mého pohledu představuje velice pozitivní vývoj. Skutečnost, že mezinárodní 

společenství všeobecně reaguje na přírodní katastrofy okamžitou pomocí, je rovněž skvělým rysem 

moderního světa. Rostoucí přijímání faktu, že nemůžeme pokračovat ve špatném zacházení s naším 

životním prostředím, aniž bychom čelili vážným důsledkům, je rovněž zdrojem naděje. Navíc jsem 

přesvědčen, že — především díky moderní komunikaci — lidé pravděpodobně více 

přijímají rozmanitost. A úroveň gramotnosti a vzdělání po celém světě je všeobecně vyšší než kdykoli 

předtím. Takový pozitivní vývoj by měl být považován za známku toho, čeho všeho jsme my 

lidé schopni dosáhnout. 

 

Nedávno jsem měl příležitost setkat se v Anglii s královnou matkou. Byla to pro mě známá osobnost, 

proto jsem z tohoto setkání měl velikou radost. Ale obzvlášť mě povzbudily její názory, názory ženy 

staré jako dvacáté století samo, že lidé si jsou mnohem více vědomi ostatních, než tomu bylo za jejího 

mládí. Tehdy, řekla, měli lidé zájem především o svou vlastní zemi, zatímco nyní se mnohem více 

zajímají i o obyvatele ostatních zemí. Když jsem se jí zeptal na budoucnost, odpověděla bez váhání, že 

budoucnost vidí optimisticky. 

 

Je samozřejmě pravda, že můžeme poukázat na velké množství silně negativních trendů v moderní 

společnosti. Není důvod pochybovat o tom, že počet vražd, násilí a znásilnění rok od roku roste. Navíc 

stále slyšíme o zneužívání a vykořisťování jak doma, tak i v širší společnosti, o rostoucím počtu mladých 

lidí závislých na drogách a alkoholu a o tom, jak vysoká rozvodovost současných manželství ovlivňuje 

děti. Ani naše malá utečenecká komunita neunikla vlivu některých z těchto věcí. Zatímco v 
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tibetské společnosti byla sebevražda téměř neznámá, v poslední době zde byl jeden či dva tragické 

případy tohoto druhu, dokonce i v naší exilové komunitě. Stejně tak drogová závislost mezi 

mladými Tibeťany v předešlé generaci jistě neexistovala, nyní však máme několik případů — je nutno 

říci, že většinou tam, kde jsou lidé vystaveni modernímu městskému životnímu stylu. 

 

Přesto kromě utrpení z nemoci, stáří a smrti není žádný z těchto problémů přirozeně nevyhnutelný. 

Nejsou ani způsobeny nedostatkem určitých vědomostí. Když o tom pečlivě uvažujeme, zjistíme, že 

jsou to všechno etické problémy. Odráží naše chápání toho, co je dobré a co je špatné, co je pozitivní 

a co je negativní, co je správné a co správné není. Ale kromě toho můžeme poukázat na něco 

podstatnějšího: opomíjení toho, čemu říkám vnitřní rozměr. 

 

Co tím myslím? Podle mého názoru přehnaný důraz na materiální zisk odráží náš skrytý předpoklad, že 

to, co si můžeme koupit, nám samo o sobě dodá všechno uspokojení, které potřebujeme. Ale je 

přirozené, že uspokojení, které nám může materiální zisk poskytnout, bude omezeno úrovní 

našich smyslů. Kdyby byla pravda, že lidé se neliší od zvířat, bylo by to v pořádku. Ale když vezmeme v 

úvahu složitost našeho druhu — zvláště skutečnost, že máme myšlenky a emoce stejně jako schopnost 

představivosti a kritičnosti — je zřejmé, že naše potřeby přesahují pouhé smyslové uspokojení. Obecné 

rozšíření neklidu, stresu, zmatku, nejistoty a deprese mezi lidmi, jejichž základní potřeby byly 

uspokojeny, je jasnou známkou této skutečnosti. Naše problémy, jak ty, které zažíváme vnějškově 

— jako jsou války, kriminalita a násilí — i ty, které zakoušíme uvnitř — naše emocionální a psychické 

utrpení — nemohou být vyřešeny, dokud neoslovíme tento náš opomíjený rozměr. Proto za posledních 

sto let tolik velkých hnutí — demokracie, liberalismus, socialismus — selhalo, přes mnoho skvělých 

myšlenek, při své snaze dosáhnout všeobecného uspokojení potřeb. Je jisté, že bude nutná revoluce. 

Ale nikoli politická, ekonomická nebo dokonce technická revoluce. S těmi máme za poslední století 

dostatek zkušeností, abychom pochopili, že pouze vnější přístup nemůže stačit. To, co navrhuji, je 

duchovní revoluce. 

 

KAPITOLA DRUHÁ 

 

Žádná magie či mysterium 

 

Volám-li po duchovní revoluci, obhajuji snad především náboženské řešení našich problémů? Ne. Jako 

člověk, který se v okamžiku psaní této knihy blíží k sedmdesátce, jsem nashromáždil dostatek 

zkušeností, abych si byl naprosto vědom toho, že Buddhovo učení je pro lidstvo významné a užitečné. 

Pokud je nějaký člověk uvede do praxe, bude z toho mít prospěch nejen on, ale i ostatní. Má setkání s 

mnoha nejrůznějšími lidmi po celém světě mi však pomohla uvědomit si, že jsou zde i jiná náboženství 

a jiné kultury, které jsou neméně než má vlastní schopny umožnit jednotlivcům vést užitečný a 

uspokojivý život. A navíc jsem došel k závěru, že není příliš důležité, je-li člověk věřící nebo nikoli. 

Mnohem důležitější je, aby to byl dobrý člověk. 

 

Říkám to s vědomím skutečnosti, že přestože většina z téměř šesti miliard lidí žijících na zemi přísluší k 

té či oné víře, vliv náboženství na životy lidí je spíše okrajový, zvláště v rozvinutém světě. Je pochybné, 

zda celkově celá miliarda lidí je tím, čemu já říkám oddaní náboženští praktici, což jsou lidé, kteří 

se každodenně pokoušejí přesně dodržovat zásady a předpisy své náboženské víry. V tomto smyslu 

zůstává zbytek lidí nepraktikující. Ti, kteří jsou oddanými praktiky, jdou nejrůznějšími náboženskými 

cestami. Z tohoto pohledu se stává zřejmé, že jsme velice rozdílní a že žádné náboženství nemůže 

uspokojit všechny lidi. Můžeme rovněž dojít k závěru, že my lidé můžeme klidně žít bez útočiště 

náboženské víry. 
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To může u osobnosti náboženského života vypadat jako neobvyklé stanovisko. Já jsem však napřed 

Tibeťan a teprve potom dalajlama, a jsem nejdříve člověk a potom teprve Tibeťan. Takže zatímco jako 

dalajlama mám zvláštní zodpovědnost k Tibeťanům, jako mnich mám zvláštní zodpovědnost 

podporovat soulad mezi různými náboženstvími a jako člověk mám největší zodpovědnost k celému 

lidstvu — což máme my všichni. A protože většina lidí nepraktikuje žádné náboženství, mým zájmem je 

pokusit se najít způsob, jak sloužit všem lidem, aniž bych se odvolával na náboženskou víru. 

 

Věřím tomu, že pokud se podíváme na hlavní světová náboženství z co nejširší perspektivy, zjistíme, že 

všechna — buddhismus, křesťanství, hinduismus, islám, judaismus, sikhismus, zoroastrismus a ostatní 

— mají za cíl pomoci lidem dosáhnout trvalého štěstí. A všechna jsou podle mého názoru schopna 

jim to umožnit. Za takových okolností je rozmanitost náboženství (z nichž každé podporuje stejné 

základní hodnoty) žádoucí a užitečná. 

 

Ne že bych to vždy vnímal takto. Když jsem byl mladší a žil jsem v Tibetu, celým svým srdcem jsem věřil, 

že buddhismus je nejlepší cestou. Říkal jsem si, že by bylo nádherné, kdyby se všichni stali buddhisty. 

Ale to pramenilo z nevědomosti. My Tibeťané jsme samozřejmě slyšeli o ostatních náboženstvích. 

Ale to málo, co jsme o nich věděli, pocházelo z tibetských překladů sekundárních, buddhistických 

pramenů. Je přirozené, že tyto prameny se soustředily na ty stránky ostatních náboženství, které byly 

z buddhistického pohledu nejspornější. Nebylo to proto, že by si buddhističtí autoři přáli záměrně 

zesměšnit své oponenty. Spíše to odráželo skutečnost, že neměli potřebu hovořit o těch stránkách, 

proti kterým neměli žádné námitky od té doby, kdy byla tato díla jako celek k dispozici v Indii, kde psali. 

Bohužel v Tibetu tomu tak nebylo. Zde žádné překlady těchto rukopisů k dispozici nebyly. 

 

Jak jsem vyrůstal, měl jsem postupně možnost dozvědět se více o ostatních světových náboženstvích. 

Zvláště po svém odchodu do exilu jsem začal potkávat lidi, kteří věnovali celý svůj život různým vírám 

— někteří prostřednictvím modliteb a meditací, jiní s pomocí aktivní služby ostatním — a získali ve své 

konkrétní tradici hluboké zkušenosti. Takové osobní výměny zkušeností mi pomohly uznat obrovskou 

hodnotu každé z hlavních náboženských tradic a vedly mě k hluboké úctě k nim. Pro mě nejcennější 

cestou stále zůstává buddhismus. Ten nejlépe odpovídá mojí osobnosti. Ale to neznamená, že bych 

se domníval, že buddhismus je nejlepší cestou pro každého, stejně jako se nedomnívám, že každý musí 

nutně být věřícím. 

 

Samozřejmě, že jako Tibeťan a mnich jsem byl vychován a vzdělán podle zásad, předpisů a praktik 

buddhismu. Nemohu proto popřít, že celé moje myšlení je formováno mým chápáním toho, co to 

znamená být Buddhovým následovníkem. Ale v této knize se snažím překročit formální hranice své 

víry. Chci ukázat, že existují určité univerzální etické principy, jež mohou každému pomoci dosáhnout 

štěstí, o které všichni usilujeme. Někteří lidé mohou mít pocit, že se takto tajně snažím propagovat 

buddhismus. Ale přestože je pro mne obtížné přesvědčivě takové tvrzení vyvrátit, není tomu tak. 

 

Ve skutečnosti se domnívám, že je nutno pečlivě rozlišovat mezi náboženstvím a duchovností. 

Náboženství se podle mého názoru zabývá vírou v tvrzení o spasení jednou vírou či druhou, a jeho 

součástí je přijetí jisté formy metafyzické či nadpřirozené reality, snad i včetně myšlenky nebe či 

nirvány. S tím je spojeno náboženské učení či dogma, rituál, modlitba atd. Duchovnost je podle mého 

názoru spojena s vlastnostmi lidského ducha — jako je láska a soucit, trpělivost, tolerance, odpuštění, 

spokojenost, smysl pro zodpovědnost, smysl pro harmonii — které přinášejí štěstí člověku samotnému 

i ostatním. Zatímco rituál a modlitba, spolu s otázkou nirvány či spásy, jsou přímo spojeny s 

náboženskou vírou, tyto vnitřní kvality s ní být spojeny nemusí. Není proto důvod, proč by je člověk 

neměl rozvíjet, dokonce i do vysokého stupně, bez pomoci jakéhokoli náboženského či metafyzického 



˂ ZPĚT                                                                                                                                                                      10 
 

systému víry. Proto občas říkám, že náboženství je něco, bez čeho se snad můžeme obejít. Bez čeho se 

obejit nemůžeme, jsou tyto základní duchovní kvality. 

 

Ti, kteří praktikují náboženství, budou mít samozřejmě pravdu, budou-li tvrdit, že tyto kvality či ctnosti 

jsou výsledkem upřímného náboženského úsilí a že náboženství má proto souvislost s jejich rozvojem 

a s tím, čemu se říká spirituální či duchovní praxe. Ale musíme si v tomto bodě udělat 

jasno. Náboženská víra vyžaduje duchovní praxi. Přesto se zdá, že zde panuje mnoho zmatku, stejně 

často mezi věřícími jako mezi nevěřícími, okolo otázky, v čem to všechno vlastně spočívá. Za společný 

rys vlastností, které jsem popsal jako „duchovní“, může být označena určitá úroveň zájmu o blaho 

ostatních. V tibetštině hovoříme o zdnphankji sem, což znamená „myšlenka pomáhat ostatním“. A když 

o nich přemýšlíme, vidíme, že každá z těchto význačných vlastností má co dělat s prospěchem ostatních 

lidí. Navíc člověk, který je soucitný, milující, trpělivý, tolerantní, odpouštějící atd. do určité míry 

poznává potenciální přínos své činnosti pro ostatní a podle toho řídí své jednání. Podle tohoto popisu 

představuje duchovní praxe na jedné straně jednání v zájmu ostatních lidí. Na straně druhé s sebou 

nese transformaci vlastní osobnosti tak, abychom měli větší předpoklady jednat takovýmto způsobem. 

Hovořit o duchovní praxi jiným způsobem než takto je zbytečné. 

 

Moje volání po duchovní revoluci není tedy voláním po revoluci náboženské. Ani to není doporučení k 

životu, který je nějakým způsobem nadpozemský, a tím méně nabádání k něčemu magickému či 

mystickému. Spíše je to volání po radikální změně orientace a odklonu od zvyku stále se zabývat jen 

sám sebou. Je to volání po příklonu směrem k širšímu společenství bytostí, s nimiž jsme spojeni, a k 

jednání, které vedle vlastních zájmů uznává i zájmy ostatních. 

 

Zde může čtenář namítnout, že zatímco transformace charakteru, kterou taková změna směru 

naznačuje, je jistě žádoucí a přestože je dobré, když lidé rozvíjejí soucit a lásku, revoluce ducha stěží 

dokáže vyřešit řadu závažných problémů, kterým čelíme v moderním světě. Navíc je možno namítnout, 

že problémy vznikající například z domácího násilí, drogové a alkoholové závislosti, rozpadů rodin atd. 

lze snáze pochopit a vypořádat se s nimi jejich vlastním způsobem. Přesto vzhledem k tomu, že tyto 

problémy jistě lze řešit, pokud budou lidé k sobě navzájem láskyplnější a soucitnější — ať to může být 

jakkoli nepravděpodobné — mohou být rovněž nazvány duchovními problémy, které je možno řešit 

duchovním způsobem. Tím nechci říci, že všechno, co potřebujeme, je rozvíjet tyto vlastnosti a 

všechny problémy automaticky zmizí. Naopak každý z nich potřebuje specifické řešení. Ale zjistíme, že 

když je tento duchovní rozměr potlačen, nemáme žádnou naději najít trvalé řešení. 

 

Proč tomu tak je? Špatné zprávy jsou životní skutečností. Pokaždé, když vezmeme do ruky noviny nebo 

pustíme televizi či rádio, jsme konfrontováni se smutnými zvěstmi. Nemine den, aby se někde ve světě 

nepřihodila nějaká událost, kterou všichni považují za nešťastnou. Ať už jsme odkudkoliv a ať je 

naše životní filozofie jakákoli, je pro nás více či méně bolestné, když slyšíme o utrpení ostatních. 

 

Tyto události lze rozdělit do dvou velkých kategorií: ty, které mají v podstatě přirozené příčiny — 

zemětřesení, sucho, záplavy apod. — a ty, které mají lidský původ. Války, zločinnost, násilí všeho druhu, 

korupce, chudoba, podvody a sociální, politická a ekonomická nespravedlnost jsou všechno 

následky negativního lidského chování. A kdo je za takové chování zodpovědný? My. Od členů 

královské rodiny, prezidentů, předsedů vlády a politiků přes administrativní pracovníky, vědce, lékaře, 

právníky, vysokoškolské profesory, studenty, kněze, jeptišky a mnichy, jako jsem já, po průmyslníky, 

umělce, obchodníky, techniky, dělníky, řemeslníky a nezaměstnané není jediná třída či oblast 

společnosti, která by nepřispívala k naší denní porci nešťastných zpráv. 
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Naštěstí na rozdíl od přírodních katastrof, se kterými můžeme udělat jen málo nebo vůbec nic, tyto 

lidské problémy, protože jsou to v podstatě etické problémy, mohou být překonány. Skutečnost, že je 

zde tolik lidí, opět z každé třídy i oblasti společnosti, kteří o to usilují, je odrazem tohoto 

podvědomého tušení. Jsou zde lidé, kteří se přidají k politickým stranám, aby bojovali za lepší ústavu, 

jiní, kteří se stanou právníky, aby usilovali o spravedlnost, další, kteří vstoupí do 

charitativních organizací, aby bojovali proti chudobě, a ještě další, kteří pečují, jak na profesionálním, 

tak i dobrovolném základě, o oběti násilí. My všichni se skutečně, v souladu se svými názory a po svém, 

snažíme učinit svět — nebo přinejmenším svou malou část světa — lepším místem k životu. 

 

Bohužel zjišťujeme, že bez ohledu na to, jak složitý a dobře organizovaný je náš právní systém a jak 

jsou pokročilé naše metody vnějšího řízení, samotné nemohou vykořenit chybné jednání. Uvažte, že v 

současnosti mají policejní síly k dispozici techniku, kterou si před padesáti lety mohl stěží někdo 

představit. Mají metody pozorování, které jim umožňují vidět to, co bylo dříve skryto, porovnávají DNA, 

mají soudní laboratoře, cvičené psy a samozřejmě vysoce vyškolené pracovníky. Ale metody zločinců 

jsou podobně pokročilé, takže na tom nejsme o mnoho lépe. Kde chybí etická kázeň, nemůže být 

žádná naděje na překonání problémů, jako je například vzrůstající kriminalita. Ve skutečnosti bez 

vnitřní disciplíny zjistíme, že právě ty prostředky, které používáme k vyřešení problémů, se samy stávají 

jejich zdrojem. Zvyšující se složitost zločineckých i policejních metod představuje nebezpečný a 

vzájemně se posilující koloběh. Jaký je tedy vztah mezi duchovností a etickou praxí? Protože láska, 

soucit a podobné vlastnosti podle definice předpokládají určitou úroveň zájmu o prospěch ostatních, 

předpokládají etickou kázeň. Nemůžeme být milující a soucitní, aniž bychom zároveň ovládali své 

škodlivé pohnutky a touhy. 

 

Pokud jde o samotné základy etické praxe, může se čtenář domnívat, že přinejmenším zde obhajuji 

náboženský přístup. Samozřejmě, že každá z hlavních náboženských tradic má dobře propracovaný 

etický systém. Ale když se s pomocí náboženství pokoušíme pochopit, co je dobré a co je špatné, potíž 

je v tom, že se musíme ptát: „Které náboženství?“ Které z nich předkládá nejúplnější, nejpřístupnější a 

nejpřijatelnější systém? Takové spory nikdy neutichnou. Navíc bychom takto pominuli skutečnost, že 

mnozí, kteří odmítají náboženství, tak činí z upřímného přesvědčení, nejen proto, že by se nezajímali o 

hlubší otázky lidské existence. Nemůžeme předpokládat, že takoví lidé nemají smysl pro dobro a zlo 

nebo pro to, co je morálně přijatelné, jenom proto, že někteří nevěřící jsou nemorální. Navíc 

náboženské přesvědčení není zárukou morální bezúhonnosti. Když se podíváme na historii našeho 

druhu, vidíme, že mezi hlavními výtržníky — těmi, kteří se chovají násilně, brutálně a destruktivně k 

ostatním lidem — bylo mnoho takových, kteří se hlásili k náboženské víře, často hlasitě. Náboženství 

nám může pomoci vytvořit si základní etické zásady. Přesto můžeme hovořit o etice a morálce, aniž 

bychom měli oporu v náboženství. 

 

Opět je možné namítnout, že pokud nepřijmeme náboženství jako zdroj etiky, musíme připustit, že 

chápání lidí, co je dobré a co je zlé, co je správné a co je špatné, co je morálně přijatelné a co nikoli, co 

je pozitivní a co negativní, se musí lišit podle okolností a dokonce i u různých lidí. Ale zde mi 

dovolte poznamenat, že by nikdo neměl předpokládat, že někdy bude možné vytvořit soubor pravidel 

či zákonů, které nám poskytnou odpověď na každý etický problém, dokonce i když 

přijmeme náboženství za základ morálky. Podobný přístup nemá naději, že by někdy postihl složitost a 

rozmanitost lidských zkušeností. Rovněž nám dává základ pro tvrzení, že jsme odpovědní pouze za 

přesné dodržování zákonů spíše než za své činy. 

 

Tím nechci říci, že je zbytečné pokoušet se vytvořit pravidla, která by byla chápána jako morálně 

závazná. Naopak, pokud máme mít nějakou naději na vyřešení našich problémů, je důležité, abychom 
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našli způsob, jak to udělat. Musíme mít nějaké prostředky, jak rozlišovat například mezi terorismem 

jako prostředkem politické reformy a principy mírového odporu Mahátmy Gándhího. Musíme být 

schopni ukázat, že násilné chování k ostatním je špatné. A přesto musíme najít nějaké způsoby, jak to 

udělat bez hrubého absolutismu na jedné straně a banálního relativismu na straně druhé. 

 

Můj vlastní názor, který není založen pouze na náboženské víře nebo dokonce na původní myšlence, 

ale spíše na obyčejném zdravém rozumu, je ten, že vytvoření závazných etických principů je možné, 

když za svůj výchozí bod vezmeme poznatek, že my všichni si přejeme dosáhnout štěstí a vyhnout se 

utrpení. Nemáme žádné prostředky, jak rozlišit mezi dobrem a zlem, pokud nevezmeme v úvahu pocity 

ostatních lidí a jejich utrpení. Z tohoto důvodu, a také protože — jak dále uvidíme — názor, že absolutní 

pravdu je těžké udržet mimo rámec náboženství, je etické chování něco, čím se zabýváme, protože to 

je správné jaksi samo o sobě. Navíc pokud je pravda, že touha být šťastný a vyhnout se utrpení je 

přirozený sklon, který máme všichni společný, vyplývá z toho, že všichni lidé mají právo o tento 

cíl usilovat. Proto se domnívám, že jednou z věcí, která určuje, jestli je nějaký čin etický či nikoli, je jeho 

účinek na prožitky či očekávání ostatních, že budou šťastni. Čin, který škodí nebo plodí násilí, je 

potenciálně neetický. 

 

Říkám potenciálně, protože přestože následky našich činů jsou důležité, je nutno vzít v úvahu i další 

faktory, včetně otázek po úmyslu a podstatě činu samotného. My všichni si jistě vzpomeneme na činy, 

které jsme vykonali a které rozladily ostatní, přestože naším záměrem něco takového vůbec nebylo. 

Podobně rovněž není těžké si vzpomenout na činy, které, přestože se mohly zdát nějakým způsobem 

násilné, agresivní a pravděpodobně zraňující, mohly v dlouhodobém důsledku přispět ke štěstí 

ostatních. Výchova dětí ke kázni často spadá do této kategorie. Na druhé straně skutečnost, že naše 

činy se mohou zdát přátelské, neznamená, že jsou pozitivní či etické, pokud jsou naše záměry sobecké. 

Naopak jestli je naším záměrem například klamat, pak předstírat laskavost je velice politováníhodný 

čin. Přestože nemusí být použito násilí, je takový čin jistě násilný. O násilí nejde jen v případě, kdy 

konečný čin někoho poškodí, ale i v případě, pokud dojde k narušení důvěry druhé osoby a jejího 

očekávání pravdy. 

 

Opět není obtížné si představit případ, kdy se některý jednotlivec může domnívat, že jeho čin je dobře 

myšlen a zaměřen k většímu prospěchu ostatních lidí, ale ve skutečnosti je naprosto nemorální. 

Můžeme si například představit vojáka, který vykoná příkaz hromadně popravit civilní vězně. 

Voják věří, že věc je spravedlivá a že taková akce je namířena k většímu prospěchu lidstva. Přesto podle 

zásad nenásilí, o kterých jsem hovořil, je zabíjení rozhodně neetický akt. Provést takové rozkazy je 

proto velmi negativní chování. Jinými slovy obsah našich činů je rovněž důležitý při určování, zda jsou 

etické či nikoli, přestože jisté činy jsou očividně negativní. 

 

Faktorem, který je možná ze všech nejdůležitější při určování etické podstaty nějakého činu, však není 

ani jeho obsah ani jeho důsledky. Protože jenom zřídka lze důsledky našich činů přímo přičíst jen nám 

samotným — zda je kormidelník v bouři schopen dovést svůj člun do bezpečí, nezáleží jen na jeho 

činech — důsledky mohou být případně i nejméně důležitým faktorem. V tibetštině máme výraz pro 

to, co je považováno za nejvýznamnější při určování etické hodnoty daného činu — je to kunlong 

jednotlivce. Přeloženo doslova znamená participium kun „naprosto“ nebo „z hloubky“ a long (tva) 

naznačuje čin, který způsobí, že něco povstane, vznikne nebo se probudí. Ale ve smyslu, ve kterém je 

tento výraz použit zde, je kunlong chápáno jako něco, co pohání či motivuje naše činy — ty, 

které provádíme záměrně, i ty, které činíme bezděčně. Označuje proto celkový stav jedincovy mysli či 

srdce. Pokud je tento stav dobrý, vyplývá z toho, že i naše činy budou (eticky) dobré. 
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Z tohoto popisu je zřejmé, že je obtížné přeložit výraz kunlong přesně. Všeobecně je možno označit jej 

jako „motivaci“, ale je jasné, že toto slovo nepostihuje jeho celý význam. Slovo „rozpoložení“, přestože 

je velmi blízko, postrádá aktivní význam tibetského výrazu. Na druhé straně použití spojení „celkový 

stav srdce a mysli“ se zdá zbytečné dlouhé. Možná bychom jej mohli zkrátit na „stav mysli“, ale to by 

pominulo širší význam slova mysl, jak se používá v tibetštině. Výraz pro mysl, lo, obsahuje představu 

vědomí či uvědomování si, spolu s pocity a emocemi. To odráží pochopení, že emoce a 

myšlenky nemohou být od sebe odděleny. Dokonce i vnímání vlastností, jako je barva, v sobě obsahuje 

i citový rozměr. Nelze mít rovněž pocit čistého vnímání bez doplňujících poznávacích 

skutečností. Zmatek vzniká spíše proto, že rozeznáváme různé druhy emocí. Jsou takové, které jsou 

především instinktivní, jako je odpor při pohledu na krev, a jsou zde takové, které mají více 

rozvinuto racionální jádro, jako je strach z chudoby. Čtenář by si měl uvědomit tuto skutečnost 

pokaždé, když hovořím o „mysli“, „motivaci“, „pohnutkách“ či „stavu mysli“. 

 

Že tomu tak je, že celkový stav srdce a mysli člověka či jeho motivace ve chvíli činu je obecně klíčem k 

určení etického obsahu, je snadno pochopitelné, když vezmeme v úvahu, jak naše činy ovlivní, jsme-li 

zachváceni mocnými negativními myšlenkami a emocemi, jako jsou například nenávist a hněv. V té 

chvíli naše mysl  (lo)  a srdce jsou ve stavu rozrušení. Nejen že to způsobí, že ztratíme smysl pro 

proporce a perspektivu, ale rovněž ztratíme náhled na pravděpodobný dopad našich činů na ostatní. 

Opravdu můžeme být tak rozrušeni, že naprosto zapomeneme na ostatní a na jejich právo na štěstí. 

Naše činy za takových okolností — tj. naše skutky, slova, myšlenky, opomenutí a touhy — budou skoro 

jistě škodit štěstí ostatních lidí. A to ať už jsou naše dlouhodobé záměry vůči ostatním jakékoliv a ať už 

jsou vědomě zamýšleny či nikoli. Vezměme si situaci, kdy jsme zapleteni v hádce s některým členem 

rodiny. Jak budeme zacházet s napjatou atmosférou, která vznikne, bude do velké míry záviset na tom, 

co v té chvíli tvoří základ našich činů — jinými slovy na našem kunlong. Čím méně klidní jsme, tím 

pravděpodobněji budeme reagovat negativně za použití hrubých slov a tím je jistější, že dokonce i 

když k této osobě chováme hluboké city, řekneme či uděláme něco, čeho budeme později hořce 

litovat. 

 

Nebo si vezměte situaci, kdy druhému člověku způsobíme malou nepříjemnost, třeba tím, že do něj 

omylem vrazíme, když jdeme kolem, a ten člověk na nás zakřičí za to, že jsme byli nepozorní. Je 

pravděpodobnější, že nad tím pokrčíme rameny, pokud je naše rozpoložení (kunlong) dobré a pokud 

je naše srdce naplněno soucitem, než když se prohýbáme pod náporem negativních emocí. Když je 

naše motivace zdravá, naše činy budou mít sklon automaticky přispět k prospěchu ostatních. Budou 

proto nutně etické. Nadto čím více jsme na takový stav zvyklí, tím méně pravděpodobně zareagujeme 

špatně, když nás někdo bude provokovat. A dokonce i když ztratíme trpělivost, jakýkoli výbuch bude 

prost veškeré zloby či nenávisti. Z mého pohledu tedy cílem duchovní, a proto i etické praxe je 

transformace a zdokonalení kunlong jedince. Tímto způsobem se staneme lepšími lidmi. 

 

Brzy zjistíme, že čím úspěšnější jsme v transformaci našich srdcí a myslí prostřednictvím rozvíjení 

duchovních kvalit, tím lépe budeme schopni vyrovnat se s nepříznivými situacemi a tím více vzroste 

pravděpodobnost, že naše činy budou etické. Pokud bych mohl uvést svůj vlastní příklad, pak toto 

chápání etiky znamená, že ve snaze trvale rozvíjet pozitivní čili zdravé stavy mysli se pokouším co 

nejvíce prospívat ostatním. Navíc když se ujistím, že obsah mých činů je, pokud jsem schopen to 

zajistit, podobně pozitivní, snížím pravděpodobnost, že budu jednat neeticky. Nakolik účinná je tato 

strategie, tj. jaké jsou důsledky pro prospěch jiných lidí, ať již dlouhodobě či krátkodobě, nelze říci.  Ale 

protože mé úsilí je trvalé a dávám si na to pozor, ať se děje cokoli, nikdy jsem neměl důvod litovat. 

Přinejmenším vím, že jsem udělal, co bylo v mých silách. 
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Můj popis vztahu etiky a duchovnosti v této kapitole se nevztahoval k otázce, jakým způsobem řešit 

etické problémy. Tomu se budeme věnovat později. Chtěl jsem spíše načrtnout přístup k etice, který 

se spojením etického přístupu se základními lidskými prožitky štěstí a utrpení vyhýbá problémům, jež 

vyvstanou, založíme-li etiku na náboženství. Skutečnost je taková, že v současnosti většina lidí není 

přesvědčena o potřebnosti náboženství. Navíc může existovat chování, které je pro jednu náboženskou 

tradici přijatelné a pro jinou nikoliv. A pokud jde o to, co mám na mysli výrazem „duchovní 

revoluce“, věřím, že jsem vysvětlil, že duchovní revoluce znamená etickou revoluci. 

 

KAPITOLA TŘETÍ 

 

Závislé vznikání a podstata skutečnosti 

 

Při jedné své veřejné přednášce před několika lety v Japonsku jsem spatřil několik lidí, kteří jdou ke 

mně a nesou kytici. Vstal jsem v očekávání, že ji obdržím jako dar, ale k mému překvapení prošli kolem 

mne a položili kytici na oltář za mými zády. Posadil jsem se a cítil se poněkud trapně! Znovu mi 

to připomnělo, že směr, jakým se odvíjejí věci a události, se ne vždy shoduje s naším očekáváním. Tento 

životní fakt — že je zde vždy rozdíl mezi způsobem, jak určitý jev vnímáme, a skutečností dané situace 

— je zdrojem mnohého neštěstí. Obzvlášť to platí, pokud, jako v tomto případě, děláme soudy na 

základě pouze částečného porozumění, které se ukáže ne zcela přesné. 

 

Než začneme uvažovat nad tím, z čeho by se měla skládat duchovní a etická revoluce, zamysleme se 

nejprve nad samotnou podstatou skutečnosti. Blízká souvislost mezi způsobem, jak vnímáme sami 

sebe ve vztahu ke světu, který obýváme, a naším chováním jako reakcí na něj znamená, že naše chápání 

jevů má zásadní význam. Pokud jevu neporozumíme, je pravděpodobnější, že budeme dělat věci, které 

uškodí nám i ostatním. 

 

Když o tom uvažujeme, dojdeme k závěru, že nakonec nemůžeme oddělit žádný jev od souvislosti s 

jinými jevy. Ve skutečnosti můžeme mluvit pouze o souvislostech. V našem každodenním životě se 

angažujeme v nesmírném množství různých aktivit a dostáváme mocný smyslový impuls od všeho, s 

čím se setkáme. Problém chybného vnímání, které může mít samozřejmě různé stupně, obvykle vzniká 

proto, že máme sklon oddělovat různé stránky události či zážitku a pohlížíme na ně, jako by 

představovaly celek. To vede k zúžení pohledu a tudíž k falešným očekáváním. Ale když uvažujeme o 

realitě samotné, brzy začneme vnímat tuto nekonečnou složitost a uvědomíme si, že naše navyklé 

vnímání reality často není odpovídající. Kdyby tomu tak nebylo, pojem klamu by byl zbytečný. Pokud 

by se věci a události pokaždé vyvíjely podle našeho očekávání, neměli bychom ani ponětí o iluzi či 

nepochopení. 

 

Jako prostředek k pochopení této složitosti nalézám pojem závislého vznikání (v tibetštině tendet), 

vysvětlený ve škole Madhjamaka (Střední cesta) buddhistické filozofie, který bude zvlášť užitečný. 

Podle něj můžeme pochopit, jak věci a události vznikají třemi různými způsoby. Na první úrovni je 

princip příčiny a následku, kterým vznikají všechny věci a události v závislosti na složité pavučině 

vzájemně propojených příčin a podmínek. To znamená, že žádná věc či událost nemůže být 

považována za schopnou vzniknout či trvat sama od sebe. Například když si vezmu hlínu a začnu z ní 

modelovat, vznikne konvice. Konvice existuje jako výsledek mé činnosti. A zároveň je to výsledek 

nesčetného množství dalších příčin a podmínek. Ty obsahují kombinaci hlíny a vody, ze které se vytvoří 

surovina. Kromě toho můžeme poukázat na spojení molekul, atomů a dalších nepatrných částic, které 

tvoří tyto složky (které jsou samy závislé na nesčetném množství dalších faktorů). Pak jsou 

zde okolnosti vedoucí k mému rozhodnutí vytvořit konvici. A také jsou zde okolnosti, které napomáhají 
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mé činnosti, když dávám konvici tvar. Ze všech těchto odlišných faktorů je zřejmé, že moje konvice 

nemohla vzniknout nezávisle na svých příčinách a podmínkách. Spíše vznikla závisle. 

 

Na druhé úrovni může být výraz tendel pochopen jako vzájemná závislost, která existuje mezi částmi a 

celkem. Bez částí by nebyl žádný celek, bez celku by představa částí neměla žádný smysl. Myšlenka 

„celku“ je založena na částech, ale i tyto části musí být považovány za celek sestávající ze svých 

vlastních částí. 

 

Na třetí úrovni mohou být všechny jevy chápány jako závisle vzniklé, protože když je analyzujeme, 

zjistíme, že jim nakonec chybí nezávislá identita. To může být pochopeno ze způsobu, kterým na určitý 

jev odkazujeme. Například slova „děj“ a „původce“ předpokládají jedno druhé. Stejně tak „rodič“ a 

„dítě“. Někdo je rodičem jenom proto, že má děti. Stejně tak dcera či syn jsou tak nazýváni pouze 

proto, že mají rodiče. Stejný vztah vzájemné závislosti můžeme vidět u jazyka, kterým 

popisujeme řemesla či povolání. Lidé jsou nazýváni farmáři kvůli své práci s půdou. Lékaři jsou tak 

nazýváni proto, že pracují v medicíně. 

 

Na jemnější úrovni mohou být věci a události chápány jako závisle vzniklé, když se například zeptáme: 

Co přesně je hliněná konvice? Když hledáme něco, co můžeme popsat jako její konečnou identitu, 

zjistíme, že samotná existence konvice — a nepřímo existence všech jevů — je do určité míry dočasná a 

určená konvencí. Když se zeptáme, zda je její identita určena jejím tvarem, její funkcí, jejími zvláštními 

částmi (tj. že je složena z hlíny, vody atd.), zjistíme, že konvice je pouze slovní úmluva. Není jeden jediný 

rys, o kterém by se dalo říci, že ji identifikuje. Neidentifikuje ji ani celkový soubor jejích rysů. Můžeme 

si představit konvice různých tvarů, které nejsou o nic méně konvicemi. A protože o její existenci 

můžeme mluvit pouze v souvislosti se složitým spojením příčin a podmínek, pak nahlížena z této 

perspektivy nemá žádnou přesně vymezenou kvalitu. Jinými slovy, neexistuje sama o sobě, ale vznikla 

závisle. 

 

Pokud jde o duševní jevy, vidíme, že zde je opět závislost. Zde se závislost nachází mezi vnímaným a 

tím, kdo vnímá. Vezměme si například vnímání květiny. Za prvé, aby mohlo vzniknout vnímání květiny, 

musí zde být smyslový orgán. Za druhé zde musí být podmínka — v tomto případě sama květina. Za 

třetí, aby mohlo dojít ke vnímání, musí zde být něco, co zaměří zájem vnímajícího na objekt. Pak během 

příčinného spojení všech těchto podmínek dojde k poznávací události, které říkáme vnímání květiny. 

Nyní prozkoumejme, z čeho přesně sestává tato událost. Je to jenom činnost smyslové schopnosti? Je 

to pouze kontakt mezi schopností a samotnou květinou? Nebo Je to něco jiného? Zjistíme, že pojem 

vnímání nakonec nemůžeme pochopit mimo kontext nekonečně složité řady příčin a podmínek. 

 

Pokud si vezmeme za objekt našeho zkoumání samotné vnímání, přestože máme sklon myslet na ně 

jako na něco skutečného a neměnného, zjistíme, že i samotné vnímání lze lépe pochopit jako závisle 

vzniklé. Je to proto, že kromě jednotlivých percepčních, poznávacích a emocionálních zážitků je obtížné 

stanovit nezávisle existující entitu. Vědomí je mnohem pravděpodobněji pojem, který vzniká z řady 

složitých událostí. 

 

Jiný způsob, jak pochopit koncepci závislého vznikání, je vzít v úvahu čas. Obvykle předpokládáme, že 

je zde nezávisle existující entita, které říkáme čas. Hovoříme o přítomnosti, minulosti a budoucnosti. 

Ale když se na to podíváme blíže, objevíme, že tato koncepce je opět jen konvence. Zjistíme, že termín 

„současnost“ je pouze nálepka označující styčnou plochu mezi „minulostí“ a „budoucností“. Na 

přítomnost nemůžeme vlastně přesně ukázat. Jenom zlomek vteřiny před předpokládanou přítomností 

leží minulost, pouhý zlomek vteřiny po ní leží budoucnost. A když řekneme, že přítomnost je „nyní“, než 
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to slovo vyřkneme, už se stává minulostí. Pokud bychom měli tvrdit, že zde přesto musí být jednotlivý 

moment, který nelze připsat ani minulosti ani budoucnosti, neměli bychom ve skutečnosti žádný 

podklad pro samotné dělení na minulost, přítomnost a budoucnost. Pokud existuje jeden moment, 

který nelze rozdělit, potom by existovala pouze přítomnost. Ale bez koncepce přítomnosti by bylo 

obtížné hovořit o minulosti a budoucnosti, protože obě očividně závisí na přítomnosti. Navíc pokud 

bychom na základě naší analýzy měli dojít k závěru, že přítomnost neexistuje, museli bychom popřít 

nejen slovní konvenci, ale rovněž naše prožitky. Opravdu, když začneme analyzovat náš prožitek času, 

zjistíme, že minulost mizí a že budoucnost teprve nastane. Prožíváme pouze přítomnost. 

 

Kam nás toto pozorování zavede? Věci začnou být určitě poněkud složitější, budeme-li uvažovat o 

těchto souvislostech. Uspokojivějším závěrem je jistě tvrzení, že přítomnost skutečně existuje. Ale my 

to nemůžeme pochopit, pokud se o to snažíme nezávisle a objektivně. Přítomnost vzniká v závislosti 

na minulosti a budoucnosti. 

 

Jak nám toto vše pomůže? Jaká je hodnota těchto poznatků? Mají řadu důležitých souvislostí. Za prvé 

když si uvědomíme, že vše, co vnímáme a zažíváme, vzniká jako výsledek nekonečné řady vzájemně 

propojených příčin a podmínek, celý náš úhel pohledu se změní. Začneme chápat, že vesmír, který 

obýváme, může být vnímán jako živoucí organismus, kde každá buňka funguje v harmonické spolupráci 

s každou další buňkou, aby se udržel celek. Když je tedy jedna z těchto buněk poškozena, stejně jako 

když dojde k onemocnění, je narušena rovnováha a celek je v nebezpečí. To navíc naznačuje, že 

prospěch nás jako jednotlivců je úzce spojen s prospěchem ostatních a prospěchem prostředí, ve 

kterém žijeme. Rovněž se stává zřejmým, že každá naše aktivita, každý náš skutek, slovo a myšlenka, 

bez ohledu na to, jak malé či bezvýznamné se mohou zdát, mají důsledky nejen pro nás samotné, ale i 

pro ostatní. 

 

Navíc pokud pohlížíme na skutečnost jako na závisle vzniklou, narušuje to náš obvyklý sklon pohlížet 

na věci a události jako na pevné, nezávislé a samostatné entity. To je prospěšné, protože je to tato 

tendence, co způsobuje, že zveličujeme jednu či dvě stránky našeho prožitku a považujeme je 

za představitele celé skutečnosti dané situace, zatímco přehlížíme její složitost. 

 

Takové chápání reality, jaké navrhuje pojem závislého vznikání, pro nás rovněž představuje závažnou 

výzvu. Vyzývá nás pohlížet na věci méně jako na černé či bílé a více jako na složitě propojené vztahy, 

které je obtížné pochopit. A činí obtížným hovořit v absolutních termínech. Navíc, když jsou všechny 

jevy závislé na jiných jevech a když žádný jev neexistuje nezávisle, musíme uznat, že dokonce ani naše 

nejoblíbenější já neexistuje způsobem, jaký obvykle předpokládáme. Opravdu zjistíme, že když 

pátráme po totožnosti našich já analyticky, jejich očividná pevnost se rozplyne dokonce rychleji než 

totožnost hliněné konvice nebo současného okamžiku. Protože konvice je něco konkrétního, na co 

můžeme ukázat, ale já je mnohem nepostižitelnější. Jeho identita jako představa se stane rychle 

patrnou. Začneme si uvědomovat, že naše navyklé ostré rozlišování, které děláme mezi „já“ a 

„ostatními“, je přehnané. 

 

Tím nepopíráme, že každá lidská bytost má přirozeně a správně silný pocit „já“. Dokonce i když 

nemusíme být schopni říci, proč tomu tak je, tento pocit já je jistě zde. Ale prozkoumejme, z čeho se 

skládá vlastní objekt, kterému říkáme já. Je to mysl? Občas se stává, že mysl jedince se stane 

hyperaktivní nebo může být v depresi. V jiném případě může doktor předepsat lék, aby zlepšil 

pacientův pocit pohody. To ukazuje, že o mysli přemýšlíme, v určitém smyslu, jako o něčem ve 

vlastnictví já. A opravdu, když o tom uvažujeme pečlivěji, výrazy jako „mé tělo“, „má řeč“ a „má mysl“ 

v sobě obsahují představu vlastnictví. Je proto obtížné představit si, že by mysl mohla představovat já, 
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přestože je pravda, že určití buddhističtí filozofové se snažili ztotožnit já s vědomím. Kdyby já a vědomí 

bylo totéž, absurdně by z toho vyplývalo, že činitel i čin, ten kdo tvoří i to, co je tvořeno poznáváním, 

jsou to samé. Museli bychom říci, že původce děje „já“, který poznává, a proces poznávání jsou 

totožné. Z tohoto pohledu je rovněž těžké pochopit, jak by já mohlo existovat jako nezávislý jev vně 

celku těla a mysli. To mi opět připomíná náš navyklý dojem, že já je určitým způsobem nálepka na 

složitou pavučinu vzájemně propojených jevů. 

 

Pojďme se trochu vrátit a zopakovat si, jak obvykle přistupujeme k myšlence já. Říkáme: „Jsem vysoký,“ 

„Jsem malý,“ „Udělal jsem tohle,“ „Udělal jsem tamto,“ a nikdo se nás na nic neptá. Je naprosto jasné, 

co máme na mysli, a všichni tuto konvenci spokojeně přijímají. Na této úrovni existujeme v naprostém 

souladu s těmito stanovisky. Taková konvence je součástí každodenních rozhovorů a je v souladu s 

obecnými zkušenostmi. To ale neznamená, že něco existuje pouze proto, že se to tak říká nebo protože 

existuje slovo, které na to odkazuje. Nikdo nikdy nenašel jednorožce. 

 

O konvencích je možno říci, že jsou platné, když neodporují znalostem získaným buď empirickou 

zkušeností, nebo dedukcí, a když slouží jako základ pro obecnou mluvu, v jejímž rámci označujeme 

takové pojmy jako správné či falešné. To by nám nemělo zabránit přijmout skutečnost, že „já“, přestože 

je naprosto odpovídající jako konvence, spolu se všemi ostatními jevy existuje v závislosti na nálepkách 

a pojmech, které pro ně používáme. V této souvislosti uvažme případ, kdy si ve tmě spleteme stočený 

provaz s hadem. Zůstaneme tiše stát a bojíme se. Přestože to, co ve skutečnosti vidíme, je kus provazu, 

na který jsme zapomněli, pro nedostatek světla a kvůli svému omylu si myslíme, že je to had. Klubko 

provazu vlastně nemá ani tu nejmenší vlastnost hada kromě způsobu, jakým se nám jeví. Samotný had 

zde není. Jeho existenci jsme přisoudili neživému předmětu. Stejné je to i s pojmem nezávisle 

existujícího já. 

 

Rovněž zjišťujeme, že samotná koncepce já je relativní. Vezměte v úvahu skutečnost, že se často 

ocitneme v situacích, kdy sami sebe viníme. Říkáme: „Tehdy a tehdy jsem opravdu zklamal,“ a mluvíme 

o pocitu zlosti na sebe samého. To by naznačovalo, že jsou zde ve skutečnosti dvě odlišná já, to, které 

udělalo chybu, a to, které kritizuje. To první je já chápané ve vztahu k určité události či zážitku. To druhé 

je chápané jako já ve své všeobecnosti. A i když dává smysl vést takový vnitřní dialog, je zde v dané 

chvíli pouze jedno spojité vědomí. Podobně můžeme vidět, že osobní identita jednotlivce má mnoho 

různých stránek. Například v mém vlastním případě je zde představa já jako mnich, já jako Tibeťan, já, 

které je z tibetské oblasti Amdo atd. Některá z těchto já jsou starší než jiná. Například „já“, které je 

Tibeťanem, existovalo dříve než „já“, které je mnichem. Mnichem novicem jsem se stal až v sedmi 

letech. „Já“, které je uprchlíkem, existuje až od roku 1959. Jinými slovy, na jednom základě existuje 

mnoho různých označení. Jsou všechna Tibeťany, protože toto „já“ — či identita — existovalo již při 

mém narození. Ale podle jména jsou odlišná. Pro mne je to další důvod k pochybnostem o samotné 

existenci já. Nemůžeme proto říci, že některá z charakteristik je ta, která představuje mé já nebo, na 

druhé straně, že je to jejich součet. Protože i kdybychom se měli jedné či více vzdát, pocit „já“ bude 

stále přetrvávat. 

 

Není zde proto určitá věc, kterou bychom našli s pomocí analýz a která by identifikovala já. Stejně jako 

když se pokusíme najít konečnou identitu pevného předmětu, unikne nám. Skutečně jsme nuceni dojít 

k závěru, že tato konkrétní věc, o kterou jsme tolik pečovali, kterou jsme tolik chránili a usilovali o 

její pohodlí, není nakonec skutečnější než duha na letní obloze. 

 

Pokud je tedy pravdou, že žádný předmět či jev, dokonce ani já, neexistuje samostatně, měli bychom 

snad učinit závěr, že nakonec neexistuje vůbec nic? Nebo je realita, kterou vnímáme, jednoduše 
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projekcí naší mysli, kromě níž nic neexistuje? Ne. Když říkáme, že věci a události existují jen v 

podmínkách své závisle vzniklé podstaty, že nemají žádnou realitu, existenci či identitu, nepopíráme 

tím existenci celého jevu. To, že jev nemá identitu, ukazuje spíše na způsob existence věcí: neexistují 

nezávisle, ale ve vzájemné závislosti. Aniž bych tím zpochybňoval pojem reality jevů, věřím, že 

koncepce závislého vznikání poskytuje stabilní rámec pro příčinu a důsledek, pravdu a nepravdu, 

stejnost a rozdílnost, škodu a užitek. Je proto naprosto chybné usuzovat z myšlenky jakéhokoli typu na 

nihilistický přístup ke skutečnosti. Prostá nicota bez jakéhokoli pocitu, že nějaký předmět je takový a 

nikoli takový, rozhodně není to, co mám na mysli. Ve skutečnosti když učiníme nedostatek vnitřní 

identity předmětem dalšího zkoumání a hledáme jeho skutečnou podstatu, najdeme pouze 

nepřítomnost identity a nic jiného a tak až do nekonečna — z čehož musíme dojít k závěru, že dokonce 

nepřítomnost skutečné existence existuje pouze konvenčně. Takže i když uznáme, že je zde vždy 

rozpor mezi vnímáním a realitou, je důležité nejít do extrému a nepředpokládat, že za jevem je oblast, 

která je jaksi „reálnější“. Problém je ten, že pak můžeme každodenní zážitky odmítnout jako pouhou 

iluzi. To by bylo naprosto chybné. 

 

Jedním z nejslibnějších vývojových trendů moderní společnosti je objev kvantové teorie a teorie 

pravděpodobnosti. Přinejmenším do určitého stupně se to zdá podporovat teorii závislého vznikání 

všech jevů. Přestože nemohu tvrdit, že bych této teorii příliš rozuměl, poznatek, že na elementární 

úrovni se stává obtížné jasně rozlišovat mezi pozorovatelem předmětu a předmětem samotným, se 

zdá naznačovat posun směrem k pojetí skutečnosti, které jsem načrtl. Přesto bych to nechtěl 

příliš zdůrazňovat. To, co věda v současnosti považuje za pravdu, má sklon se měnit. Nové objevy 

znamenají, že to, co je přijímáno dnes, může být zítra podrobeno pochybnostem. Kromě toho ať už 

založíme uznání skutečnosti, že věci a události neexistují nezávisle, na jakémkoli předpokladu, důsledky 

jsou stejné. 

 

Takové chápání skutečnosti nám dovoluje vidět, že ostré rozlišování, které činíme mezi sebou a 

ostatními, vzniká z velké části jako výsledek podmiňování. Přesto je možné si představit, že si zvykneme 

na rozšířenou koncepci „já“, v níž jednotlivec umísťuje své osobní zájmy mezi zájmy ostatních. 

Například když jednotlivec uvažuje o své rodné zemi a říká: „Jsme Tibeťané,“ nebo „Jsme Francouzi,“ 

chápe svoji totožnost jako něco, co přesahuje jeho individuální já. 

 

Kdyby já mělo skutečnou totožnost, bylo by možné mluvit o vlastních zájmech izolovaně od druhých. 

Ale protože tomu tak není, protože „já“ a ostatní lidi lze chápat jen ve vzájemné souvislosti, vidíme, že 

vlastní zájem a zájmy ostatních jsou úzce spjaty. V rámci této představy závisle vzniklé skutečnosti 

vidíme, že zde není žádný vlastní zájem, který by neměl absolutně žádný vztah k zájmům ostatních. 

Díky základní vzájemné provázanosti, která je podstatou skutečnosti, je tvůj zájem rovněž 

mým zájmem. Z toho se stává zřejmé, ze „můj“ zájem a „tvůj“ zájem jsou úzce spjaty. V určitém 

hlubokém smyslu se sbíhají. 

 

Přijmeme-li složitější chápání reality, kde jsou všechny události a věci nahlíženy jako vzájemně 

propojené, neznamená to, že etické principy, které jsme stanovili dříve, nemohou být chápány jako 

závazné, dokonce i když se z tohoto pohledu stává obtížným hovořit z absolutního hlediska, 

přinejmenším mimo náboženský kontext. Koncepce závislého vznikání nás naopak nutí brát realitu 

příčiny a následku s největší vážností. Tím mám na mysli skutečnost, že určité příčiny vedou k 

určitým důsledkům a že určité činy vedou k utrpení, zatímco jiné vedou ke štěstí. Je zájmem každého z 

nás dělat to, co vede ke štěstí, a vyhnout se tomu, co vede k utrpení. Ale protože, jak jsme viděli, jsou 

naše zájmy nerozpletitelně provázány, jsme nuceni přijmout etiku jako nezbytné propojení mezi mou 

a vaší touhou po štěstí. 
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KAPITOLA ČTVRTÁ 

 

Předefinování cíle 

 

Konstatoval jsem, že my všichni přirozeně toužíme být šťastní a netrpět. Dále jsem naznačil, že toto 

jsou práva, ze kterých bychom podle mého názoru mohli usoudit, že etický čin je takový, který neškodí 

očekávání či prožitkům štěstí ostatních lidí. A popsal jsem chápání skutečnosti, které zdůrazňuje 

společný zájem nás samotných a ostatních lidí. 

 

Uvažujme nyní o podstatě štěstí. První věcí, kterou musíme uvést, je, že je to relativní hodnota. 

Prožíváme ho různě podle svých vlastních okolností. To, co potěší jednoho člověka, může být zdrojem 

utrpení pro jiného. Většina z nás by nesmírně litovala, kdyby byla poslána do vězení na doživotí. Přesto 

zločinec, kterému hrozí trest smrti, bude velmi šťastný, když mu trest bude zmírněn na doživotní žalář. 

Za druhé je důležité uznat, že užíváme slovo „štěstí“ k popisu velmi rozdílných stavů, přestože 

zřetelnější je to v tibetštině, kde stejné slovo, dewa, je rovněž používáno ve významu „potěšení“. 

Mluvíme o štěstí v souvislosti s koupáním se v chladné vodě o parném dni. Mluvíme o něm v souvislosti 

s jistými ideálními stavy, jako když řekneme: „Byl bych tak šťastný, kdybych vyhrál v loterii.“ Rovněž 

mluvíme o štěstí ve vztahu k prostým radostem rodinného života. 

 

V tomto posledním případě je štěstí spíše něco, co trvá přes všechny vzestupy i pády a příležitostná 

narušení. Ale v případě koupele v chladné vodě v parný den, protože je to důsledek aktivit, které se 

snaží potěšit smysly, je to nutně krátkodobé. Když zůstaneme ve vodě příliš dlouho, začne nám být 

zima. Skutečně štěstí, které získáme z takových aktivit, závisí na tom, že trvají krátce. V případě výhry 

velkého množství peněz je otázkou zda nám poskytnou trvalé štěstí, či pouze ten druh, který brzy 

zastíní problémy a obtíže, které nemohou být vyřešeny samotným bohatstvím. To závisí na tom, kdo 

tyto peníze vyhraje. Ale obecně řečeno dokonce i když nám peníze štěstí přinesou, je to obvykle ten 

druh, který si lze za peníze koupit: materiální věci a smyslové požitky. A ten, jak zjišťujeme, se sám o 

sobě stává zdrojem utrpení. Pokud jde například o vlastní majetek, musíme připustit, že nám často v 

životě způsobí více obtíží, nikoli méně. Auto se porouchá, ztratíme peníze, naše nejvzácnější vlastnictví 

nám ukradnou, náš dům vyhoří. Buď se to přihodí, anebo trpíme proto, že se bojíme, že k 

těmto událostem dojde. 

 

Pokud by tomu tak nebylo — pokud by ve skutečnosti takové činy a okolnosti v sobě neobsahovaly 

semínko utrpení — pak čím více bychom si jich dopřávali, tím větší by bylo naše štěstí, stejně jako 

bolest vzrůstá tím více, čím více jsme vystaveni příčinám bolesti. Ale tak tomu není. 

Zatímco příležitostně můžeme mít pocit, že jsme našli dokonalé štěstí tohoto druhu, tato zdánlivá 

dokonalost se ukáže být tak prchavá jako kapka rosy na listu, která v jednom okamžiku nádherně září 

a ve druhém je pryč. 

 

To vysvětluje, proč vkládání příliš velkých nadějí do materiálního rozvoje je chybou. Problémem není 

materialismus jako takový. Spíše je to skrytý předpoklad, že plné uspokojení může přijít jen z potěšení 

smyslů. Na rozdíl od zvířat, jejichž snaha po štěstí je omezena na přežití a na okamžité 

ukojení smyslových tužeb, my lidé máme schopnost prožívat štěstí na hlubší úrovni, která, je-li jí 

dosaženo, má schopnost zastínit opačné prožitky. Vezměme si například vojáka, který bojuje v bitvě. 

Je zraněn, ale bitva je vyhraná. Uspokojení, které zažívá z vítězství, znamená, že jeho prožitek utrpení 

ze zranění bude pravděpodobně mnohem menší než utrpení vojáka se stejnými zraněními na straně 

poražené. 
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Lidská schopnost prožívat hlubší úrovně štěstí rovněž objasňuje, proč takové věci, jako je hudba a 

výtvarné umění, nabízejí větší stupeň štěstí a uspokojení než pouhé získávání hmotných předmětů. Ale 

přestože jsou estetické prožitky zdrojem štěstí, stále v nich je silná smyslová složka. Hudba závisí na 

uších, výtvarné umění na očích, tanec na těle. Stejně jako u potěšení, které získáváme z práce a 

profesionálního postupu, je jich obecně dosaženo prostřednictvím smyslů. Samy o sobě nám nemohou 

poskytnout štěstí, o kterém sníme. 

 

Nyní by mohla přijít námitka, že přestože je skvělé rozlišovat štěstí, které je pomíjivé, od toho, které je 

trvalé, štěstí prchavé a štěstí skutečné, jediné štěstí, o kterém má smysl mluvit, je štěstí, když člověk 

umírající žízní dojde k vodě. O tom není sporu. Když dojde na otázky přežití, je přirozené, že 

naše potřeby se stanou natolik naléhavými, že většina našeho úsilí bude směřovat k jejich naplnění. 

Přesto protože nutnost přežití vychází z fyzických potřeb, vyplývá z toho, že tělesné uspokojení je stále 

omezeno na to, co mohou poskytnout smysly. Takže závěr, že bychom měli usilovat o okamžité 

uspokojení smyslů za všech okolností, může být stěží ospravedlněn. Když o tom důkladně uvažujeme, 

zjistíme, že krátké vzrušení, které zažíváme, když utišíme smyslové podněty, nemusí být odlišné od 

toho, co zažívá narkoman při naplňování své závislosti. Přechodná úleva je brzy vystřídána touhou po 

větším množství. A stejně jako braní drog nakonec přináší problémy, je to stejné i s tím, co děláme, 

abychom uspokojili naše okamžité smyslové touhy. Tím nechci říci, že potěšení, které získáváme z 

určitých aktivit, je nějakým způsobem špatné. Ale musíme uznat, že není žádná naděje, že bychom naše 

smysly uspokojili trvale. V nejlepším případě štěstí, které získáme z dobrého jídla, může trvat jen dotud, 

dokud znovu nedostaneme hlad. Jak poznamenal jeden starý indický spisovatel: Hýčkat naše smysly je 

stejné jako pít slanou vodu — čím více se tomu oddáváme, tím více roste naše touha a žízeň. 

 

Opravdu zjišťujeme, že velká část toho, čemu říkáme vnitřní utrpení, může být připsána našemu 

spontánnímu přístupu ke štěstí. Nezastavíme se, abychom zauvažovali nad složitostí dané situace. 

Máme sklon řítit se vpřed k tomu, co se zdá slibovat nejkratší cestu k uspokojení. Ale příliš často přitom 

sami sebe připravíme o příležitost k hlubšímu uspokojení. Je to vlastně dost podivné. Dětem obvykle 

nedovolujeme dělat všechno, co se jim zachce. Uvědomujeme si, že když jim dáme 

volnost, pravděpodobně si budou spíše hrát, než aby se učily. Místo toho je přimějeme obětovat 

okamžité potěšení ze hry a přinutíme je ke studiu. Naše strategie je mnohem dlouhodobější. A 

zatímco pro ně to může být méně zábavné, vytváří se tím pevné základy jejich budoucnosti. Ale jako 

dospělí tyto zásady často opomíjíme. Přehlížíme skutečnost, že když například jeden manželský partner 

věnuje veškerý svůj čas svým omezeným zájmům, je jisté, že druhý partner bude trpět. A když k tomu 

dojde, pak bude nevyhnutelně obtížnější a obtížnější udržet manželství. Podobně se nám nedaří 

pochopit, že když se rodiče zajímají jen jeden o druhého a zanedbávají své děti, je jisté, že to bude 

mít negativní důsledky. 

 

Když se snažíme naplnit své okamžité touhy, aniž bychom brali v úvahu zájmy ostatních, podrýváme si 

tím možnost trvalého štěstí. Například když žijeme v sousedství spolu s dalšími deseti rodinami, a 

přesto nikdy nepomyslíme na jejich prospěch, vyčleníme se z možnosti mít prospěch z jejich 

společnosti. Na druhou stranu si představme případ, kdy se seznámíme s někým novým. Možná 

půjdeme společně na oběd či večeři. To nás může stát nějaké peníze. Ale výsledkem je příležitost k 

navázání vztahu, který nám v následujících letech přinese mnohé výhody. Naopak když v setkání s 

někým vidíme příležitost ho podvést a využijeme jí, pak přestože v tom okamžiku získáme určitou sumu 

peněz, je pravděpodobné, že jsme naprosto zničili možnost mít dlouhodobé výhody z kontaktu s ním. 

 

Pojďme nyní prozkoumat podstatu toho, co jsem nazval opravdovým štěstím. Zde mohou mé vlastní 

zkušenosti sloužit jako příklad toho, o čem hovořím. Jako buddhistický mnich jsem se cvičil v praxi, 
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filozofii a zásadách buddhismu. Ale pokud jde o praktické vzdělání, jak se vyrovnat s požadavky 

moderního života, nedostalo se mi téměř ničeho. Během svého života jsem se musel vyrovnat s 

obrovskou zodpovědností a obtížemi. V šestnácti jsem ztratil svobodu, když byl Tibet obsazen. 

Ve dvaceti čtyřech letech jsem ztratil samotnou zemi, když jsem odešel do exilu. Nyní již čtyřicet let žiji 

jako uprchlík v cizí zemi, i když je to země, která je mým duchovním domovem. Během této doby jsem 

se snažil sloužit svým druhům uprchlíkům a, pokud to jen bylo možné, i Tibeťanům, kteří zůstali v 

Tibetu. Mezitím v naší zemi došlo k nesmírnému ničení a utrpení. A samozřejmě jsem ztratil nejen 

matku a další blízké členy rodiny, ale rovněž milované přátele. Přes to všechno, i když jsem samozřejmě 

smutný, myslím-li na všechny tyto ztráty, pokud jde o mou základní vnitřní vyrovnanost, jsem po 

většinu dní klidný a spokojený. Dokonce i když nastanou obtíže, což je nevyhnutelné, obvykle jimi 

nejsem příliš vyveden z míry. Bez váhání mohu říci, že jsem šťastný. 

 

Podle mých zkušeností je základní charakteristikou skutečného štěstí klid — vnitřní klid. Tím nemyslím 

určitý pocit, že je člověk „mimo sebe“. Nemluvím ani o nepřítomnosti pocitů. Naopak, klid, který 

popisuji, je zakotven v zájmu o druhé a obsahuje vysoký stupeň citlivosti a cítění, přestože já osobně 

nemohu tvrdit, že bych v tom dosáhl velkých úspěchů. Spíše svůj pocit klidu připisuji úsilí rozvinout 

zájem o druhé. 

 

Skutečnost, že vnitřní klid je základní charakteristikou štěstí, vysvětluje paradox, že zatímco my všichni 

si jistě vzpomeneme na lidi, kteří jsou nespokojení, přestože mají všechny materiální výhody, jsou jiní, 

kteří zůstávají šťastní bez ohledu na vysoce obtížnou životní situaci. Uvažme příklad těch osmdesáti 

tisíc Tibeťanů, kteří během několika měsíců po mém odchodu do exilu opustili Tibet a uchýlili se do 

azylu, který jim poskytla indická vláda. Podmínky, kterým byli vystaveni, byly extrémní. Měli k dispozici 

málo jídla a ještě méně léků. Uprchlické tábory jim nemohly nabídnout lepší ubytování než plátěné 

stany. Mnozí lidé měli jen málo majetku kromě šatů, ve kterých opustili domov. Měli na sobě těžké 

čhupy (tradiční tibetský oděv), ale to, co v Indii opravdu potřebovali, byla nejlehčí bavlna. A velké 

množství z nich onemocnělo nemocemi v Tibetu neznámými. Přes všechny tyto obtíže ti, co přežili, 

vykazují jen málo známek traumatu. Dokonce ani tehdy většina z nich neztratila sebedůvěru. Ještě 

menší množství se jich poddává pocitům smutku a zoufalství. Dokonce bych řekl, že jak jednou pominul 

počáteční šok, většina z nich zůstala naprosto optimistická a, ano, šťastná. 

 

Znamením zde je, že pokud si dokážeme vytvořit tento vnitřní klid, pak ať se v životě setkáme s 

jakýmikoliv obtížemi, náš základní pocit spokojenosti nebude narušen. Z toho rovněž vyplývá, že 

přestože nikdo nepopírá důležitost vnějších faktorů při vznikání pocitů štěstí, mýlíme se, když se 

domníváme, že nám někdy mohou přinést úplné štěstí. 

 

Samozřejmě, že náš fyzický stav, naše výchova a okolnosti našeho života společně přispívají k našim 

prožitkům štěstí. A všichni se jistě shodneme na tom, že nedostatek jistých věcí činí jeho dosažení 

obtížnějším. Takže uvažujme o tom opačně. Dobré zdraví, přátelé, svoboda a určitý stupeň prosperity 

je hodnotný a užitečný. Dobré zdraví mluví samo za sebe. Všichni po něm toužíme. Podobně všichni 

potřebujeme a přejeme si mít přátele, ať už je naše situace jakákoliv a ať jsme jakkoliv úspěšní. 

 

Vždycky mě okouzlovaly hodinky a přestože mám zvlášť rád ty, které obvykle nosím, nikdy mi 

neprokázaly žádnou přízeň. Abychom získali uspokojení z lásky, potřebujeme přátele, kteří nám vrátí 

naši náklonnost. Samozřejmě, že jsou různé druhy přátel. Jsou takoví, kteří jsou ve skutečnosti přáteli 

našeho postavení, peněz a slávy, a nikoli přáteli osoby, která tyto kvality vlastní. Ale já hovořím o těch, 

kteří jsou zde, aby nám pomohli, když se v životě dostaneme do obtížného období, a nikoliv o těch, 

kteří svůj vztah k nám zakládají na našich skvělých atributech. 
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Svoboda, ve smyslu svobody snažit se dosáhnout štěstí a mít a vyjadřovat své osobní názory, podobně 

přispívá k našemu pocitu vnitřního štěstí. Ve společnostech, kde není dovolena, najdeme špiony, kteří 

strkají nos do života celého společenství, dokonce i rodiny samotné. Nevyhnutelným důsledkem je, 

že lidé začnou ztrácet důvěru v sebe navzájem. Začnou být podezřívaví a pochybovat o motivech 

druhých. Když je jednou zničen základní pocit důvěry lidí, jak můžeme očekávat, že budou šťastni? 

 

Stejně tak úspěch — ani ne tak ve smyslu mít nadbytek materiálních statků, ale spíše ve smyslu 

duševního a emocionálního rozvoje — významně přispívá k našemu pocitu vnitřního klidu. Zde opět 

můžeme uvažovat o příkladu tibetských uprchlíků, kterým se vedlo dobře přes značný nedostatek 

prostředků. 

 

Každý z těchto faktorů hraje skutečně důležitou roli při vznikání pocitu individuální spokojenosti. Přesto 

bez základního pocitu vnitřního klidu a bezpečí nemají žádný význam. Proč? Protože, jak jsme viděli, je 

samotný náš majetek zdrojem neklidu. Stejně tak naše zaměstnání, pokud se bojíme, že ho ztratíme. 

Dokonce i naši přátelé a příbuzní se mohou stát zdrojem problémů. Mohou onemocnět a potřebovat 

naši pozornost, zrovna když máme plno důležité práce. Dokonce se mohou i obrátit proti nám a 

podvést nás. Podobně naše těla, ať jsou v současnosti jakkoli zdravá a krásná, musí nakonec zestárnout. 

Nejsme ani odolní proti nemoci a bolesti. Proto není naděje, že bychom získali trvalé štěstí bez 

vnitřního klidu. 

 

Kde máme tedy najít vnitřní klid? Na to není jednoduchá odpověď. Ale jedna věc je jistá. Žádný vnější 

faktor nemůže navodit vnitřní klid. Ani by nemělo smysl žádat o vnitřní klid lékaře. To nejlepší, co nám 

lékař může nabídnout, je antidepresivum nebo prášek na spaní. Podobně ani žádný stroj či počítač, ať 

už je jakkoli složitý a mocný, nám nemůže dát tuto významnou kvalitu. Z mého pohledu je rozvoj 

vnitřního klidu, na němž je trvalé — a proto — smysluplné štěstí závislé, jako každý jiný úkol v životě: 

musíme určit příčiny a podmínky a pak se svědomitě pustit do jejich rozvíjení. To, jak zjistíme, 

znamená dvoustranný přístup. Na jedné straně se musíme chránit před faktory, které nám v tom brání. 

A na druhé straně musíme rozvíjet ty faktory, které k němu přispívají. 

 

Pokud jde o podmínky vnitřního klidu, jednou z nejdůležitějších je náš základní postoj. Dovolte mi to 

objasnit na dalším osobním příkladu. Přes svůj současný navyklý klid jsem býval poněkud horkokrevný, 

náchylný k návalům netrpělivosti a občas vzteklý. Dokonce i dnes se samozřejmě stane, že ztratím 

svůj klid. Když k tomu dojde, ta nejmenší mrzutost na sebe může vzít velké rozměry a značně mě 

rozčílit. Může se například stát, že ráno vstanu a bez nějakého konkrétního důvodu jsem podrážděný. 

V tomto stavu zjišťuji, že mě může rozladit i to, co mne obvykle těší. Prostý pohled na hodinky u mě 

může vyvolat pocit znechucení. Vidím je pouze jako zdroj připoutanosti a tudíž dalšího utrpení. Ale v 

jiné dny vstanu a pohlížím na ně jako na něco krásného, velmi složitého a jemného. Ale 

samozřejmě jsou to ty stejné hodinky. Co se změnilo? Jsou moje pocity odporu jednoho dne a 

uspokojení jiného dne čistě výsledkem náhody? Nebo je to nějaký neurologický mechanismus, 

nad nímž nemám žádnou kontrolu? Přestože samozřejmě tělesný stav s tím může mít něco 

společného, vedoucím faktorem je jistě můj duševní postoj. Náš základní postoj — jak se stavíme k 

vnějším okolnostem — je proto v každé diskusi o rozvíjení vnitřního klidu nutné vzít v úvahu jako první. 

V této souvislosti velký indický učenec Šántidéva jednou poznamenal, že zatímco nemáme žádnou 

naději najít dostatek kůže, abychom jí pokryli celou zemi, a tak nikdy nešlápli na trn, ve skutečnosti ani 

nemusíme. A pokračoval, že stačí pokrýt chodidla našich nohou. Jinými slovy, zatímco nemůžeme vždy 

změnit naši vnější situaci tak, aby nám vyhovovala, můžeme změnit svůj postoj k ní. 
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Dalším velkým zdrojem vnitřního klidu, a proto i opravdového štěstí, jsou samozřejmě činy, které 

podnikneme při svém usilování o štěstí. Můžeme je rozdělit na ty, které mají pozitivní přínos k dosažení 

štěstí, na ty, jejichž účinek je neutrální, a ty, jejichž účinek je negativní. Uvažováním nad tím, čím se liší 

činy, které přispívají k trvalému štěstí, od těch, které nabízejí pouze přechodný pocit spokojenosti, 

vidíme, že ve druhém případě nemají činy žádnou pozitivní hodnotu. Zatoužíme po něčem sladkém 

nebo po nějakém módním kousku oděvu či se nám zachce zažít něco nového. Nic z toho skutečně 

nepotřebujeme. Prostě chceme mít tu věc nebo zažít ten pocit či zkušenost a bez velkého přemýšlení 

začneme svoji touhu uskutečňovat. Nenaznačuji, že je na tom nutně něco špatného. Chuť na něco 

konkrétního je součástí lidské přirozenosti: chceme vidět, chceme se dotýkat, chceme vlastnit. Ale jak 

jsem již dříve naznačil, je podstatné uznat, že když toužíme po věcech bez nějakého skutečného důvodu 

kromě potěšení, které nám poskytnou, mají nakonec sklon způsobit nám spíše problémy. Navíc 

zjistíme, že štěstí, které uspokojení takových vnímaných potřeb přináší, je samo o sobě pomíjivé. 

 

Musíme rovněž uznat, že je to právě tento nedostatek zájmu o důsledky, který je v pozadí extrémních 

činů, jako například způsobení bolesti druhým nebo dokonce i zabití, z nichž každé může jistě uspokojit 

na krátký čas osobní touhy, přestože tyto touhy jsou naprosto negativní. A opět, v oblasti ekonomické 

aktivity, snaha o zisk bez zvážení možných negativních důsledků může nepochybně vést ke vzniku 

pocitů velké radosti, když se dostaví úspěch. Ale na konci je utrpení — znečištění životního prostředí 

nebo bezohledné metody zlikvidují ostatní podnikatele, bomby, které vyrábíme, způsobí smrt a bolest. 

 

Pokud jde o činy, které mohou vést k pocitu klidu a trvalého štěstí, uvažme, co se stane, když uděláme 

něco, o čem věříme že je to užitečné. Možná pojmeme plán, jak obdělat zemi ležící ladem, a nakonec, 

po velkém úsilí, se nám to podaří uskutečnit. Když rozebereme činnosti tohoto druhu, zjistíme, že v 

sobě obsahují soudnost. Znamenají zvažování různých faktorů, včetně pravděpodobných a možných 

důsledků pro nás i pro ostatní. V tomto procesu hodnocení automaticky vzniká otázka morálky, otázka, 

zda je náš čin etický či nikoli. Takže zatímco počáteční impuls může být nečestný, aby bylo dosaženo 

určitého konce, rozumem dojdeme k závěru, že přestože tímto způsobem můžeme dosáhnout 

přechodného štěstí, dlouhodobé důsledky takového chování nám pravděpodobně přinesou obtíže. 

Proto se úmyslně vzdáme jednoho činu ve prospěch činu jiného. Našich cílů dosáhneme za pomoci 

úsilí a osobních obětí, s posouzením jak krátkodobých výhod pro nás, tak dlouhodobých účinků na 

štěstí jiných a obětováním prvního pro druhé — tak získáme štěstí, které je charakterizováno klidem a 

opravdovým uspokojením. Naše různé reakce na obtíže to potvrzují. Když jedeme na dovolenou, naší 

hlavní pohnutkou je volný čas. Když potom kvůli špatnému počasí, kvůli mrakům a dešti, jsou zmařeny 

naše touhy odpočívat pod širým nebem, je naše štěstí snadno narušeno. Na druhé straně když 

nehledáme jen přechodné uspokojení, ale snažíme se dosáhnout cíle, tak se nás hlad, únava či 

nepohodlí sotva dotkne. Jinými slovy altruismus je základní složkou těch činů, které vedou k 

opravdovému štěstí. 

 

Je proto důležité rozlišovat mezi tím, co můžeme nazvat etickými a duchovními činy. Etický čin je takový 

čin, kde se zdržíme narušování prožívání či očekávání štěstí ostatních. Duchovní činy můžeme popsat z 

pohledu vlastností zmíněných dříve — lásky, soucitu, trpělivosti, odpuštění, pokory, tolerance atd., kdy 

předpokládáme určitou úroveň zájmu o prospěch druhých. Zjistíme, že duchovní činy, jež konáme a jež 

nejsou motivovány vlastními úzkými zájmy, ale zájmem o druhé, vlastně přinášejí výhody pro nás. A 

nejenom to, ale navíc činí náš život smysluplným. To je přinejmenším moje zkušenost. Když se ohlédnu 

zpět na svůj život, mohu směle říci, že takové skutečnosti, jako je úřad dalajlamy, politická moc, kterou 

s sebou nese, a dokonce i relativní bohatství, které mi dává k dispozici, nepřispívají ani zlomkem k 

mému pocitu štěstí ve srovnání se štěstím, které jsem cítil při těch příležitostech, kdy jsem byl 

schopen prospět ostatním. 
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Vydrží toto tvrzení analýzu? Je chování inspirované přáním pomáhat ostatním nejúčinnějším 

způsobem, jak dospět k opravdovému štěstí? Uvažte následující. My lidé jsme společenské bytosti. 

Přicházíme na svět jako výsledek činů jiných lidí. Ať už se nám to líbí, nebo ne, stěží najdeme ve svém 

životě chvíli, kdy bychom neměli užitek z činnosti jiných. Není proto příliš překvapivé, že většina našeho 

štěstí vzniká v souvislosti se vztahy s ostatními lidmi. Ani není příliš pozoruhodné, že naše největší 

radost se objevuje, když jsme motivováni zájmem o ostatní. Ale to není všechno. Zjistíme nejenom to, 

že altruistické skutky s sebou nesou štěstí, ale že rovněž zmenšují náš prožitek utrpení. Tím 

nenaznačuji, že jednotlivec, jehož činy jsou motivovány přáním přinést štěstí ostatním, se nutně setká s 

menším množstvím neštěstí než člověk, který tuto motivaci nemá. Nemoci, stáří a nehody toho či 

onoho druhu jsou stejné pro každého z nás. Ale utrpení, které podrývá náš vnitřní klid — úzkost, strach, 

zklamání — je rozhodně méně. Při své starosti o ostatní se méně strachujeme o sebe. Když se 

méně strachujeme sami o sebe, prožitek našeho vlastního utrpení je méně intenzivní. 

 

Co z toho vyplývá? Za prvé, protože každý náš čin má obecný rozměr, tedy potenciální dopad na štěstí 

ostatních, je etika nutná jako prostředek k zajištění toho, abychom neublížili ostatním. Za druhé z toho 

vyplývá, že opravdové štěstí se skládá z duchovních vlastností: lásky a soucitu, trpělivosti, 

tolerance, odpuštění, pokory atd. Tyto vlastnosti poskytují štěstí nám i ostatním. 

 

KAPITOLA PÁTÁ 

 

Nejvyšší emoce 

 

Při své nedávné cestě do Evropy jsem využil možnost navštívit místo nacistického tábora smrti v 

Osvětimi. Dokonce přestože jsem o tomto místě mnoho slyšel i četl, zjistil jsem, že jsem na tento zážitek 

naprosto nebyl připraven. Mou první reakcí při spatření pecí, kde byly spáleny statisíce lidských 

bytostí, byl totální odpor. Byl jsem ohromený naprostou vypočítavostí a nedostatkem cítění, o jakém 

hovořily tyto strašlivé důkazy. Pak jsem v muzeu, které je součástí návštěvního centra, spatřil sbírku 

bot. Mnohé z nich byly záplatované či malé a očividně patřívaly dětem či chudým lidem. To mě obzvlášť 

rozesmutnilo. Co špatného mohli oni udělat, jaké zlo? Zastavil jsem se a modlil se — byl jsem značně 

pohnut těmito oběťmi i pachateli této nespravedlnosti — aby se něco takového už nikdy 

znovu nepřihodilo. A s vědomím, že stejně jako máme všichni schopnost jednat nesobecky ze zájmu o 

prospěch ostatních, máme i potenciál stát se vrahy a mučiteli, jsem přísahal, že nikdy žádným 

způsobem nepřispěji k takové katastrofě. 

 

Události podobné tomu, co se přihodilo v Osvětimi, jsou křiklavou připomínkou toho, co se může stát, 

když jednotlivci — a ve velkém měřítku celé společnosti — ztratí kontakt se základními lidskými pocity. 

Ale přestože je nezbytné mít legislativu a mezinárodní konvence jako pojistku proti budoucím 

katastrofám tohoto typu, všichni vidíme, že zvěrstva pokračují i přes jejich existenci. Mnohem účinnější 

a důležitější než taková legislativa je naše úcta k pocitům ostatních na obyčejné lidské úrovni. 

 

Když mluvím o základních lidských pocitech, nemám na mysli jen něco prchavého a pomíjivého. 

Hovořím o schopnosti, kterou všichni máme, schopnosti vcítit se jeden do druhého, kterou v tibetštině 

nazýváme žándug ngalwa la mi zópa. Doslova přeloženo to znamená „neschopnost snést pohled na 

utrpení druhého“. Když uvážíme, že právě tato vlastnost nám umožňuje pochopit bolest ostatních, a 

do určité míry se jí i účastnit, je to jedna z našich nejvýznamnějších vlastností. Právě ona způsobuje, že 

sebou trhneme, když zaslechneme volání o pomoc, ucukneme při pohledu na bolest způsobenou 

někomu jinému, že trpíme, když se setkáme s něčím utrpením. A je to ona, co nás přinutí zavřít oči, 

když chceme ignorovat něčí nesnáze. 
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Představte si, že jdete po cestě, která je prázdná až na postaršího člověka, který jde před vámi. 

Najednou ten člověk zakopne a upadne. Co uděláte? Nepochybuji o tom, že většina čtenářů se půjde 

podívat, jestli by mu mohla nějak pomoci. Možná ne všichni. Ale i když připustíme, že ne každý přijde 

druhému na pomoc v případě nouze, nechci tím naznačit, že u těchto několika výjimek je schopnost 

empatie, která je podle mého názoru univerzální, úplně nepřítomná. Dokonce i v případě těch, 

kteří nepřijdou druhému na pomoc, jistě vznikne přinejmenším stejný pocit zájmu, ať jakkoli slabý, 

který by většinu lidí motivoval k nabídnutí pomoci. Je jistě možné představit si lidi, kteří poté, co přežili 

léta války, již nejsou pohnuti při pohledu na utrpení druhých. To samé může platit i o těch, kteří žijí 

na místě, kde panuje atmosféra násilí a lhostejnosti k ostatním. Je dokonce možné i představit si 

několik lidí, kteří budou jásat při pohledu na něčí utrpení. To však není důkazem toho, že tito lidé 

nemají schopnost empatie. Fakt, že my všichni, možná jen s výjimkou těch nejvíce psychicky 

narušených, oceňujeme, když je nám prokazována laskavost, naznačuje, že ať jsme jakkoliv otrlí, 

schopnost empatie zůstává. 

 

Tato vlastnost, že oceňujeme zájem ostatních, je, jak věřím, odrazem naší „neschopnosti snést pohled 

na utrpení jiných“. Říkám to proto, že spolu s naší přirozenou schopností soucítit s ostatními máme 

rovněž potřebu laskavosti od ostatních, která se jako nit táhne celým naším životem. Nejvíce zřejmé to 

je, když jsme mladí a když jsme staří. Ale stačí, abychom onemocněli, a hned si připomeneme, jak je 

pro nás důležité, aby nás někdo miloval a pečoval o nás dokonce i v našich nejlepších letech. Přestože 

může vypadat jako ctnost být schopen obejít se bez lásky, ve skutečnosti život postrádající tuto 

drahocennou složku musí být nešťastný. Jistě není jen náhoda, že život většiny zločinců bývá osamělý 

a postrádající lásku. 

 

Toto naše oceňování laskavosti se odráží v našich reakcích na lidský smích. Pro mne je schopnost lidí 

smát se jednou z našich nejkrásnějších vlastností. To je něco, co neumí žádné zvíře. Žádný pes, dokonce 

ani velryby a delfíni, což jsou velmi inteligentní zvířata jasně spřízněná s lidmi, se neumí smát jako my. 

Já osobně se vždycky cítím poněkud zvláštně, když se na někoho směji a on zůstane vážný a nereaguje. 

Na druhé straně jsem potěšen, když druhá strana odpoví stejně. Dokonce i když jde o někoho, s kým 

nemám nic společného, pokud se na mě ten druhý usměje, jsem dojatý. Ale proč? Odpověď jistě zní, že 

upřímný smích se v nás dotýká něčeho základního: našeho přirozeného ocenění laskavosti. 

 

Přestože panuje obecný názor, že lidé jsou přirozeně agresivní a soutěživí, můj vlastní názor je, že naše 

ocenění náklonnosti a lásky je tak hluboké, že začíná dokonce ještě před narozením. Opravdu podle 

některých mých přátel vědců jsou zde vážné důkazy naznačující, že matčin duševní a psychický 

stav silně ovlivňuje prospěch jejího nenarozeného dítěte a že pokud si matka udržuje vřelý a laskavý 

stav mysli, její dítě z toho bude mít prospěch. Šťastná matka nosí šťastné dítě. Na druhé straně 

frustrace a hněv jsou škodlivé zdravému vývoji dítěte. Podobně během prvních týdnů po narození hrají 

láska a náklonnost stále velkou roli ve fyzickém vývoji dítěte. V tomto stadiu se mozek velmi rychle 

rozvíjí, což je funkce, o které se lékaři domnívají, že je nějak vyvolána stálým dotekem matky nebo 

někoho, kdo ji nahrazuje. To naznačuje, že přestože dítě nemusí vědět nebo se starat o to, kdo je kdo, 

má skutečnou fyzickou potřebu lásky. Možná že tím se vysvětluje, proč dokonce i nejvíce 

vznětliví, nervózní a paranoidní lidé reagují kladně na náklonnost a péči ostatních. Jako děti je musel 

někdo hýčkat. Kdyby bylo dítě zanedbáváno během kritického období, jistě by nemohlo přežít. 

 

Naštěstí se to přihodí jen velmi zřídka. Téměř bez výjimky je prvním činem matky poskytnutí svého 

výživného mléka dítěti — čin, který pro mne symbolizuje bezpodmínečnou lásku. Její láska je zde 

naprosto upřímná a nepodmíněná: neočekává nic na oplátku. Pokud jde o dítě, je přirozeně 

přitahováno k matčiným prsům. Proč? Samozřejmě můžeme mluvit o instinktu přežití. Ale navíc 
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považuji za rozumné domnívat se, že je zde určitý stupeň lásky dítěte k matce. Kdyby cítilo odpor, jistě 

by nesálo. A kdyby matka cítila odpor, pochybuji, že by její mléko proudilo volně. Místo toho vidíme 

vztah založený na lásce a vzájemné něžnosti, která je naprosto spontánní. Není naučená od ostatních, 

žádné náboženství ji nevyžaduje, žádný zákon ji nenařizuje, v žádné škole se nevyučuje. Vzniká 

naprosto přirozeně. 

 

Tato instinktivní starost matky o dítě — kterou s námi zřejmě sdílejí všechna zvířata — má zásadní 

význam, protože naznačuje, že základní dětská potřeba lásky nutná k přežití existuje spolu s vnitřní 

schopností matky poskytovat lásku. Tato schopnost je tak mocná, že můžeme téměř předpokládat, že 

zde funguje nějaká biologická složka. Samozřejmě může být namítnuto, že tato vzájemná láska není nic 

jiného než mechanismus přežití. Je možné, že tomu tak je. Ale to nepopírá její existenci. Ani to 

nevyvrací moje přesvědčení, že tato potřeba a schopnost lásky naznačuje, že jsme vlastně přirozeně 

milující. 

 

Pokud se vám to zdá nepravděpodobné, uvažte naši rozdílnou reakci na laskavost a násilí. Na mnohé z 

nás působí násilí odstrašujícím dojmem. Naopak když je nám prokázána laskavost, reagujeme větší 

důvěrou. Podobně uvažme vztah mezi klidem — který, jak jsme poznali, je plodem lásky — a dobrým 

zdravím. Já to chápu tak, že náš tělesný stav je mnohem více přizpůsoben klidu a míru než násilí a 

agresi. My všichni víme, že stres a nervozita mohou vést k vysokému krevnímu tlaku a dalším 

negativním příznakům. V tibetském lékařském systému jsou duševní a emocionální poruchy 

považovány za příčinu mnoha tělesných onemocnění včetně rakoviny. Navíc mír, klid a péče druhých 

mají zásadní význam pro léčbu nemoci. Můžeme také rozpoznat základní touhu po míru. Proč? Protože 

mír znamená život a růst, zatímco násilí znamená jenom utrpení a smrt. Proto nás přitahuje 

myšlenka čisté země či nebe. Pokud bychom takové místo popsali jako zemi nekonečných válek a 

sporů, mnohem raději bychom zůstali na tomto světě. 

 

Také si povšimněme, jak reagujeme na samotný jev života. Když jaro vystřídá zimu, dny se prodlužují, 

slunce svítí déle a raší nová tráva, automaticky se nám zlepší nálada. Na druhé straně při příchodu zimy 

začne listí postupně opadávat a většina rostlin kolem nás uschne. Není se čemu divit, když se v 

tomto ročním období cítíme poněkud deprimovaní. To jasně naznačuje, že naše přirozenost dává 

přednost životu před smrtí, růstu před rozkladem, tvorbě před zkázou. 

 

Uvažme rovněž chování dětí. U nich vidíme, co je přirozené lidské povaze, než je to překryto naučenými 

myšlenkami. Zjistíme, že velmi malé děti nedělají opravdové rozdíly mezi různými osobami. Více než 

čemukoli jinému věnují pozornost úsměvu osob stojících před nimi. Dokonce i když jsou 

starší, nezajímají se příliš o rozdíly mezi rasami, národnostmi, náboženstvím nebo rodinným 

prostředím. Když se setkají s jinými dětmi, nerozebírají s nimi tyto věci. Okamžitě se pustí do mnohem 

důležitější záležitosti — do hry. To není jen pouhá sentimentalita. Vidím tuto skutečnost, kdykoli 

navštívím některou z dětských vesniček v Evropě, kde žije velký počet dětí tibetských uprchlíků již od 

začátku šedesátých let. Tyto vesničky byly založeny, aby pečovaly o osiřelé děti ze zemí, které spolu 

válčí. Nikoho příliš nepřekvapilo, když přes rozdílné původní rodinné prostředí, byly-li tyto děti dány 

dohromady, žily navzájem v naprostém souladu. 

 

Nyní by někdo mohl namítnout, že přestože všichni máme schopnost lásky a laskavosti, lidská 

přirozenost je taková, že si ji rezervujeme pro ty, kteří jsou nám nejbližší. Jsme zaujati svými rodinami 

a přáteli. Naše pocity zájmu o ty, kdo jsou vně kruhu, budou velmi záviset na individuálních okolnostech 

— ti, kdo se cítí ohroženi, nebudou pravděpodobně prokazovat příliš dobré vůle těm, kteří je ohrožují. 

To všechno je pravda. Nepopírám ani, že ať už je naše schopnost soucitu s ostatními lidskými bytostmi 
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jakákoli, je-li ohroženo naše samotné přežití, stěží to převáží instinkt sebezáchovy. Přesto to 

neznamená, že ta schopnost již neexistuje, že potenciál nezůstal. Dokonce i vojáci po bitvě nabídnou 

pomoc svým nepřátelům při odnášení raněných a mrtvých. 

 

Tím vším, co jsem řekl o naší základní přirozenosti, nechci naznačit, že se domnívám, že nejsou žádné 

negativní stránky. Kde je vědomí, tam přirozeně vzniká i nenávist, nevědomost a násilí. Proto přestože 

je naše přirozenost v základě nakloněná laskavosti a soucitu, my všichni jsme schopni krutosti a 

nenávisti. Z tohoto důvodu se musíme snažit své chování zlepšit. Rovněž to vysvětluje, jak se jednotlivci 

vychovaní ve velmi přátelském prostředí mohli změnit v nejhorší vrahy. V souvislosti s tím si vybavuji, 

jak jsem před několika lety navštívil washingtonský památník, který byl postaven na počest hrdinů a 

obětí židovského holocaustu umučených rukama nacistů. Co mě na památníku nejvíce zaujalo, bylo to, 

že současně katalogizuje různé typy lidského chování. Na jedné straně podává seznam obětí 

neuvěřitelných zvěrstev. Na straně druhé připomíná hrdinské činy laskavosti křesťanských rodin a 

ostatních, kteří ochotně podstoupili strašlivé riziko, aby ukryli své židovské bratry a sestry. Cítil jsem, 

že je to naprosto správné a zcela nezbytné — ukázat obě stránky lidského potenciálu. 

 

Ale existence tohoto negativního potenciálu nám nedává podklad k předpokladu, že lidská přirozenost 

je v podstatě násilná, dokonce ani k domněnce, že máme nutně sklon k násilí. Možná jeden z důvodů, 

proč je tak oblíbená myšlenka, že lidská přirozenost je agresivní, spočívá v tom, že jsme 

prostřednictvím médií trvale vystaveni špatným zprávám. Příčinou toho je zajisté přesvědčení, že 

dobrá zpráva není zpráva. 

 

Řekneme-li, že základní lidská přirozenost je nejen nenásilná, ale má přímo sklon k lásce a soucitu, 

laskavosti, mírnosti, náklonnosti, tvoření atd., to samozřejmě naznačuje všeobecné pravidlo, které 

musí být podle definice platné pro každého člověka. Co máme tedy říci o těch jednotlivcích, jejichž 

životy se zdají být naplněny násilím a agresí? Během samotného minulého století zde bylo několik 

zřetelných případů, které můžeme uvážit. Co Hitler a jeho plán vyhladit celou židovskou rasu? Co Stalin 

a jeho pogromy? Co předseda Mao, muž, kterého jsem kdysi znával a obdivoval, a barbarská šílenství 

kulturní revoluce? A co Pol Pot, tvůrce Smrtících polí? A co ti, kteří mučí a zabíjejí pro potěšení? 

 

Zde musím připustit, že mě nenapadá žádné jednoduché vysvětlení monstrózních činů těchto lidí. 

Přesto musíme uznat dvě věci. Za prvé takoví lidé nepřišli odnikud, ale narodili se v konkrétní 

společnosti v určitém čase a na konkrétním místě. Jejich činy musí být posuzovány ve vztahu k 

těmto okolnostem. Za druhé musíme vzít v úvahu roli, kterou v jejich činech sehrála schopnost 

představivosti. Jejich plány byly a jsou uskutečňovány podle nějaké vize, třebaže zvrácené.    Navzdory 

skutečnosti, že nic nemůže ospravedlnit utrpení, které způsobili, ať už by jejich vysvětlení bylo jakékoliv 

a ať už by mohli prokázat jakkoli pozitivní záměry, Hitler, Stalin, Mao a Pol Pot měli cíle, o něž usilovali. 

Když prozkoumáme tyto činy, které jsou výhradně lidské a zvířata jich nejsou schopna, zjistíme, že 

schopnost představivosti zde hraje zásadní roli. Sama tato vlastnost je naprosto unikátní. Ale účel, ke 

kterému je použita, určuje,zda je provedený čin pozitivní nebo negativní, etický či neetický. Motivace 

jednotlivce (kunlong) je proto hlavním faktorem. A zatímco správně motivovaná vize — která 

uznává touhu a právo ostatních na štěstí a nepřítomnost utrpení — může vést k zázrakům, je-li 

odtržena od základních lidských pocitů, má nesmírný ničivý potenciál. 

 

Pokud jde o ty, kdo zabíjejí pro potěšení nebo dokonce úplně bezdůvodně, můžeme předpokládat, že 

základní pohnutka k péči a náklonnosti k ostatním je u nich ukryta velmi hluboko. Přesto to nemusí 

znamenat, že úplně chybí. Jak jsem zdůraznil dříve, lze si představit, možná až na 



˂ ZPĚT                                                                                                                                                                      28 
 

nejextrémnější případy, že dokonce i tito lidé ocení, když jim bude prokázána náklonnost. Tato 

dispozice zůstává. 

 

Čtenář ani nemusí přijmout moji domněnku, že lidskou přirozeností je sklon k lásce a náklonnosti, aby 

viděl, že schopnost empatie, která je jejím základem, má zásadní význam, pokud jde o etiku. Již dříve 

jsme viděli, že etický čin je takový, který nikomu neškodí. Ale jak určíme, jestli čin skutečně 

nikomu neuškodil? Zjistíme, že v praxi, pokud nejsme do jisté míry schopni se spojit s ostatními, si ani 

nedokážeme alespoň představit dopad našich činů na druhé, nemáme žádné prostředky k rozlišení 

mezi dobrým a špatným, mezi tím, co je správné a co nikoli, mezi škodlivým a neškodným. Z toho 

vyplývá, že pokud dokážeme tuto schopnost posílit — tedy naši citlivost k utrpení druhých — pak čím 

více se nám to podaří, tím méně budeme schopni dívat se na bolest druhých a tím více se soustředíme 

na to, aby žádný náš čin neškodil ostatním. 

 

Skutečnost, že opravdu můžeme zvýšit svou schopnost empatie, se stane zřejmou, když vezmeme v 

úvahu její přirozenost. Zakoušíme ji převážně jako pocit. A jak všichni víme, své pocity nejenže můžeme 

větší či menší měrou ovládat svým rozumem, ale stejným způsobem je můžeme i posílit. Naše touha po 

předmětech — například po novém autě — je posilována tím, že ji v naší představě znovu a znovu 

přemíláme. Podobně když namíříme své duševní schopnosti na náš pocit empatie, zjistíme nejenom 

to, že jej můžeme posílit, ale můžeme ho i transformovat do lásky a soucitu. 

 

Jako taková je naše vnitřní schopnost empatie zdrojem nejvzácnější lidské vlastnosti, které v tibetštině 

říkáme ňingdže. Zatímco obecně tento výraz můžeme přeložit jako „soucit“, termín ňingdže má tak 

nesmírnou řadu významů, že je obtížné jej stručně vysvětlit, přestože myšlenky, které obsahuje, 

jsou všeobecně srozumitelné. Znamená lásku, náklonnost, laskavost, zdvořilost, velkorysost ducha a 

srdečnost. Je rovněž používán ve smyslu soucitu a něžnosti. Na druhé straně neznamená „lítost“ jako 

slovo soucit. Není tu žádný význam blahosklonnosti. Naopak ňing naznačuje pocit spojení s ostatními 

a odráží svůj vznik z empatie. Proto zatímco můžeme říci „miluji svůj dům“ nebo „cítím k tomuto místu 

silnou náklonnost“, nemůžeme říci „soucítím s těmito věcmi“. Protože předměty samy o sobě nemají 

pocity, nemůžeme s nimi žádné pocity sdílet. Nemůžeme proto hovořit o tom, že s nimi soucítíme. 

 

Přestože z tohoto popisu je zřejmé, že ňingdže neboli láska a soucit je chápán jako emoce, patří do 

kategorie emocí, které mají rozvinutější poznávací složku. Některé pocity, jako je například odpor, 

který máme sklon cítit při pohledu na krev, jsou v základě instinktivní. Jiné, jako například strach z 

chudoby, v sobě mají mnohem rozvinutější poznávací složku. Ňingdže proto můžeme chápat jako 

kombinaci empatie a rozumu. O empatii můžeme uvažovat jako o charakteristice velmi 

upřímného člověka, rozum je jako někdo, kdo je velice praktický. Když se ti dva dají dohromady, je to 

velmi účinné spojem'. Jako takové je ňingdže naprosto odlišné od náhodných pocitů, jako jsou hněv a 

žádostivost, které jsou daleko od toho, aby nám přinesly štěstí, naopak nám přinesou jen problémy a 

zničí klid naší mysli. 

 

Podle mne z toho vyplývá, že s pomocí trvalého uvažování o soucitu a sžití se s tímto pocitem, 

prostřednictvím nácviku a praxe si můžeme vytvořit vnitřní schopnost spojení s ostatními, což má 

vysokou důležitost v přístupu k etice, který jsem popsal. Čím více rozvineme soucit, tím etičtější bude 

naše chování. 

 

Viděli jsme, že když jednáme ze zájmu o ostatní, naše chování k nim je automaticky pozitivní. Je to 

proto, že když jsou naše srdce naplněna láskou, nemáme žádný prostor pro podezřívání. Je to jako když 

jsou naše vnitřní dveře otevřené a dovolují nám sblížit se s ostatními. Máme-li zájem o druhé, boří se 
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tím samotná bariéra, která brání zdravému kontaktu s ostatními. A nejenom to. Když jsou naše záměry 

vůči druhým dobré, můžeme vnímat, že jakékoli pocity nesmělosti či nejistoty, které možná zakoušíme, 

jsou značně redukovány. Do takové míry, do jaké jsme schopni otevřít tato vnitřní dvířka, zažíváme 

pocit osvobození od našeho navyklého zájmu o sebe samé. Paradoxně zjišťujeme, že nám to dodává 

silný pocit sebedůvěry. K tomu mohu dát příklad ze své vlastní zkušenosti. Zjišťuji, že kdykoli se setkám 

s lidmi a mám toto pozitivní naladění, není mezi námi žádná bariéra. Ať už jsou ti lidé kdokoliv, ať mají 

světlé či tmavé vlasy nebo snad nabarvené na zeleno, cítím, že se prostě setkávám s dalšími lidskými 

bytostmi se stejnou touhou být šťastný a vyhnout se utrpení jako já sám. A zjišťuji, že s nimi mohu 

hovořit, jako by to byli staří přátelé, dokonce i při našem prvním setkání. Mám stále na mysli, že 

konec konců jsme všichni bratři a sestry, že mezi námi není žádný zásadní rozdíl, že všichni stejně jako 

já sdílí touhu být šťastní a vyhnout se utrpení. Mohu před nimi vyjádřit své pocity stejně snadno jako 

před někým, koho znám důvěrně již celá léta. A nejenom několika milými slovy, ale skutečně od srdce, 

ať už je jazyková bariéra jakákoli. 

 

Rovněž zjistíme, že když jednáme ze zájmu o ostatní, klid, který to vytváří v našem vlastním srdci, 

přináší klid každému, s kým se kontaktujeme. Vneseme klid do své rodiny, přineseme klid našim 

přátelům, na pracoviště, do naší společnosti a do celého světa. Proč by si tedy někdo nepřál rozvíjet 

tuto vlastnost? Může být něco úžasnějšího než to, co přináší klid a štěstí pro všechny? Z mého hlediska 

je pouhá schopnost lidských bytostí opětovat lásku a soucit nejvzácnějším darem. 

 

Naopak ani ten nejskeptičtější čtenář nemůže předpokládat, že klid by někdy mohl přijít jako výsledek 

agresivního a bezohledného, a tudíž neetického chování. Samozřejmě, že nikoli. Dobře si pamatuji, jak 

jsem dostal tuto konkrétní lekci, když jsem byl malým tibetským chlapcem. Jeden z mých 

strážců, Khjenrab Tändzin, si ochočil malého papouška, kterého krmíval oříšky. Přestože to byl dosti 

přísný muž s vypoulenýma očima a poněkud omezený, při pouhém zaslechnutí jeho kroku vykazoval 

jeho papoušek známky nadšení. Pták si bral potravu z jeho prstů a Khjenrab Tändzin ho přitom hladil 

po hlavičce, což ptáka očividně uvádělo do extáze. Velmi jsem na tento vztah žárlil a přál jsem si, aby 

mi pták prokazoval stejné přátelství. Ale když jsem se ho při několika příležitostech pokoušel krmit 

sám, nepovedlo se mi vyvolat přátelskou odezvu. Proto jsem do něj začal strkat klackem ve snaze 

vyvolat lepší reakci. Je zbytečné říkat, že výsledek byl naprosto negativní. Místo toho, aby se pták ke 

mně začal chovat přátelštěji, se vyděsil. Malé vyhlídky k navázání dobrých vztahů, které zde možná 

předtím byly, teď byly naprosto zničeny. Tehdy jsem se naučil, že přátelství nepřichází jako výsledek 

zastrašování, ale v důsledku soucitu. 

 

Ve všech velkých světových náboženských tradicích hraje rozvoj soucitu klíčovou roli. Protože je 

zdrojem a zároveň i výsledkem trpělivosti, tolerance, odpuštění a všech dobrých vlastností, je soucit 

důležitý při duchovní praxi od začátku až do konce. Ale dokonce i bez náboženského hlediska je zřejmé, 

že láska a soucit mají pro nás všechny zásadní důležitost. Z hlediska našeho základního předpokladu, 

že etické chování spočívá v neubližování ostatním, je zřejmé, že musíme brát v úvahu pocity ostatních, 

pro což je základem naše vnitřní schopnost empatie. Když transformujeme tuto schopnost do lásky a 

soucitu tím, že se vyvarujeme faktorů, které soucitu brání, a rozvíjíme ty, které k němu vedou, zlepší 

se i naše etická praxe. A to, jak zjistíme, vede ke štěstí pro nás i pro ostatní. 
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II. ETIKA A JEDNOTLIVEC 
 

KAPITOLA ŠESTÁ 

 

Etika sebekázně 

 

Věřím tomu, že rozvíjení soucitu, na němž závisí štěstí, vyžaduje dvousměrný přístup. Na jedné straně 

potřebujeme omezit ty faktory, které brání soucitu. Na straně druhé potřebujeme rozvíjet ty, které k 

němu vedou. Viděli jsme, že k soucitu vede láska, trpělivost, tolerance, odpuštění, pokora atd. 

Soucitu naopak brání nedostatek vnitřní sebekázně, kterou jsme určili jako zdroj veškerého neetického 

chování. Zjistíme, že transformací našich návyků a rozpoložení můžeme začít zdokonalovat náš celkový 

stav srdce a mysli (kunlong), z něhož pramení všechny naše činy. 

 

První věcí tedy je — protože všechny duchovní kvality vedoucí k soucitu znamenají pozitivní etické 

chování — rozvíjet návyk vnitřní disciplíny. Nepopírám, že je to náročný úkol, ale přinejmenším známe 

princip. Například když známe destruktivní potenciál drogové závislosti, zdržíme se braní drog a 

povedeme k tomu i naše děti. Je však nutné pochopit, že zbavit se reakce na negativní myšlenky a 

emoce neznamená prostě je potlačit — zásadní je vhled do jejich destruktivní podstaty. Pouhá 

informovanost o tom, že závist, potenciálně velmi mocná a destruktivní emoce, je negativní, nemůže 

proti ní poskytnout dostatečnou obranu. Když řídíme svůj život zvnějšku, ale opomeneme jeho vnitřní 

dimenzi, nevyhnutelně zjistíme, že pochybnosti, obavy a další negativní vlastnosti sílí a štěstí se nám 

vyhýbá. Je to proto, že na rozdíl od fyzické kázně, skutečná vnitřní — či duchovní — disciplína nemůže 

být dosažena silou, ale pouze pomocí dobrovolného a promyšleného úsilí. Jinými slovy jednat eticky 

znamená více, než se jen podrobit zákonům a předpisům. 

 

Nedisciplinovaná mysl je jako slon. Když ji necháme potácet se bez vedení, způsobí spoušť. Ale bolest 

a trápení, které zakusíme v důsledku toho, že se nám nezdaří držet na uzdě negativní emoce naší mysli, 

dalece převýší škodu a zmatek, které může způsobit slon. Tato nutkání jsou nejenom schopna způsobit 

zkázu, ale mohou být rovněž příčinou trvalé bolesti pro nás i pro druhé. Tím ale nechci říci, že mysl  (lo)  

je ve své podstatě destruktivní. Pod vlivem silně negativních myšlenek nebo emocí se může zdát, že 

mysl je charakterizována jednou jedinou vlastností. Ale kdyby například nenávistnost byla 

nezměnitelnou charakteristikou vědomí, vědomí by muselo být stále nenávistné. Je zřejmé, že tak 

tomu není. Je důležité rozlišovat mezi vědomím jako takovým a myšlenkami a emocemi, které zakouší. 

 

Podobně zatímco nás v určitém okamžiku může zaplavit konkrétní emoce, když o tom uvažujeme 

později, jsme stále stejní. Když jsem byl velmi mladý, bývával jsem vždy velmi vzrušen, když se blížil 

konec roku a s ním Mónlam čhenmo. Byl to „Svátek Velkého modlení“, který znamenal začátek 

tibetského Nového roku. Jako dalajlama jsem zde hrál důležitou roli. Znamenalo to přestěhovat se z 

Potály do několika místností v chrámu Džókhang, což byla jedna z nejposvátnějších tibetských svatyní. 

Jak se tento den blížil, trávil jsem více a více času denním přemýšlením o této vyhlídce, napůl vyděšen 

a napůl rozradostněn, a méně a méně času studiem. Moje pocity strachu byly způsobeny pomyšlením 

na dlouhý přednes zpaměti, který mě čekal při hlavním obřadu, radost představou procházení 

obrovským davem poutníků a obchodníků, kteří se nahrnou na tržiště před chrámovým komplexem. 

Přestože přehnané vzrušení i strach, které jsem cítil, byly naprosto skutečné, dnes se při těchto 

vzpomínkách směji. Nyní jsem na davy naprosto zvyklý. A po tolika letech praxe mně recitace již nečiní 

potíže. 
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Přirozenost mysli můžeme pochopit ve srovnání s vodou v jezeře. Když do vody zafouká vítr, zvedne se 

bahno z jejího dna a voda se zakalí. Ale podstata vody není špinavá. Když vítr utichne, bahno se usadí 

a voda je opět průzračná. Takže přestože obecně můžeme považovat mysl či vědomí za stále stejnou a 

neměnnou entitu, když o tom uvažujeme hlouběji, zjistíme, že se skládá z celého spektra událostí a 

prožitků. To zahrnuje smyslové vnímání, které se zabývá přímo předměty, stejně jako naše myšlenky a 

pocity, jejichž prostředníky jsou jazyk a pojmy. Je také dynamické: prostřednictvím promyšleného 

záměru můžeme navodit změny našich duševních a emocionálních stavů. Víme například, jak útěcha a 

povzbuzení může pomoci rozptýlit strach. Podobně ty formy poradenství, které vedou k 

většímu uvědomění a náklonnosti, mohou pomoci ulevit depresi. 

 

Tento poznatek, že emoce a vědomí nejsou jedno a totéž, nám říká, že nemusíme být ovládáni svými 

emocemi. Před každým naším činem musí dojít k duševní a emocionální události, na kterou můžeme 

víceméně svobodně reagovat, přestože samozřejmě pokud nenaučíme svou mysl disciplíně, bude pro 

nás obtížné tuto svobodu zakoušet. Navíc způsob, jakým reagujeme na tyto události a prožitky, je to, 

co obecně určuje morální obsah našich činů. Jednoduše to znamená, že pokud jednáme pozitivně a 

zájmy druhých stavíme před své vlastní, naše činy budou pozitivní. Když reagujeme negativně a 

zanedbáváme ostatní, naše činy budou negativní a neetické. V souladu s tímto pojetím můžeme 

uvažovat o mysli či vědomí jako o prezidentovi či panovníkovi, který je velice spravedlivý a poctivý. Z 

tohoto pohledu jsou naše myšlenky a emoce jako ministři vlády. Někteří z nich dávají dobré rady, jiní 

špatné. Někteří mají jako svůj hlavní zájem prospěch ostatních, jiní jenom své úzké zájmy. 

Zodpovědností hlavního vědomí — vůdce — je určit, kteří z těchto podřízených dávají dobré a 

kteří špatné rady, kteří jsou spolehliví a kteří nikoliv, a jednat podle rady první skupiny a nikoli druhé. 

 

Duševní a emocionální stavy, které v tomto smyslu dávají špatné rady, mohou být samy o sobě popsány 

jako určitá forma utrpení. Skutečně zjišťujeme, že když jim dovolíme rozvinout se do určitého 

významného stupně, mysl bude zaplavena emocemi a my budeme zažívat jakýsi druh vnitřní bouře. Ta 

má rovněž psychický rozměr. Například v okamžiku hněvu zažíváme mocné narušení naší obvyklé 

duševní rovnováhy, což mohou často vycítit i ostatní. Všichni víme, jak hned zhoustne atmosféra v 

celém domě, když má jeden člen domácnosti špatnou náladu. Když se rozzuříme, lidé i zvířata mají 

tendenci se nám vyhnout. Někdy je tato vnitřní bouře natolik silná, že máme velké problémy ji 

ovládnout. To může způsobit, že se k ostatním chováme agresivně. Když toto činíme, převádíme svou 

vnitřní bouři navenek. 

 

Tím nechci říci, že všechny pocity či emoce, které nám způsobují potíže, jsou nutně negativní. Základní 

rys, který odlišuje obyčejné emoce od těch, jež podrývají náš vnitřní klid, je jejich negativní poznávací 

složka. Chvíle smutku se nestane oslabujícím zármutkem, pokud si ji nepodržíme a nepřidáme k ní 

negativní myšlenky a představy. V případě onoho nadměrného vzrušení, které jsem cítil z davů 

poutníků a obchodníků, a strachu, který jsem měl z dlouhého přednesu, zde byla navíc k těmto 

základním pocitům přidána poznávací složka. Prostřednictvím mých poněkud nutkavých představ má 

fantazie překryla část reality dané situace. A byly to příběhy o nastávající události, které jsem vykládal 

sám sobě, co podrylo mou základní vyrovnanost. Ne že by všechny strachy byly jako ty dětské obavy, 

které jsem právě popsal. Jsou příležitosti, kdy zažíváme mnohem racionálnější strach. Takový strach 

nemusí být vůbec negativní a může pro nás být dokonce prospěšný. Může zvýšit naši bdělost a dát nám 

energii, kterou potřebujeme, abychom ochránili sami sebe. První noc po mém útěku ze Lhasy v roce 

1959, když jsem opustil domov v přestrojení za vojáka, jsem jistě cítil tento druh strachu. Ale protože 

jsem neměl ani čas, ani chuť o tom přemýšlet, nějak příliš mě to nerozrušilo. Hlavním 

důsledkem tohoto strachu bylo, že jsem začal být velmi ostražitý. Mohlo by se říci, že toto byl příklad 

strachu, který byl správný a užitečný. 
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Strach, který cítíme ve vztahu k situaci, která je velmi složitá nebo kritická, může být rovněž správný. 

Zde mám na mysli emoce, které cítíme, když máme učinit rozhodnutí, o němž víme, že bude mít 

významný dopad na životy druhých lidí. Takový strach nás může poněkud znepokojit. Ale 

nejnebezpečnější a velmi negativní je strach, který není podložen naprosto žádným důvodem a který 

nás může zcela zachvátit a paralyzovat. 

 

Tibetský říkáme takovým negativním emočním příhodám ňongmong, doslova „to, co nás trápí zevnitř“, 

nebo, jak je tento výraz obvykle překládán, „bolestné emoce“. Z tohoto pohledu všechny myšlenky, 

emoce a duševní události, které odrážejí negativní či nesoucitné stavy mysli {kunlong), nevyhnutelně 

narušují náš prožitek vnitřního klidu. Všechny negativní myšlenky či emoce — jako je nenávist, hněv, 

pýcha, žádostivost, lačnost, závist atd. — jsou v tomto smyslu považovány za utrpení. Zjišťujeme, že 

tyto bolestné emoce jsou tak silné, že pokud proti nim nic nepodnikneme, pak přestože neexistuje 

nikdo, kdo si necení svého života, mohou nás dovést až k šílenství a dokonce i k sebevraždě. Ale protože 

jsou takové extrémy neobvyklé, máme sklon pohlížet na negativní emoce jako na nedílnou součást své 

mysli, se kterou můžeme udělat jen velice málo. Ale pokud se nám nepodaří rozpoznat jejich ničivý 

potenciál, nebudeme mít potřebu se jim postavit. Naopak máme často sklon si je hýčkat a posilovat je. 

To jim poskytuje možnost růstu. Přesto uvidíme, že jejich podstata je naprosto destruktivní. Jsou 

samotným zdrojem neetického chování. Jsou rovněž základem úzkosti, deprese, zmatení a stresu, které 

jsou typickým rysem našeho současného života. 

 

Negativní myšlenky a emoce jsou tím, co brání našim nejzákladnějším tužbám — být šťastný a vyhnout 

se utrpení. Když jednáme pod jejich vlivem, začneme být nevšímaví k dopadu našich činů na ostatní: 

jsou pravou příčinou našeho destruktivního chování k ostatním i k sobě samým. Vraždy, skandály a 

podvody mají všechny původ v bolestných emocích. Proto říkám, že nedisciplinovaná mysl — tj. mysl, 

která je pod vlivem hněvu, nenávisti, lačnosti, pýchy, sobectví atd. — je zdrojem všech našich 

problémů, které nespadají do kategorie nevyhnutelného utrpení (nemoc, stáří, smrt apod.). Když se 

nám nezdaří ovládnout svou reakci na bolestné emoce, otevírají se tím dveře pro utrpení naše i 

ostatních. 

 

Řekneme-li, že způsobíme-li utrpení ostatním, budeme trpět sami, samozřejmě to neznamená, že 

můžeme logicky usuzovat, že například pokaždé, když někoho uhodím, uhodí zase někdo mě. Tvrzení, 

které předkládám, je mnohem všeobecnější. Spíše se snažím naznačit, že dopad našich činů — 

pozitivních i negativních — se do nás hluboko zapisuje. Pokud je pravda, že na určité úrovni máme 

všichni schopnost empatie, vyplývá z toho, že pokud má jeden člověk ublížit jinému, musí být 

tato schopnost nějakým způsobem překryta nebo skryta. Vezměme si příklad člověka, který krůtě mučí 

ostatní. Jeho mysl  (lo)  je jistě silně upoutána na hrubé či vědomé úrovni nějakým druhem škodlivého 

myšlení či ideologie způsobující domněnku, že jeho oběti si takové zacházení zaslouží. Takové 

přesvědčení — které do určité míry musí být zvoleno záměrně — je to, co krutému člověku umožňuje 

potlačit pocity. Přesto hluboko uvnitř má takové chování své následky. Z dlouhodobého hlediska je 

velice pravděpodobné, že mučitel bude prožívat nepříjemné duševní stavy. V této souvislosti uvažme 

příklad, o kterém jsme hovořili dříve — nelítostní diktátoři jako Hitler či Stalin. Zdá se, že když se blížili 

ke konci svých životů, stali se opuštění, podráždění, naplnění obavami, podezřívaví jako vrány, které se 

bojí svého vlastního stínu. 

 

Samozřejmě, že počet lidí, kteří zajdou do takových extrémů, je velmi malý. Dopad malých negativních 

činů je rovněž mnohem menší než velkých činů. Jako méně extrémní příklad toho, jak negativní činy 

přinášejí utrpení nám samotným i ostatním, uvažme případ dítěte, které si venku hraje a začne se prát s 

jiným dítětem. Okamžitě po rvačce může dítě, které vyhrálo, zažívat pocity uspokojení. Ale když se vrátí 
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domů, tato emoce vyprchá a projeví se mnohem jemnější stavy mysli. V této chvíli se dostaví pocit 

znepokojení. Tento typ emoce můžeme téměř popsat jako pocit odcizení od sebe samého: jednotlivec 

se necítí zcela „dobře“. Naopak dítě, které jde ven hrát si s kamarádem a stráví s ním příjemné 

odpoledne, nejenom že ihned poté zakusí pocit uspokojení, ale když se jeho mysl uklidní a 

vzrušení opadne, bude se cítit klidné a spokojené. 

 

Jiný příklad toho, jak negativní činy škodí tomu, kdo je vykonává, můžeme vidět v souvislosti s pověstí 

jedince. Obecně se zdá, že my lidé — a dokonce i zvířata — si ošklivíme podlost, agresivitu, podvod 

atd. Pro mne samotného z toho vyplývá, že když budeme konat činy, které škodí ostatním, můžeme 

sice zakusit přechodné uspokojení, ale lidé se na nás začnou dívat poněkud úkosem. Budou ve vztahu 

k nám pociťovat úzkost, nervozitu a podezření kvůli naší špatné pověsti. Postupně začneme ztrácet 

přátele. A protože v tomto směru je dobrá pověst zdrojem štěstí, přivodíme si utrpení, pokud si ji 

pokazíme. 

 

Přestože zde může být několik výjimek, zjišťujeme, že pokud člověk vede velmi sobecký způsob života 

bez zájmu o prospěch ostatních, obvykle se stává značně opuštěným a nešťastným. Přestože může být 

obklopen lidmi, kteří jsou přáteli jeho majetku či postavení, když sobeckého či agresivního jedince 

potká nějaké neštěstí, nejenom že tito takzvaní přátelé zmizí, ale mohou se dokonce i tajně radovat. A 

pokud je navíc tento člověk aktivně zlomyslný, je pravděpodobné, že když zemře, nebude nikomu zvlášť 

chybět. Lidé mohou být dokonce rádi — jako jistě byli mnozí vězni nacistických koncentračních 

táborů při pozdějších popravách svých věznitelů. Naopak zjišťujeme, že pokud lidé mají aktivní zájem 

o druhé, jsou velmi váženi, dokonce i uctíváni. Když takoví lidé zemřou, mnozí truchlí a želí jejich 

odchodu. Vezměme si příklad Mahátmy Gándhího. Přes západní vzdělání, které mu poskytovalo 

příležitost vést pohodlný život, se ze zájmu o ostatní rozhodl žít v Indii téměř jako žebrák, aby se mohl 

věnovat své životní práci. Přestože jeho jméno je dnes již jen pouhou vzpomínkou, miliony lidí stále 

čerpají útěchu a inspiraci z jeho šlechetných skutků. 

 

A pokud jde o vlastní příčinu bolestných emocí, můžeme poukázat na řadu nejrůznějších faktorů. Patří 

sem i náš zvyk myslet napřed na sebe, a teprve potom na ostatní. Rovněž můžeme uvést náš sklon 

přičítat věcem a událostem vlastnosti, které ve skutečnosti nemají — jako je onen případ se 

záměnou klubka provazu za hada. Ale nadto, protože naše negativní myšlenky a emoce neexistují 

nezávisle na dalších jevech, při formování našich reakcí hrají roli samotné předměty a události, se 

kterými přicházíme do kontaktu. Není zde tedy nic, co by nemělo potenciál negativní myšlenky spustit. 

Cokoli může být zdrojem bolestných emocí — nejenom naši soupeři, ale i naši přátelé a naše 

nejcennější vlastnictví, dokonce i naše vlastní já. 

 

To naznačuje, že prvním krokem v procesu boje s našimi negativními myšlenkami a emocemi je vyhnout 

se těm situacím a činnostem, které by jim normálně daly vzniknout. Pokud například zjistíme, že se 

rozzlobíme pokaždé, když se setkáme s určitou konkrétní osobou, může být nejlepší se jí 

vyhnout, dokud lépe nerozvineme své vnitřní zdroje. Druhým krokem je vyhnout se těm podmínkám, 

které vedou k těmto silným myšlenkám a emocím. To však předpokládá, že jsme se naučili rozpoznat 

bolestné emoce, když v nás vzniknou. To není vždycky snadné. Zatímco nenávist je velice silná emoce, 

pokud je plně rozvinuta, ve svých počátečních stadiích může být averze, kterou cítíme ke konkrétnímu 

předmětu či události, sotva patrná. A dokonce i ve svých nejrozvinutějších stadiích se bolestné emoce 

ne vždy projevují dramaticky. Vrah může být relativně klidný ve chvíli, kdy stiskne spoušť. 

 

Proto musíme být velmi pozorní a uvědomovat si své tělo a jeho reakce, svou mluvu a to, co říkáme, 

své srdce a mysl a také své myšlenky a pocity. Musíme pátrat po nejmenší negativní známce a stále 
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sami sobě pokládat otázky jako například: „Jsem šťastnější, když jsou mé myšlenky a emoce negativní 

a destruktivní, nebo když jsou pozitivní?“ „Jaká je podstata vědomí? Existuje vědomí samo o sobě, nebo 

existuje v závislosti na jiných faktorech?“ Musíme přemýšlet, přemýšlet a zase přemýšlet. Měli bychom 

být jako vědec, který sbírá údaje, analyzuje je a činí z nich odpovídající závěry. Získat vhled do 

své vlastní negativity je celoživotní úkol, na kterém je možno téměř nekonečně pracovat. Ale pokud se 

do něj nepustíme, nebudeme schopni vidět, kde je v našem životě nezbytné provést změny. 

 

Kdybychom vynaložili jen zlomek času a úsilí, které marníme v bezvýznamných aktivitách — 

bezúčelném tlachání apod. — na získání vhledu do skutečné podstaty bolestných emocí, věřím, že by 

to mělo obrovský dopad na kvalitu našeho života. Měli by z toho prospěch jednotlivci i společnost. 

Jednou z prvních věcí, kterou bychom zjistili, je, jak škodlivé bolestné emoce jsou. A čím více budeme 

chápat jejich destruktivní podstatu, tím více budeme znechuceni, pokud se jimi dáme unést. To samo 

o sobě by mělo významný dopad na náš život. 

 

Uvažujme o tom, že negativní myšlenky a emoce nejen že narušují náš prožitek vnitřního klidu, ale 

rovněž poškozují naše zdraví. V tibetském lékařském systému je hněv prvotní příčinou mnoha nemocí 

včetně těch spojených s vysokým krevním tlakem a nespavostí, a rovněž degenerativních onemocnění, 

což je pohled, který je stále více přijímán i alopatickou medicínou. 

 

Moje další vzpomínka z dětství dokládá způsob, jak nás bolestné emoce poškozují. Když jsem dospíval, 

jednou z mých nejoblíbenějších zábav bylo opravování starých aut, která můj předchůdce, Třináctý 

dalajlama, získal nedlouho předtím, než v roce 1933 zemřel. Byly čtyři, dva malé Austiny britské 

výroby, jeden Dodge a jeden otlučený džíp, oba amerického původu. Společně představovaly téměř 

jediná motorová vozidla v Tibetu.  Pro mladého dalajlamu měly tyto zaprášené vozy 

neodolatelnou přitažlivost, a já toužil po tom, aby znovu jezdily. 

 

Mým tajným snem vlastně bylo naučit se řídit. Ale musel jsem dlouho obtěžovat různé vládní úředníky, 

než jsem nakonec našel někoho, kdo se trochu vyznal v autech. Byl to Lhagpa Cchering, který pocházel 

z Kalimpongu, městečka těsně u indických hranic. Pamatuji si, že jednoho dne zrovna opravoval motor 

jednoho z těchto aut, když upustil klíč, zaklel a rychle se napřímil. Bohužel zapomněl, že má nad sebou 

otevřenu kapotu a s hrozným zaduněním do ní narazil hlavou. Ale k mému velkému překvapení místo 

toho, aby se rychle vyprostil, rozzuřil se ještě více, znovu se narovnal a podruhé se uhodil do hlavy a 

dokonce ještě silněji. Na chvíli jsem byl naprosto vyveden z míry. Pak jsem se rozesmál a nemohl jsem 

přestat. 

 

Výbuch Lhagpy Ccheringa neměl za následek nic víc než dvě pořádné boule. Bylo to pro něj jen poněkud 

nepříjemné. Ale můžeme z toho vidět, jak bolestné emoce ničí naše nejlepší vlastnosti, jmenovitě naši 

schopnost rozlišování. Ztratíme-li svou schopnost rozlišovat mezi správným a špatným, ohodnotit, co 

pravděpodobně povede k trvalému užitku a co pouze k přechodnému uspokojení sebe sama i ostatních 

lidí, a určit pravděpodobný výsledek našich činů, nejsme na tom lépe než zvířata. Není divu, že pod 

vlivem bolestných emocí uděláme věci, o kterých bychom si nikdy nemysleli, že jsme jich schopni. 

 

Vymizení naší schopnosti posuzování zdůrazňuje další negativní charakteristiku tohoto typu duševních 

a emocionálních událostí. Bolestné emoce nás zklamou. Zdá se, že nám poskytnou uspokojení, ale není 

tomu tak. Přestože takové emoce k nám přicházejí pod maskou ochránce, jako kdyby nám dodávaly 

odvahu a sílu, zjistíme, že tato energie je v podstatě slepá. Rozhodnutí učiněná pod jejím vlivem jsou 

vždy zdrojem pozdější lítosti. Velmi často je takový hněv známkou slabosti spíše než síly. Většina lidí 

jistě zažila hádku, která se stupňovala do té míry, že jedna osoba začala být slovně vulgární, což je jasná 
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známka vratkosti její pozice. Navíc k tomu, abychom si vypěstovali odvahu a sebedůvěru, hněv 

nepotřebujeme. Jak dále uvidíme, můžeme toho dosáhnout pomocí jiných prostředků. 

 

Bolestné emoce rovněž mají iracionální rozměr. Povzbuzují nás k tomu, abychom předpokládali, že 

vzhled naprosto odpovídá realitě. Když se rozzuříme nebo pocítíme nenávist, máme sklon chovat se k 

ostatním, jako kdyby byly jejich vlastnosti neměnné. Člověk se může zdát nepřijatelný od temene hlavy 

až po podrážky svých bot. Zapomínáme, že tento člověk, stejně jako my, je pouze trpící lidská bytost 

se stejnou touhou po štěstí a přáním vyhnout se utrpení jako my sami. Přesto nám zdravý rozum říká, 

že až síla našeho hněvu pomine, jistě se nám tato osoba bude zdát alespoň o trochu lepší. To samé 

platí i tehdy, když se zamilujeme. Ten druhý se nám zdá naprosto žádoucí — pokud časem bolestná 

emoce neopadne a on se nám nezačne zdát o něco méně dokonalý. Opravdu, když je naše vášeň 

maximální, je zde značné nebezpečí, že se dostaneme do opačného extrému. Člověk, kterého jsme si 

dříve idealizovali, se nám nyní zdá opovrženíhodný a odporný, přestože je to stále stejný člověk. 

 

Bolestné emoce jsou rovněž zbytečné. Čím více se jim vzdáváme, tím menší prostor máme pro své 

dobré vlastnosti — pro laskavost a soucit — a tím méně jsme schopní řešit své problémy. Opravdu 

neexistuje příležitost, kdy jsou tyto znepokojivé myšlenky a emoce užitečné nám či ostatním. Čím 

rozzlobenější jsme, tím více se nám lidé vyhýbají. Čím podezřívavější jsme, tím více sami sebe izolujeme 

od ostatních lidí a tím jsme osamělejší. Čím žádostivější jsme, tím méně jsme schopni rozvinout 

patřičné vztahy s ostatními a jsme ještě osamělejší. Vezměme si lidi, jejichž činy jsou řízeny především 

bolestnými emocemi, nebo, jinak řečeno, velkými náklonnostmi a averzemi: lačností, velkou ctižádostí 

atd. Takový člověk může být velmi mocný a známý. Jeho jméno se dokonce může i zapsat do historie. 

Ale když zemře, jeho moc je pryč a jeho sláva není ničím víc než prázdným slovem. Čeho tedy ve 

skutečnosti dosáhl? 

 

Nikde není zbytečnost bolestných emocí zřejmější než v případě hněvu. Když se rozzlobíme, 

přestaneme být soucitní, milující, štědří, odpouštějící, tolerantní a trpěliví. Sami sebe tím připravíme o 

ty věci, ze kterých sestává štěstí. A nejenže hněv okamžitě zničí naši schopnost kritického úsudku, 

ale má sklon dát vzniknout vzteku, zášti, nenávisti a nepřátelství. Každá z těchto emocí je vždycky 

negativní, protože přímo způsobuje ubližování ostatním. Hněv způsobuje utrpení. Přinejmenším 

způsobuje bolest z rozpaků. Například mě vždycky bavilo opravovat hodinky. Ale mohu si vzpomenout 

na množství příležitostí, kdy jsem jako chlapec naprosto ztratil trpělivost při práci s těmi maličkými a 

složitými součástkami, sebral jsem celý strojek a praštil s ním o stůl. Samozřejmě že později jsem 

svého jednání velmi litoval a styděl se za něj — zvláště když, jako při jedné příležitosti, jsem musel vrátit 

hodinky jejich majiteli v horším stavu, než byly předtím. 

 

Tento příběh je sám o sobě bezvýznamný, ale rovněž naznačuje, že přestože můžeme mít nadbytek 

materiálního bohatství — dobrou stravu, krásné zařízení domu, drahý televizor — když se rozzlobíme, 

ztratíme svůj vnitřní klid. Už nás netěší ani snídaně. A když se to stane naším zvykem, můžeme 

být dokonce vzdělaní, bohatí či mocní, ale ostatní se nám jednoduše budou vyhýbat. Řeknou: „Ano, je 

velmi chytrý, ale víte, má takové špatné vystupování,“ a lidé se budou držet stranou. Nebo řeknou: 

„Ano, ona má výjimečný talent, ale hrozně rychle se rozčílí. Měl byste si raději dát pozor.“ Stejně jako 

u psa, který stále vrčí a cení zuby, jsme opatrní při jednání s těmi, jejichž srdce jsou narušena hněvem. 

Raději se zřekneme jejich společnosti, než abychom riskovali výbuch. 

 

Nepopírám, že jako v případě strachu je zde typ „hrubého“ hněvu, který zakoušíme více jako výbuch 

energie než jako silnou emoci. Tato forma hněvu může mít případně i pozitivní důsledky. Není nemožné 

představit si hněv při pohledu na nespravedlnost, který způsobí, že člověk zareaguje altruisticky. Hněv, 
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který způsobí, že pomůžeme někomu, kdo je napaden na ulici, může být charakterizován jako pozitivní. 

Ale pokud to přesahuje rámec setkání s nějakou nespravedlností, pokud se hněv stane osobním a 

změní se v pomstychtivost nebo zlomyslnost, nebezpečí vzrůstá. Když uděláme něco negativního, jsme 

schopni rozpoznat rozdíl mezi sebou samotným a svým negativním činem. Ale často se nám nepodaří 

odlišit čin od jeho původce, když jde o ostatní lidi. To nám ukazuje, jak nespolehlivý je dokonce i 

očividně spravedlivý hněv. 

 

Přestože se zdá přehnané říci, že hněv je naprosto zbytečná emoce, můžeme se ptát sami sebe, zda 

někdo někdy řekl, že hněv může přinést štěstí? Nikdo. Který doktor předepíše hněv jako lék na 

některou chorobu? Žádný. Hněv nám může jen uškodit. Není to nic, co bychom mohli doporučit. Ať se 

čtenář optá sám sebe: když se rozzlobíme, cítíme se šťastni? Stane se naše mysl klidnější a naše tělo se 

uvolní? Nebo je to spíše tak, že v těle cítíme napětí a v mysli neklid? 

 

Když si máme udržet klid mysli a tím i štěstí, vyplývá z toho, že spolu s racionálnějším a méně zaujatým 

přístupem k našim negativním myšlenkám a emocím si musíme vytvořit silný návyk tyto naše emoce 

zvládat. Negativní myšlenky a emoce jsou tím, co způsobuje, že jednáme neeticky. Navíc protože 

bolestné emoce jsou rovněž příčinou našeho vnitřního utrpení — a v tomto směru jsou základem 

frustrace, zmatenosti, nejistoty, hněvu i samotné ztráty sebeúcty, která podrývá naši sebedůvěru — 

neúspěch v tomto směru znamená, že zůstaneme ve stavu trvalé duševní a emocionální 

nespokojenosti. Vnitřní klid bude nemožný. Namísto štěstí zde bude nejistota. Hněv a deprese nikdy 

nebudou daleko. 

 

Někteří lidé mají pocit, že přestože může být správné omezit pocity intenzivní nenávisti, která může 

způsobit, že se uchýlíme k násilí či dokonce zabití, jsme v nebezpečí ztráty své nezávislosti, pokud 

potlačíme své emoce a ovládneme mysl. Ve skutečnosti je pravdou pravý opak. Jako jejich protějšky 

láska a soucit, nemohou hněv a bolestné emoce nikdy být vyčerpány. Mají spíše sklon se zvyšovat, jako 

řeka tekoucí v létě, když taje sníh, takže místo toho, aby se naše mysl osvobodila, nechá se jimi zotročit 

a učinit bezmocnou. Když jsme shovívaví ke svým negativním myšlenkám a pocitům, nevyhnutelně si 

na ně zvykneme. Výsledkem je, že postupně k nim začneme být náchylnější a jsme jimi více ovládáni. 

Zvykneme si vybuchnout, když se setkáme s nepříjemnými okolnostmi. 

 

Vnitřní klid, který je základním rysem štěstí, a hněv nemohou existovat vedle sebe, aniž by se ničily 

navzájem. Negativní myšlenky a emoce skutečně ničí samotné příčiny klidu a štěstí. Když o tom 

důkladně uvažujeme, je naprosto nelogické hledat štěstí, pokud neuděláme nic k potlačení hněvivých, 

nenávistných a lstivých myšlenek a emocí. Uvažme, že když se rozzlobíme, často používáme hrubá 

slova. Hrubá slova mohou zničit přátelství. Protože štěstí vzniká v souvislosti s naším vztahem s 

druhými, pokud zničíme přátelství, zničíme jednu ze základních podmínek samotného štěstí. 

 

Říci, že musíme ovládat hněv a naše negativní myšlenky a emoce, neznamená, že bychom měli potlačit 

své pocity. Je důležité rozlišovat mezi potlačením a ovládnutím. To druhé představuje záměrně a 

dobrovolně přijatou disciplínu založenou na ocenění výhod, které pro nás má. To se velmi liší od 

případu někoho, kdo potlačuje emoce, jako je hněv z pocitu, že musí předstírat sebeovládání, ze 

strachu, co si o něm pomyslí druzí. Takové chování je jako sešívání rány, ve které je stále infekce. 

 

Opět nehovoříme o dodržování nějakého pravidla. Kde se objeví potlačení a popření emocí, tam je 

podle mě nebezpečí, že si člověk ukládá zlost a vztek. Problém je, že někdy v budoucnu může člověk 

zjistit, že již tyto pocity déle neudrží. 
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Jinými slovy, samozřejmě existují myšlenky a emoce, které je přiměřené, dokonce i důležité, vyjádřit 

otevřeně — včetně negativních pocitů — přestože způsoby, jak to udělat, jsou více či méně přiměřené. 

Je mnohem lepší postavit se osobě či situaci, než svůj hněv skrývat, hloubat o něm a hýčkat si vztek ve 

svém srdci. Když nekriticky vyjádříme negativní myšlenky a emoce jednoduše proto, že musí být 

vysloveny, je zde velká pravděpodobnost — ze všech důvodů, které jsem uvedl — že nad sebou 

ztratíme kontrolu a budeme reagovat přehnaně. Proto je důležité rozlišovat jak pocity, které 

vyjadřujeme, tak i způsob, jak je vyjadřujeme. 

 

Já tomu rozumím tak, že opravdové štěstí je charakterizováno vnitřním klidem a vzniká v souvislosti s 

našimi vztahy s ostatními lidmi. Závisí proto na etickém chování. To naopak spočívá v činech, které 

berou v úvahu prospěch ostatních. To, co nám brání v takovém soucitném chování, jsou bolestné 

emoce. Pokud si tedy přejeme být šťastni, musíme ovládnout svou reakci na negativní myšlenky a 

emoce. To mám na mysli, když říkám, že musíme ochočit divokého slona, kterým je 

nedisciplinovaná mysl. Když se mi nepodaří zvládnout svou reakci na bolestné emoce, moje činy se 

stanou neetickými a budou mi bránit ve štěstí. Zde nemluvíme o dosažení buddhovství, nemluvíme o 

dosažení jednoty s Bohem. Hovoříme pouze o tom, že naše zájmy a budoucí štěstí jsou úzce spojeny s 

ostatními a s učením se jednat podle toho. 

 

KAPITOLA SEDMÁ 

 

Etika ctnosti 

 

Hovořil jsem o tom, že pokud máme být opravdu šťastni, vnitřní kázeň je nezbytná. Nemůžeme se však 

zastavit u pouhé kázně. Přestože nám to může zabránit v provádění vysoce negativních činů, pouhá 

sebekázeň je nedostatečná, pokud  chceme dosáhnout štěstí, které je charakterizované 

vnitřním klidem. Abychom změnili sami sebe — naše zvyky a sklony — aby naše činy byly soucitné, je 

nutné rozvinout to, co můžeme nazvat etikou ctnosti. Stejně jako je třeba vyvarovat se negativních 

myšlenek a emocí, musíme rovněž rozvíjet a posilovat naše kladné vlastnosti. Jaké jsou tyto kladné 

vlastnosti? Naše základní lidské či duchovní vlastnosti. 

 

Po samotném soucitu (ňingdže), je hlavní ta, které tibetský říkáme zópa. Opět máme výraz, který nemá 

v ostatních jazycích odpovídající ekvivalent, přestože myšlenky, které vyjadřuje, jsou univerzální. Výraz 

zópa je často překládán jednoduše jako „trpělivost“, ačkoli jeho doslovný význam je „schopen snést“ 

či „schopen odolat“. Ale toto slovo v sobě rovněž obsahuje představu rozhodnutí. Proto naznačuje 

záměrnou reakci (jako opak k nepromyšlené reakci) na silné negativní myšlenky a emoce, které mají 

sklon se objevit, když se setkáme s něčím špatným. Jako takové je zópa to, co nám poskytuje sílu odolat 

utrpení a chrání nás před ztrátou soucitu dokonce i k těm, kteří nám ubližují. 

 

V této souvislosti si vzpomínám na příklad jednoho mnicha jménem Lobpónla z dalajlamova vlastního 

kláštera Namgjal. Po mém útěku z Tibetu byl Lobpónla jedním z mnoha tisíců mnichů a úředníků 

uvězněných okupačními vojsky. Když byl nakonec propuštěn, dovolili mu odejít do Indie, kde se 

znovu stal členem svého starého klášterního společenství. Po více než dvaceti letech jsem Lobpónla a 

znovu potkal téměř takového, jak jsem si ho pamatoval. Vypadal samozřejmě starší, ale fyzicky byl 

nezraněný a duševně ho muka, kterými prošel, vůbec negativně nepoznamenala. Byl stále tak laskavý 

a upřímný jako kdysi. Z našeho rozhovoru jsem se však dozvěděl, že během těch dlouhých let vězení 

prošel bolestným zacházením. Spolu s ostatními byl podroben „převýchově“, během které byl 

nucen popřít svou víru, a mnohokrát byl rovněž mučen. Když jsem se ho zeptal, zda měl někdy strach, 
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připustil, že zde byla jedna věc, které se bál: možnost, že by mohl ztratit soucit a lítost nad svými 

žalářníky. 

 

Byl jsem tím velmi dojat a rovněž mě to velmi inspirovalo. Příběh mnicha Lobpónla mně potvrdil to, 

čemu jsem vždy věřil. Není to jen fyzický stav člověka nebo jeho inteligence či vzdělání, dokonce ani 

jeho sociální podmínky, co mu umožňuje překonat těžké chvíle. Mnohem významnější je jeho 

duchovní stav. A zatímco někteří lidé mohou být schopni přežít díky své silné vůli, nejméně trpí ti, kteří 

dosáhli vysoké úrovně zópa. 

 

Trpělivost a rovněž mravní síla (odvaha tváří v tvář nesnázím) jsou dvě slova, která jsou velmi blízká 

významu zópa na první úrovni. Ale když ji člověk rozvine více, přináší klid mysli v případě nesnází, pocit, 

že se člověk nenechá vyvést ze svého klidu a odráží dobrovolné přijetí obtíží při snaze o vyšší, duchovní 

cíle. To představuje přijetí reality dané situace pomocí uznání, že pod její výjimečností je nesmírně 

složitá pavučina vzájemně propojených příčin a podmínek. 

 

Zópa je tedy prostředkem, s jehož pomocí můžeme praktikovat opravdové nenásilí. Umožňuje nám 

nejen zdržet se fyzických reakcí, když nás k nim někdo podněcuje, ale rovněž nám to umožňuje zbavit 

se i našich negativních myšlenek a emocí. Nemůžeme hovořit o zópa, když před někým ustoupíme, ale 

učiníme tak nevraživě nebo rozzlobeně. Pokud nás například rozčílí náš nadřízený na pracovišti a my se 

mu musíme podrobit přes své odlišné pocity, tak to není zópa. Podstatou zópa je pevná trpělivost tváří 

v tvář nepříznivým okolnostem. Jinými slovy ten, který praktikuje vytrvalou trpělivost, je odhodlán 

nepoddat se negativním pohnutkám (které jsou prožívány jako bolestné emoce ve formě hněvu, 

nenávisti, touze po pomstě atd.), ale spíše se postavit svému pocitu křivdy a neoplatit zlo zlem. 

 

Tím nechci říci, že nepřijdou situace, kdy je nutno reagovat na chování ostatních patřičně tvrdým 

opatřením. Praktikování trpělivosti, jak jsem je popsal, neznamená, že musíme přijmout cokoli, co nám 

lidé dělají, a jednoduše se tomu poddat. Ani to neznamená, že bychom měli být nečinní, kdykoli se 

setkáme se špatným zacházením. Zópa by se nemělo zaměňovat s pouhou pasivitou. Naopak, přijetí 

dokonce i silných opatření může být slučitelné s praxí zópa. V životě každého člověka nastane 

chvíle, kdy je nutné použít hrubá slova nebo dokonce i fyzickou akci. Ale protože brání náš vnitřní klid, 

znamená zópa, že jsme mnohem schopnější zvolit odpovídající nenásilnou reakci, než když jsme 

zahlceni negativními myšlenkami a emocemi. Z toho můžeme vidět, že zópa je pravým opakem 

zbabělosti. Zbabělost vzniká, když ztratíme v důsledku strachu veškerou  sebedůvěru. Vytrvalá 

trpělivost znamená, že zůstaneme pevní, dokonce i když máme strach. 

 

Když mluvím o přijetí reality, nechci tím naznačit, že bychom snad neměli dělat vše, co je v našich silách, 

abychom vyřešili své problémy, kdykoli je to jen možné. Ale v případě současného utrpení — toho, 

kterým již procházíme — nám může přijetí reality pomoci zajistit, aby zážitek nebyl dále prohlouben 

zátěží duševního a emocionálního utrpení. Například když zestárneme, nemůžeme s tím dělat téměř 

nic. Je mnohem lepší to přijmout, než se tím trápit. Opravdu mi vždy připadá poněkud hloupé, když si 

starší lidé snaží udržet vzhled mládí. 

 

Vytrvalá trpělivost je tedy vlastností, která nám umožňuje předcházet tomu, aby se nás zmocnily 

negativní myšlenky a emoce. Brání klid naší mysli tváří v tvář nesnázím. Praktikováním trpělivosti tímto 

způsobem se naše chování stane eticky správným. Jak jsme již viděli, prvním krokem etické praxe je 

ovládnutí naší reakce na negativní myšlenky a emoce. Druhým krokem — poté, co použijeme brzdy — 

je odpovědět na provokaci trpělivostí. 
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Zde může čtenář namítnout, že se jistě najdou příležitosti, kdy to není možné. Co třeba případ, kdy se 

někdo, kdo je nám blízký a zná všechny naše slabosti, obrátí proti nám takovým způsobem, že nejsme 

schopni zabránit hněvu, aby úplně nepřekryl naše ochrany? Za takových okolností nám může 

opravdu připadat nemožné zachovat si svůj soucit s ostatními, ale měli bychom si dát alespoň pozor, 

abychom nejednali násilně nebo agresivně. Opustit místnost a jít se projít nebo se dokonce dvacetkrát 

nadechnout může být nejlepší věcí. Musíme najít nějaký způsob, jak se trochu uklidnit. Proto 

potřebujeme svou praxi trpělivosti učinit součástí našeho každodenního života. Jde o to zvyknout si na 

ni na nejhlubší úrovni, takže když se ocitneme v obtížné situaci, pak přestože musíme vyvinout 

úsilí navíc, víme, o co jde. Na druhé straně, pokud opomíjíme praxi trpělivosti, dokud se opravdu 

nesetkáme s obtížemi, je velice pravděpodobné, že se nám nepodaří odolat provokaci. 

 

Jedním z nejlepších způsobů, jak si začít zvykat na ctnost trpělivosti neboli zópa, je věnovat čas 

systematickému uvažování o jejích výhodách. Je to zdroj smířlivosti. Zópa je navíc nenahraditelná při 

zachování našeho zájmu o ostatní, ať již se k nám chovají jakkoli. Když se spojí s naší schopností 

rozlišovat mezi činem a činitelem, vznikne smířlivost naprosto přirozeně. 

 

Umožňuje nám uchovat si svůj úsudek o činu a soucítit s jednotlivými lidmi. Podobně když si 

vypěstujeme schopnost trpělivosti, zjistíme, že si vytváříme odpovídající zásobu vnitřního klidu a míru. 

Máme sklon být méně nepřátelští a mít více potěšení z kontaktů s ostatními. To naopak vytváří 

kolem nás pozitivní atmosféru, takže ostatní s námi mohou snadno komunikovat. A když se za pomoci 

praxe trpělivosti staneme lépe emocionálně založenými, zjistíme, že jsme nejen silnější duševně i 

duchovně, ale máme i sklon být fyzicky zdravější. Samozřejmě, že dobré zdraví, kterému se těším, 

připisuji své klidné a mírumilovné mysli. 

 

Ale nejdůležitější výhoda zópa neboli trpělivosti spočívá v tom, že funguje jako mocná protilátka proti 

bolestné emoci hněvu — největší hrozbě našeho vnitřního klidu a proto i našeho štěstí. Skutečně 

zjistíme, že trpělivost je nejlepší prostředek, který máme, abychom ochránili sami sebe před 

vnitřními destruktivními účinky hněvu. Uvažujte: bohatství není žádnou obranou proti hněvu. Není jí 

ani vzdělání člověka, ať už je jakkoli skvělý a inteligentní. V této věci nám nepomůže ani zákon a sláva 

je nám zde k ničemu. Jenom vnitřní ochrana vytrvalé trpělivosti nám může zabránit, abychom 

zakoušeli bouři negativních myšlenek a emocí. Mysl či duše  (lo)  není fyzická. Nelze se jí přímo 

dotknout či ji zranit. Zranit ji mohou jen negativní myšlenky a emoce. Proto ji může ochránit 

jen odpovídající pozitivní vlastnost. 

 

Jako druhý krok v přivykání na ctnost trpělivosti je rovněž velmi prospěšné neuvažovat o nesnázích 

jako o hrozbě, ale spíše jako o samotném prostředku k získání trpělivosti. Z tohoto pohledu vidíme, že 

ti, kteří nás zraňují, jsou v tomto smyslu učiteli trpělivosti. Takoví lidé nás učí něco, co se 

nemůžeme nikdy naučit pouze tím, že nasloucháme, co někdo říká, ať už je jakkoli moudrý či svatý. Tím 

spíše nemůže čtenář doufat, že by tuto ctnost získal pouhým čtením této knihy — samozřejmě pokud 

není tak nudná, že je nutné vynaložit trpělivost! Ale z nesnází se můžeme naučit ctnosti vytrvalé 

trpělivosti. A navíc ti, kdo nám ubližují, nám nabízejí jedinečnou příležitost k praxi disciplinovaného 

chování. 

 

Tím nechci říci, že lidé nejsou zodpovědní za své činy. Ale připomeňme si, že mohou jednat převážně z 

nevědomosti. Dítě vychované v násilném prostředí nemusí znát jiný způsob, jak se chovat. Výsledkem 

je, že otázka viny je zbytečná. Odpovídající reakce na někoho, kdo nám způsobuje utrpení — a zde 

samozřejmě nehovořím o těch případech, kdy se nám druzí postaví oprávněně, jako když odmítnou 

podvolit se našim nerozumným požadavkům — je uznat, že tím, že nám ubližuje, nakonec ztrácí svůj 
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klid mysli, svou vnitřní vyrovnanost a tudíž i štěstí. A uděláme nejlíp, když k němu budeme cítit soucit, 

zvláště proto, že jednoduché přání vidět ho zraněného mu vlastně nemůže ublížit. Ale jistě může ublížit 

nám. 

 

Představte si dva sousedy, kteří se hádají. Jeden z nich je schopen brát tento spor s úsměvem. Druhý 

je úplně posedlý a neustále hledá způsob, jak svého protivníka zranit. Ale co se stane? Ten, kdo o tom 

hluboce uvažuje a pěstuje si nepřátelství, brzy začne trpět. Nejprve ztratí chuť k jídlu, potom začne 

trpět nespavostí. Nakonec začne mít zdravotní problémy. Dny i noci tráví ve stavu zoufalství — a je 

ironické, že nakonec sám skončí tak, že zcela naplní přání svého protivníka. 

 

Ve skutečnosti pokud o tom důkladně přemýšlíme, není zcela logické vybrat si konkrétní osoby jako 

objekty svého hněvu. Představme si jednoduchý příklad. Uvažujme o někom, kdo nás slovně napadá. 

Pokud máme sklon zlobit se, že nám tím působí bolest, neměli bychom svůj pocit spíše zaměřit na 

slova samotná, protože ta jsou tím, co nám skutečně působí bolest? Přesto se rozzlobíme na člověka, 

který na nás křičí. Mohli bychom samozřejmě namítnout, že protože je to ta osoba, kdo na nás křičí, 

máme právo se na ni zlobit na základě toho, že máme pravdu, když morální zodpovědnost přisuzujeme 

člověku a ne jeho slovům. To může být pravda. Zároveň ale pokud se máme zlobit na to, co skutečně 

způsobuje onu bolest, jsou slova bezprostřednější příčinou. A nebylo by ještě lepší namířit náš hněv na 

to, co žene tuto osobu, aby nás zraňovala: na její bolestné emoce? Protože kdyby ta osoba byla klidná 

a vyrovnaná, nechovala by se tímto způsobem. Přesto z těchto tří faktorů — slov, která zraňují, osoby, 

která je vyslovila, a negativních pohnutek, které ji k tomu dohnaly — zaměříme svůj hněv na 

tuto osobu. To je poněkud rozporuplné. 

 

Pokud by někdo namítal, že skutečnou příčinou naší bolesti je přirozenost toho, kdo nám ubližuje, 

přesto nebudeme mít žádný rozumný podklad pro hněv na tohoto člověka. Protože kdyby to byla 

skutečná podstata této osoby, která je k nám nepřátelská, tento člověk by nebyl schopen jednat jinak. 

V tom případě by hněv na něj byl bezdůvodný. Pokud nás popálí oheň, nemá smysl se na něj zlobit. Je 

přirozeností ohně pálit. Ale abychom si připomněli, že pojem vrozeného nepřátelství či vrozeného zla 

je chybný, uvědomme si, že za jiných okolností se tentýž člověk, který nám působí bolest, může stát 

naším dobrým přítelem. Není neobvyklé slyšet o vojácích bojujících na opačných stranách během 

válečného konfliktu, kteří se spolu sblíží v době míru. A většina z nás má zkušenost ze setkání s někým, 

kdo se přes svou špatnou pověst ukázal být velmi příjemným člověkem. 

 

Samozřejmě že nechci naznačit, že bychom se v každé situaci měli zabývat takovými úvahami. Když 

nám něco fyzicky hrozí, měli bychom raději soustředit svou energii nikoli na takovéto úvahy, ale na 

útěk! Ale je prospěšné věnovat nějaký čas tomu, abychom si přivykli na různé stránky a výhody 

trpělivosti. To nám umožní utkat se s problémy představovanými nesnázemi  konstruktivním 

způsobem. 

 

Již dříve jsem se zmínil, že zópa neboli trpělivost funguje jako protiváha hněvu. Ve skutečnosti zjistíme, 

že pro každý negativní stav můžeme určit jeden, který je jeho opakem. Například pokora je opakem 

pýchy, spokojenost je opakem chtivosti, vytrvalost je opakem lenosti. Pokud si tedy přejeme překonat 

nezdravé stavy, které vznikají, když je negativním myšlenkám a emocím dovoleno se rozvíjet, pak by 

rozvíjení ctností nemělo být nahlíženo jako oddělené od ovládání naší reakce na bolestné emoce. Jdou 

ruku v ruce. Proto nemůže být etická disciplína omezena na pouhé sebeovládání se nebo 

pouhé potvrzení kladných vlastností. 
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Abychom viděli, jak tento proces sebeovládání spojený s protiakcí funguje, uvažujme o úzkosti. 

Můžeme ji popsat jako formu strachu, ale s velmi rozvinutou duševní složkou. Nyní jsme nuceni 

setkávat se se zážitky a událostmi, kterých se obáváme. Ale obavy se promění v úzkost, když o tom 

začneme přemýšlet a necháme představivost přidat negativní úvahy. Pak pocítíme úzkost a začneme 

mít strach. A čím více se noříme do strachu, tím více důvodů pro něj nacházíme. Nakonec zjistíme, že 

se nacházíme ve stavu trvalé úzkosti. Čím více je tento stav rozvinut, tím méně jsme schopni proti tomu 

něco podniknout a tím silnější se stává. Ale když o tom pečlivě uvažujeme, vidíme, že pod tímto 

procesem je v základě omezenost pohledu a nedostatek správné perspektivy. To způsobuje, že 

ignorujeme fakt, že věci a události vznikají jako výsledek nespočetných událostí a podmínek. Máme 

sklon soustředit se jen na jednu či dvě stránky naší situace. Když to uděláme, nevyhnutelně se při 

hledání prostředků k řešení situace omezíme pouze na tyto stránky. Problém je ten, že pokud toho 

nejsme schopni, je nebezpečí, že budeme velmi oslabeni. Prvním krokem při překonávání úzkosti je 

tudíž rozvíjení správného pohledu na svou situaci. 

 

To můžeme udělat řadou nejrůznějších způsobů. Jedním z nejúčinnějších je pokus posunout ohnisko 

svého zájmu od sebe směrem k druhým. Když v tomto uspějeme, zjistíme, že rozsah našich vlastních 

problémů se zmenší. Tím naprosto nechci říci, že bychom měli ignorovat naše vlastní potřeby, ale spíše 

že bychom měli pamatovat na potřeby ostatních spolu s vlastními, ať už jsou naše vlastní jakkoli 

naléhavé. To je prospěšné, protože když se náš zájem o ostatní změní v čin, zjistíme, že sebedůvěra 

vznikne automaticky a obavy a úzkosti se zmenší. Opravdu zjistíme, že téměř veškeré duševní a emoční 

utrpení, které je typickým rysem moderního života — včetně pocitu beznaděje, opuštěnosti atd. — se 

snižuje ve chvíli, kdy se začínáme angažovat v akcích motivovaných zájmem o druhé. Podle mého 

názoru to objasňuje, proč pouhé provádění navenek pozitivních činů nebude stačit ke snížení úzkosti. 

Pokud skrytým motivem je naplnit vlastní krátkodobé cíle, jenom tím zvýšíme své problémy. 

 

Co však s těmi situacemi, kdy celý svůj život shledáváme neuspokojujícím nebo když se dostaneme do 

bodu, kdy se cítíme přemoženi svým utrpením — což se čas od času do určité míry přihodí každému z 

nás? Když se toto přihodí, je životně důležité, abychom vynaložili veškeré své úsilí k nalezení nějakého 

způsobu, jak pozvednout svého ducha. Můžeme to udělat tak, že vypočítáme případy, kdy jsme měli v 

životě štěstí. Například nás může někdo milovat, můžeme mít určitý talent, mohlo se nám dostat 

vynikajícího vzdělání, můžeme mít naplněny své základní potřeby — potravu, oblečení, obydlí — anebo 

jsme možná v minulosti vykonali určité altruistické činy. Stejně jako bankéř, který sbírá úroky dokonce 

i z nejmenších částek peněz, které půjčil, musíme my vzít v úvahu dokonce i nejmenší pozitivní aspekt 

našeho života. Protože když se nám nepovede najít nějaký způsob, jak sami sebe povzbudit, je 

zde nebezpečí, že zapadneme ještě hlouběji do svého pocitu bezmoci. To nás může vést k přesvědčení, 

že nemáme vůbec žádné schopnosti vykonat něco dobrého. Tak si vytváříme podmínky k vlastnímu 

zoufalství. V tomto bodě se jediným východiskem může zdát sebevražda. 

 

V mnoha případech beznaděje a zoufalství zjistíme, že se jedná o osobní vnímání situace jednotlivcem 

spíše než o její realitu. Situace samozřejmě nemusí být řešitelná bez spolupráce s druhými. V tomto 

případě jde o to požádat o pomoc. Ale mohou zde skutečně být určité okolnosti, které jsou beznadějné. 

V těchto případech může být útěchou náboženská víra, ale to je jiná záležitost. 

 

Z čeho jiného může sestávat etika ctnosti? Obecným pravidlem je zásadně se vyhnout extrémům. 

Stejně jako je přejídání stejně nebezpečné jako hladovění, totéž platí pro snahu praktikovat ctnost. 

Zjistíme, že dokonce i ušlechtilé cíle, pokud jsou dovedeny do extrému, mohou být zdrojem bolesti. 

Například odvaha dovedená do extrému a bez skutečného ohledu k okolnostem se rychle stává 

nerozumností. Přemíra opravdu podrývá jeden ze základních cílů praktikování ctnosti, kterým je 
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vyrovnat náš sklon k drastickým duševním a emocionálním reakcím na ostatní a na ty události, které 

způsobují nevyhnutelné utrpení. 

 

Je rovněž důležité uvědomit si, že transformace srdce a mysli tak, aby naše činy byly spontánně etické, 

vyžaduje, abychom své úsilí o ctnost učinili jádrem svého každodenního života. Je to proto, že láska a 

soucit, trpělivost, štědrost, pokora atd. se všechny navzájem doplňují. A protože je tak obtížné 

vymýtit bolestné emoce, je nutné, abychom si přivykli na jejich opaky dokonce ještě dříve, než 

negativní myšlenky a emoce vzniknou. Například rozvíjení štědrosti má zásadní význam při boji 

proti našemu sklonu příliš si hlídat svůj majetek a dokonce i svou energii. Praxe dávání nám pomáhá 

překonat náš zvyk lakoty, který máme sklon ospravedlňovat otázkou: „Co by zbylo pro mě, kdybych 

začal rozdávat své věci?“ 

 

Dávání je uznáváno jako ctnost v každém velkém náboženství a v každé civilizované společnosti a je 

jasné, že z něj má prospěch dárce i obdarovaný. Ten, který dostává, si uleví od bolestné žádosti. Ten, 

kdo dává, se může uspokojit radostí, kterou přináší ostatním. A zároveň musíme uznat, že jsou 

různé typy a stupně dávání. Když dáváme se skrytým motivem zlepšit představu, kterou o nás mají 

ostatní — získat si dobrou pověst a dosáhnout toho, aby o nás mluvili jako o ctnostném či 

svátém člověku — pak tento čin znesvětíme. V tomto případě nepraktikujeme štědrost, ale sebe-

nafukování. Podobně ten, který dává hodně, nemusí být tak štědrý jako ten, který dává málo. Vše závisí 

na majetku a motivaci dárce. 

 

Přestože není náhražkou, dávání našeho času a energie může představovat poněkud vyšší stupeň 

dávání než poskytování dárků. Zde myslím zvláště na dar služby lidem s mentálním či fyzickým 

postižením, bezdomovcům, opuštěným lidem, vězňům a bývalým vězňům. Ale tento typ dávání rovněž 

zahrnuje například učitele, kteří poskytují své vědomosti studentům. A potom, jak to chápu já, je 

nejsoucitnější formou dávání takové, které je prováděno bez jakékoli myšlenky na odměnu a je 

založeno na upřímném zájmu o druhé. Je to proto, že čím více dokážeme rozšířit své hledisko, aby 

zahrnovalo vedle našich zájmů i zájmy ostatních, tím bezpečněji vybudujeme základy svého 

vlastního štěstí. 

 

Říci, že pokora je základní složkou naší vlastní snahy o transformaci, se může zdát divné vedle toho, co 

jsem řekl o potřebě sebedůvěry. Ale jako je patrný rozdíl mezi skutečnou sebedůvěrou ve smyslu 

sebeúcty a domýšlivostí — kterou můžeme popsat jako zbytnělý pocit vlastní důležitosti založený na 

falešné představě o sobě samém — stejně tak je důležité rozlišovat mezi upřímnou pokorou, která je 

druhem skromnosti, a nedostatkem sebedůvěry. Vůbec to nejsou stejné věci, přestože si je mnozí 

pletou. To může částečně objasňovat, proč je v současnosti pokora často považována za slabost spíše 

než za známku vnitřní síly, zvláště v souvislosti s obchodem a pracovním uplatněním. Moderní 

společnost samozřejmě nepropůjčuje pokoře místo, které zaujímala v Tibetu, když jsem byl malý. 

Tehdy naše kultura, spolu s obdivem lidí k pokoře, poskytovala prostředí, ve kterém pokora vzkvétala, 

zatímco ctižádost (kterou musíme odlišit od naprosto oprávněné snahy uspět při dosahování 

správných cílů) byla nahlížena jako vlastnost, která vede příliš snadno k sobeckému myšlení. Přesto je 

v současném životě pokora důležitější než kdykoli dříve. Čím úspěšnější my lidé jsme, jako jednotlivci i 

jako celek prostřednictvím rozvoje naší vědy a techniky, tím větší význam má zachovat si pokoru. 

Protože čím větší je náš přechodný úspěch, tím náchylnější jsme k pýše a aroganci. 

 

Technikou prospěšnou při rozvíjení opravdové sebedůvěry a pokory je uvažovat o případu těch, jejichž 

pocit vlastní důležitosti je činí terčem posměchu ostatních. Tito lidé si nemusí být vědomi toho, jak 

hloupě vypadají, ale všem ostatním je to zřejmé. Nejde však o to soudit druhé. Spíše je to 
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otázka pochopení negativních důsledků takovýchto stavů srdce a mysli. Pokud za pomoci příkladů 

ostatních nahlédneme, kam vedou, budeme mít větší motivaci se jich vyvarovat. V určitém smyslu tím 

obracíme zásadu neubližování druhým na základě toho, že my sami si nepřejeme, aby nám bylo 

ubližováno, a využíváme skutečnost, že je mnohem snadnější rozpoznat chyby ostatních než ocenit 

jejich dobré vlastnosti. Je rovněž mnohem lehčí najít chyby u druhých než u sebe. 

 

Zde bych měl možná dodat, že pokud nemá být pokora zaměňována za nedostatek sebedůvěry, ještě 

méně má společného s pocitem neschopnosti. Nedostatek správného ocenění své vlastní hodnoty je 

vždy škodlivý a může vést ke stavu duševního, emocionálního a duchovního ochrnutí. Za takových 

okolností může člověk dokonce začít sám sebe nenávidět, přestože musím připustit, že koncepce 

nenávisti k sobě samému se mi zdála nesoudržná, když mi ji poprvé objasňovali někteří západní 

psychologové. Zdálo se mi, že protiřečí zásadě, že naší základní touhou je být šťastní a vyhnout se 

utrpení. Ale nyní uznávám, že když člověk ztratí veškerý pocit perspektivy, je zde nebezpečí nenávisti 

k sobě samému. Přesto my všichni máme schopnost empatie. Všichni máme proto schopnost jednat 

správně, dokonce i kdyby činy na sebe braly jen podobu pozitivních myšlenek. Považovat sám sebe za 

zbytečného je jednoduše nesprávné. 

 

Jiný způsob, jak se vyvarovat zužování pohledu, který může vést k takovým extrémním stavům, jako je 

nenávist k sobě samému a zoufalství, je radovat se ze štěstí druhých, kdykoli se s ním setkáme. Jako 

součást této praxe je prospěšné využít každé příležitosti, abychom prokázali svou úctu k druhým, a 

dokonce je i povzbudili pochvalou, když je to vhodné. Pokud by však taková chvála pravděpodobně 

vyzněla jako lichocení nebo by vzbuzovala pocit vlastní domýšlivosti, bude lepší si ji nechat pro sebe. A 

když jsme my sami chváleni, je životně důležité, abychom se nezačali cítit příliš nafoukané a důležitě. 

Místo toho bychom měli jen ocenit velkorysost druhých při oceňování našich dobrých vlastností. 

 

Jako prostředek k překonání negativních pocitů k sobě samotnému, které vznikají v souvislosti s těmi 

příhodami z minulosti, kdy jsme zanedbali pocity ostatních a prosazovali na jejich úkor své vlastní 

sobecké touhy, je velmi prospěšné vytvořit si postoj lítosti a pokání. Zde by však čtenář neměl 

předpokládat, že obhajuji pocit viny, o kterém mluví tolik mých západních přátel. Zdá se, že v tibetštině 

nemáme slovo, které by přesně přeložilo výraz „vina“. A kvůli jeho silným kulturním souvislostem si 

nejsem jist, zda jsem její pojetí plně pochopil. Ale zdá se mi, že zatímco je zcela přirozené, že máme 

nepříjemné pocity v souvislosti s našimi minulými skutky, je zde někde prvek shovívavosti k sobě 

samému, když je to rozšířeno na pocit viny. Nemá žádný smysl úzkostlivě přemítat o špatných 

činech, které jsme vykonali v minulosti, až do bodu, kdy budeme zcela paralyzováni. Již jsou vykonány, 

je to pryč. Pokud člověk věří v Boha, je správným postupem najít nějaké prostředky, jak se s ním 

usmířit. Pokud jde o buddhistickou praxi, jsou zde různé rituály a techniky očisty. Když však nemá 

člověk žádnou náboženskou víru, je to jistě záležitost uznání a přijetí jakéhokoli negativního pocitu, 

který můžeme mít ve vztahu k našim špatným činům a vzniku pocitu zármutku a lítosti nad nimi. Ale v 

takovém případě spíše než zastavit se u pouhého zármutku a lítosti je důležité použít je jako základ pro 

rozhodnutí, pro hluboké přesvědčení již nikdy neublížit druhým a nasměrovat naše činy mnohem 

přesvědčeněji ku prospěchu ostatních lidí. Akt odhalení či přiznání našeho negativního činu někomu 

jinému — zvláště někomu, koho opravdu obdivujeme a věříme mu — je, jak zjistíme, v tomto velmi 

prospěšný. Především musíme mít na paměti, že pokud si podržíme svou schopnost projevovat zájem 

o druhé, potenciál pro přeměnu zůstává. Naprosto se mýlíme, pokud pouze uznáme závažnost svých 

činů vnitřně a potom, místo toho, abychom čelili svým pocitům, vzdáme se veškeré naděje a 

neuděláme nic. To jenom přispívá k chybě. 
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V Tibetu máme rčení, že pustit se do praktikování ctnosti je stejně náročné jako jet na oslu do kopce, 

zatímco provádění destruktivních činů je stejně snadné jako shazování kamenů z kopce. Rovněž se říká, 

že negativní pohnutky vznikají stejně spontánně jako déšť a získávají hybnou sílu stejně jako 

voda podléhající gravitaci. Celou situaci zhoršuje náš sklon nořit se do negativních myšlenek a emocí 

dokonce i tehdy, když souhlasíme s tím, že bychom to dělat neměli. Je proto podstatné oslovit přímo 

svůj sklon k odkládání věcí a trávení času bezvýznamnými činnostmi a k odvracení se od možnosti 

transformace našich návyků s odůvodněním, že je to příliš velký úkol. Zvláště je důležité nedovolit sám 

sobě nechat se odradit závažností utrpení druhých. Trápení milionů lidí není důvod pro lítost. Spíše je 

to důvod k rozvíjení soucitu. 

 

Musíme rovněž uznat, že negativním činem může rovněž být, pokud nejednáme ve chvíli, kdy je zřejmé, 

že bychom jednat měli. Pokud je nedostatek naší aktivity důsledkem hněvu, zloby či závisti, bolestná 

emoce může být jasně určena jako motivující faktor. To platí stejně tak pro jednoduché věci jako i pro 

mnohem složitější situace. Pokud muž nevaruje svou ženu, že talíř, který chce vzít do ruky, je horký, 

protože si přeje, aby se popálila, je jasné, že je zde přítomna bolestná emoce. Na druhé straně tam, 

kde je nečinnost pouze výsledkem lenosti, duševní a emocionální stav jedince nemusí být tak závažně 

negativní. Ale důsledky mohou být stále velmi závažné, přestože takovou nečinnost lze připsat ani ne 

tak negativním myšlenkám a emocím jako spíše nedostatku soucitu. Je proto důležité, abychom byli 

neméně odhodláni překonat svůj vrozený sklon k lenosti, jako jsme odhodláni k sebeovládání v reakci 

na bolestné emoce. 

 

To není snadný úkol, a ti, kteří jsou nábožensky založení, musí pochopit, že zde není žádné požehnání 

či zasvěcení — pokud bychom je mohli obdržet — nebo nějaký mystický či magický vzorec nebo mantra 

či rituál — pokud bychom ho mohli odhalit — který nám může umožnit dosáhnout 

okamžité transformace. Přichází to kousek po kousku, stejně jako se budova staví cihlu po cihle nebo, 

jak říká jeden tibetský výraz, oceán je tvořen kapkou po kapce. Rovněž protože bolestné emoce 

nestárnou, na rozdíl od našich těl, která brzy onemocní, zestárnou a sejdou, je důležité uvědomit si, že 

boj s nimi je celoživotním úkolem. Čtenář by rovněž neměl předpokládat, že tady hovoříme o pouhém 

osvojování si vědomostí. Není to dokonce ani otázka rozvíjení přesvědčení, které může 

přijít prostřednictvím takových znalostí. To, o čem hovoříme, je získání zkušenosti ctnosti 

prostřednictvím trvalé praxe a přivykání, takže se stane spontánní. Zjistíme, že čím více rozvíjíme 

svůj zájem o blaho ostatních, tím snadnější se stává konat v zájmu ostatních. Jak si zvykneme na nutné 

úsilí, boj o udržení se sníží. Nakonec se stane naší druhou přirozeností. Ale nejsou zde žádné zkratky. 

 

Věnovat se ctnostným skutkům je trochu jako vychovávat malé dítě. Hraje zde roli velmi mnoho 

faktorů. A, zvláště na začátku, musíme být opatrní a obratní ve své snaze transformovat naše zvyky a 

sklony. Rovněž musíme být realističtí v tom, čeho chceme dosáhnout. Trvalo nám dlouho, než jsme se 

stali tím, čím jsme, a zvyky se nezmění přes noc. Takže přestože je dobré rozšiřovat si postupně rozhled, 

je chybou posuzovat své chování za použití ideálu jako normy, stejně jako na vysoké škole by bylo 

hloupé posuzovat výkon našeho dítěte jako studenta prvního ročníku z hlediska absolventa. 

Absolvování je ideál, nikoli norma. Z tohoto důvodu mnohem účinnější než krátké výbuchy hrdinského 

úsilí střídané obdobími laxnosti je pracovat soustavně jako proud směřující k našemu cíli transformace. 

 

Jednou metodou, která je velmi prospěšná, pokud jde o vytrvání v tomto životním úkolu transformace, 

je přijmout denní rutinu, která může být přizpůsobena našemu pokroku. Samozřejmě, jako u praxe 

ctnosti všeobecně, je toto něco, co náboženská praxe podporuje.  Ale není to žádným důvodem, 

proč by nevěřící neměli využívat některé z myšlenek a technik, které tak dobře slouží lidstvu již celá 

tisíciletí. Udělat si zvyk ze zájmu o prospěch druhých a strávit několik minut ráno po 
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probuzení uvažováním nad tím, jak je hodnotné vést svůj život eticky a disciplinovaně, je dobrý způsob, 

jak začít den bez ohledu na naši víru či nevíru. Totéž platí o konci dne, kdy bychom měli trochu času 

věnovat zopakování si toho, jak úspěšní jsme v této své snaze byli. Taková disciplína je velmi prospěšná 

při rozvíjení našeho rozhodnutí nechovat se nestřídmé. 

 

Pokud tyto návrhy znějí poněkud obtížně čtenáři usilujícímu nikoliv o nirvánu či spásu, ale o prosté 

lidské štěstí, je dobré si připomenout, že v životě nám přináší největší radost a uspokojení ty činy, které 

vykonáme v zájmu druhých. Opravdu můžeme jít dále. Protože zatímco základní otázky lidské 

existence, takové jako proč jsme zde, kam jdeme a zdali má vesmír počátek, jsou v různých filozofických 

tradicích pojednávány rozdílně, je zřejmé, že štědré srdce a správné činy vedou k většímu klidu mysli. 

A je stejně tak evidentní, že jejich negativní protějšky způsobují nežádoucí důsledky. Štěstí vzniká ze 

ctnostných příčin. Pokud si skutečně přejeme být šťastní, není jiné cesty než cesty ctnosti — to je 

metoda, kterou se dosahuje štěstí. A můžeme dodat, že základem ctnosti, její podstatou, je etická 

disciplína. 

 

KAPITOLA OSMÁ 

 

Etika soucitu 

 

Již dříve jsme poznamenali, že všechna hlavní světová náboženství zdůrazňují důležitost rozvíjení lásky 

a soucitu. V buddhistické filozofické tradici jsou popsány různé stupně dosažení. Na základní úrovni je 

soucit (ňingdže) chápán hlavně jako empatie — naše schopnost nebýt lhostejný k utrpení ostatních a 

do určité míry je i sdílet. Ale buddhisté — a možná i ostatní — věří, že tato vlastnost může být rozvinuta 

do takového stupně, kdy náš soucit nejenže vzniká bez jakéhokoliv úsilí, ale je bezpodmínečný, 

nerozlišený a univerzálně zaměřený. Dostavuje se pocit intimity ke všem ostatním cítícím bytostem, 

samozřejmě včetně těch lidí, kteří nám ublížili. V literatuře je přirovnáván k lásce matky ke svému 

jedinému dítěti. 

 

Ale tento pocit vyrovnanosti vůči všem ostatním není chápán jako konec sám o sobě. Spíše je nahlížen 

jako odrazový můstek ke stále větší lásce. Protože naše schopnost empatie je vnitřní a protože 

schopnost uvažování je rovněž vnitřní vlastnost, má soucit charakter vědomí samotného. 

Potenciál, který máme k jeho rozvíjení, je proto stabilní a trvalý. Není to zdroj, který by mohl být 

využíván — voda je využívána, když ji vaříme. A přestože může být popsán jako činnost, není to totéž co 

fyzická aktivita, kterou trénujeme, jako například skákání, kde když jednou dosáhneme určité výšky, 

nemůžeme jít dále. Naopak když zvýšíme svou citlivost k utrpení druhých tím, že se mu záměrně 

otevřeme, má se za to, že můžeme postupně rozšířit svůj soucit až do bodu, kdy se jednotlivec cítí tak 

pohnut dokonce i nejmenším utrpením ostatních, že ho zachvátí pocit zodpovědnosti k ostatním. To 

způsobuje, že soucitný člověk se cele odevzdá druhým a pomáhá jim překonávat utrpení i jeho příčiny. 

V tibetštině se tato poslední úroveň nazývá ňingdže čhenmo, doslova „velký soucit“. 

 

Nyní nenaznačuji, že každý jednotlivec musí dosáhnout těchto pokročilých stavů duchovního rozvoje, 

aby mohl vést eticky zdravý život. Popsal jsem ňingdže čhenmo nikoli proto, že by bylo podmínkou 

etického jednání, ale spíš proto, že věřím, že dotažení logiky soucitu až na nejvyšší úroveň může 

působit jako mocná inspirace. Pokud si dokážeme podržet touhu po rozvinutí ňingdže čhenmo neboli 

velkého soucitu jako ideálu, bude to mít přirozeně významný dopad na náš postoj k životu. Na základě 

jednoduchého poznání, že stejně jako já si i všichni ostatní přejí být šťastní a netrpět, to bude sloužit 

jako trvalá výstraha proti sobeckosti a zaujatosti. Bude nám to připomínat, že laskavostí a štědrostí 

toho moc nezískáme, pokud očekáváme něco na oplátku. Rovněž nás to bude upomínat, že činy 



˂ ZPĚT                                                                                                                                                                      46 
 

vedené touhou získat si dobré jméno jsou sobecké, přestože se mohou zdát být laskavými činy. Rovněž 

nám to připomene, že na dobročinných činech vůči těm, kteří nám jsou opravdu blízcí, není nic 

výjimečného. A pomůže nám to uznat, že zaujatost, kterou přirozeně cítíme ke své rodině a přátelům, 

je ve skutečnosti vysoce nespolehlivá věc, pokud na ní zakládáme etické chování. Jestliže omezíme 

etické chování na ty, jimž se cítíme blízcí, je nebezpečí, že pomineme svou zodpovědnost k těm, kdo 

jsou vně kruhu. Proč tomu tak je? Dokud lidé, kterých se to týká, budou plnit naše očekávání, je to v 

pořádku. Ale pokud naše očekávání nesplní, někdo, koho jeden den považujeme za dobrého přítele, se 

může druhý den stát naším zapřisáhlým nepřítelem. Jak jsme poznali dříve, máme sklon reagovat 

negativně na každého, kdo ohrožuje naplnění našich oblíbených tužeb, i kdyby to byl náš nejbližší 

příbuzný. Z tohoto důvodu soucit a všeobecná úcta nabízí mnohem solidnější základ pro naše vztahy s 

ostatními. Totéž platí i o partnerských vztazích. Pokud je naše láska k někomu založena především na 

přitažlivosti, ať už je to jeho vzhled či nějaké skvělé vlastnosti, naše pocity k této osobě mají sklon se 

vypařit. Když tato osoba ztratí vlastnost, kterou shledáváme přitažlivou, nebo když zjistíme, že nás tato 

vlastnost již dále nepřitahuje, situace se může úplně změnit, přestože jde stále o stejnou osobu. Proto 

vztahy založené čistě na přitažlivosti  jsou téměř vždy nestabilní. Na druhé straně když 

začneme zdokonalovat svůj soucit, ani vzhled ostatních, ani jejich chování neovlivní náš skrytý  postoj. 

 

Uvažme také, jak jsme navyklí tomu, že naše vztahy k ostatním závisí velmi na jejich životních 

podmínkách. Většina lidí, když vidí někoho handicapovaného, cítí k této osobě soucit. Ale když vidí 

ostatní, kteří jsou bohatší, vzdělanější či mají lepší sociální postavení, okamžitě k nim pocítí závist či 

pocit soutěživosti. Naše negativní pocity nám zabraňují vidět stejnost sebe a druhých. Zapomínáme, že 

ostatní lidé stejně jako my sami, ať již jsou šťastní či nikoliv, ať jsou nám vzdálení či blízcí, si přejí být 

šťastní a netrpět. 

 

Je tudíž nezbytné bojovat s těmito pocity zaujatosti. Samozřejmě, že rozvíjení upřímného soucitu k 

našim milovaným je logický a správný začátek. Dopad, který mají naše činy na naše blízké, bude 

všeobecně mnohem větší než na ostatní lidi, a proto je naše zodpovědnost k nim větší. Přesto musíme 

uznat, že nakonec zde není žádný důvod, proč by měli mít nějaké výhody. V tomto smyslu jsme všichni 

ve stejné pozici jako lékař s deseti pacienty, kteří trpí stejnou nemocí. Všichni si stejně zaslouží léčení. 

Čtenář by však neměl předpokládat, že zde obhajuji stav odtažité lhostejnosti. Další důležitou věcí, když 

začneme rozvíjet nás soucit s ostatními, je udržet stejnou úroveň intimity, kterou cítíme k těm, kdo 

jsou nám nejblíže. Jinými slovy zde navrhuji, abychom usilovali o nestrannost v našem přístupu ke 

všem ostatním, o úroveň, na které můžeme zasít semínka ňingdže čhenmo, velké lásky a soucitu. 

 

Pokud můžeme začít chovat se k ostatním na základě takové rovnoprávnosti, náš soucit nebude záviset 

na skutečnosti, že ten a ten je můj manžel, moje manželka, můj příbuzný, můj přítel. Spíše může být 

pocit blízkosti ke všem ostatním rozvíjen na základě jednoduchého uznání, že všichni ostatní si, 

stejně jako já sám, přejí být šťastní a vyhnout se utrpení. Jinými slovy bude náš vztah k ostatním založen 

na jejich cítící podstatě. Opět o tom můžeme uvažovat ve vztahu k ideálu, kterého je nesmírně obtížné 

dosáhnout. Ale pro mne je tento přístup velice inspirující a prospěšný. 

 

Zvažme nyní roli soucitné lásky a srdečnosti v našem každodenním životě. Znamená ideál jejich 

rozvíjení až do bodu, kdy jsou bezpodmínečné, kdy musíme úplně opustit své vlastní zájmy? Vůbec ne. 

Vlastně je to nejlepší způsob, jak jim sloužit — opravdu můžeme dokonce říci, že je to nejrozumnější 

způsob, jak naplnit své osobní zájmy. Protože pokud je pravda, že vlastnosti, jako je láska, trpělivost, 

tolerance a odpuštění, jsou to, z čeho sestává štěstí, a pokud je také pravda, že ňingdže, neboli soucit, 

jak jsem ho definoval, je zdrojem a zároveň i výsledkem těchto vlastností, pak čím jsme soucitnější, tím 

více přispíváme ke svému vlastnímu štěstí. Proto názor, že zájem o druhé, přestože je to ušlechtilá 
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vlastnost, je pouze záležitost našeho soukromého života, je jednoduše krátkozraký. Soucit patří 

do všech oblastí činnosti, samozřejmě včetně našeho pracoviště. 

 

Zde musím přesto uznat existenci dojmu — který, jak se zdá, sdílejí mnozí lidé — že soucit v 

profesionálním životě je pokud ne přímo překážka, pak přinejmenším zbytečnost. Já osobně bych 

oponoval tím, že nejenže není zbytečný, nýbrž chybí-li soucit, hrozí nebezpečí, že naše činy budou 

destruktivní. Je to proto, že když ignorujeme otázku dopadu našich činů na blaho ostatních, 

nevyhnutelně dopadneme tak, že jim ublížíme. Etika soucitu nám pomáhá poskytnout nezbytné 

základy a motivaci jak pro sebekázeň, tak i pro rozvíjení ctnosti. Když začneme posilovat upřímné 

ocenění hodnoty soucitu, náš pohled na druhé se začne automaticky měnit. To samotné může 

mít mohutný vliv na průběh našeho života. Když nás například začne lákat myšlenka ošidit druhé, pak 

nám náš soucit k nim zabrání, abychom svůj nápad uskutečnili. A když si uvědomíme, že naše práce 

sama o sobě je v nebezpečí, že bude zneužita v neprospěch ostatních, soucit způsobí, že se od té 

myšlenky oprostíme. Představme si například vědce, jehož výzkum se zdá být pravděpodobně zdrojem 

utrpení, on to pozná a podle toho jedná, i kdyby to znamenalo upuštění od projektu. 

 

Nepopírám, že pokud se oddáme ideálu soucitu, mohou vzniknout vážné problémy. V případě vědce, 

který se cítí neschopen pokračovat ve směru, kterým ho vede jeho práce, to může mít závažné důsledky 

pro něj i pro jeho rodinu. Stejně tak ti, kteří se angažují v péči o druhé — v lékařství, 

poradenství, sociální práci atd. — nebo dokonce i ti, kdo pečují o někoho doma, mohou být občas tak 

vyčerpáni svými povinnostmi, že se jimi cítí úplně zahlceni. Trvalé vystavení utrpení, spojené občas s 

pocitem, že jsme bráni jako samozřejmost, může dát vzniknout pocitům bezradnosti a dokonce i 

zoufalství. Nebo se může stát, že jednotlivci zjistí, že navenek se chovají velkoryse pouze ze zvyku — 

jednoduše plují s proudem. Samozřejmě je to lepší než nic. Ale když to necháme být, může to vést k 

necitlivosti k utrpení ostatních. Pokud k tomu dojde, je nejlepší se na nějaký čas stáhnout a záměrně 

se snažit o znovuzískání této citlivosti. Přitom může být prospěšné uvědomit si, že zoufalství není 

nikdy řešením. Je to spíše konečná porážka. Proto, jak říká jedno tibetské rčení, dokonce i když se 

provaz devětkrát přetrhne, musíme ho po desáté znovu svázat. Takto i když jsme nakonec poraženi, 

alespoň nám to nebude líto. A když spojíme tento vhled s jasným oceněním svého potenciálu přinášet 

prospěch druhým, zjistíme, že začínáme obnovovat svůj pocit sebedůvěry. 

 

Někteří lidé mohou mít proti tomuto názoru námitky s odůvodněním, že podílením se na utrpení 

druhých přivoláme utrpení sami na sebe. Do určité míry je to pravda. Ale domnívám se, že je důležité 

kvalitativně rozlišovat mezi prožitkem vlastního utrpení a zakoušením utrpení tím, že je prožíváme s 

ostatními. V případě našeho vlastního utrpení, uvážíme-li jeho nedobrovolnost, cítíme pocit tlaku: zdá 

se nám, že přišlo zvnějšku mimo nás. Naopak sdílení utrpení někoho jiného musí na určité úrovni 

zahrnovat jistou míru dobrovolnosti, což je samo o sobě známkou určité vnitřní síly. Z tohoto 

důvodu problémy, které může způsobit, nás paralyzují s mnohem menší pravděpodobností, než je 

tomu u našeho vlastního utrpení. 

 

Samozřejmě, že dokonce i jako ideál je představa rozvíjení bezpodmínečného soucitu skličující. Většina 

lidí, včetně mě samotného, musí bojovat dokonce i o to, aby dosáhla bodu, kdy je pro ně snadné klást 

zájmy ostatních na stejnou úroveň jako své vlastní. Neměli bychom se tím však nechat odradit. A 

přestože na cestě k rozvíjení skutečně vřelého srdce se jistě vyskytnou překážky, velkou útěchou je 

vědomí, že když po ní jdeme, vytváříme tím podmínky pro své vlastní štěstí. Jak jsem se již zmínil dříve, 

čím více si skutečně přejeme prospět ostatním, tím větší sílu a sebedůvěru získáme a tím větší jsou klid 

a štěstí, které zakoušíme. Pokud se vám to stále zdá nepravděpodobné, je dobré zeptat se sám sebe, 

jak jinak bychom toho mohli dosáhnout. Násilím a agresivitou? Samozřejmě nikoli. Pomocí peněz? 
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Možná do určité míry, ale dále ne. Ale s pomocí lásky, podílením se na utrpení druhých, 

zřetelným poznáním sama sebe ve všech ostatních — zvlášť v těch, kteří jsou nějak handicapovaní a 

jejichž práva nejsou respektována — a tím, že jim pomůžeme, aby byli šťastní: ano. 

Prostřednictvím lásky, laskavosti a soucitu navozujeme pochopení mezi sebou a ostatními. Tím 

vytváříme jednotu a harmonii. 

 

Soucit a láska nejsou jen luxusní věcí. Jako zdroj vnitřního i vnějšího klidu jsou základem pro trvalé 

přežití našeho druhu. Na jedné straně představují nenásilí v praxi. Na straně druhé jsou zdrojem 

duchovních kvalit: odpuštění, tolerance a všech ctností. Navíc jsou přesně tou věcí, která dodává 

význam našim aktivitám a činí je konstruktivními. Není nic ohromujícího na tom, dosáhl-li člověk 

dobrého vzdělání ani je-li bohatý. Jenom když má člověk vřelé srdce, mají tyto vlastnosti nějakou cenu. 

 

Takže těm, kteří říkají, že dalajlama není realistický, když obhajuje ideál bezpodmínečné lásky, 

doporučuji přesto se o to pokusit. Zjistíte, že když překročíte omezení svých úzkých osobních zájmů, 

vaše srdce se naplní silou. Klid a radost se stanou vašimi stálými společníky. Prolomí to bariéry všeho 

druhu a na konci zničí názor, že moje zájmy jsou nezávislé na zájmech ostatních. Ale co je nejdůležitější, 

pokud jde o etiku, tam, kde žije láska, náklonnost, laskavost a soucit, zjistíme, že etické chování je 

automatické. Eticky zdravé činy vznikají přirozeně v souvislosti se soucitem. 

 

KAPITOLA DEVÁTÁ 

 

Etika a utrpení 

 

Naznačil jsem, že my všichni toužíme po štěstí, po skutečném štěstí charakterizovaném klidem, a že 

tohoto klidu nejjistěji dosáhneme, jsou-li naše činy motivovány zájmem o druhé, což naopak znamená 

etickou disciplínu a pozitivní zacházení s bolestnými emocemi. Rovněž jsem naznačil, že při naší 

touze po štěstí se přirozeně a oprávněně snažíme vyhnout utrpení. Prozkoumejme nyní tuto vlastnost 

či stav, od kterého si tak silně přejeme se oprostit, ale který leží v samém srdci naší existence. 

 

Utrpení a bolest jsou nezadatelnou skutečností života. Cítící bytost, podle mé obvyklé definice, je 

taková, která má schopnost zakoušet bolest a utrpení. Může se rovněž říci, že je to náš prožitek utrpení, 

co nás spojuje s ostatními. Je to základ naší schopnosti empatie. Ale na druhé straně můžeme 

pozorovat, že utrpení spadá do dvou (vzájemně souvisejících) kategorií. Jsou zde typy, jimž se lze 

vyhnout, které vznikají v důsledku takových jevů, jako je válka, chudoba, násilí, zločinnost, dokonce i 

takové jevy, jako je negramotnost a jisté choroby. Pak zde jsou nevyhnutelné formy, které zahrnují 

takové jevy, jako je problém nemoci, stárnutí a smrti. Dosud jsme hlavně hovořili o tom, jak zacházet s 

utrpením, kterému lze předejít, utrpením, které si lidé vytvářejí sami. Nyní se chci podívat více zblízka 

na to utrpení, které je nevyhnutelné. 

 

Problémy a obtíže, kterým musíme v životě čelit, nejsou všechny jako přírodní katastrofy. Nemůžeme 

se před nimi ochránit pouze tím, že přijmeme vhodná předběžná opatření jako vytvoření si zásob 

potravin. Například v případě nemoci, ať už se udržujeme v jakkoli dobré kondici nebo ať jakkoli pečlivě 

hlídáme svoji stravu, naše těla nakonec budou mít fyzické problémy. A když k tomu dojde, dopad na 

naše životy může být značný: může nám to zabránit dělat věci, které bychom dělat chtěli, a jít na místa, 

na která bychom chtěli jít. Často nám to brání jíst jídla, která máme rádi. Místo toho musíme užívat 

léky, které chutnají strašně. Pokud je to opravdu zlé, můžeme trávit dny i noci v bolestech — natolik, 

že budeme toužit po smrti. 
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Jde-li o stárnutí, pak od okamžiku našeho narození stojíme před vyhlídkou na stárnutí a ztrátu 

mladistvé pružnosti. Časem nám začnou padat vlasy, zuby, začneme ztrácet ostrost zraku a sluchu. 

Nebudeme už moci jíst jídla, která nám dříve chutnala. Nakonec zjistíme, že si nemůžeme vybavit 

události, které byly kdysi tak živé, nebo dokonce vzpomenout si na jména našich nejbližších. Pokud 

budeme žít dostatečně dlouho, dosáhneme takového stavu zchátralosti, že pro ostatní může být 

pouhý pohled na nás odpudivý, přestože je to přesně ta doba, kdy budeme jejich pomoc nejvíce 

potřebovat. 

 

Pak přichází smrt — zdá se, že v moderní společnosti je toto téma téměř tabu. Přestože nakonec se na 

ni můžeme těšit jako na úlevu a bez ohledu na to, co může přijít potom, smrt znamená, že jsme 

odděleni od našich blízkých, od našeho drahého majetku, opravdu od všeho, co je nám drahé. 

 

K tomuto stručnému popisu nevyhnutelného utrpení však musíme přidat další kategorii. Je zde utrpení 

spočívající v setkání s nechtěným — nehodou či nepředvídanou událostí. Je zde utrpení z toho, že 

přijdeme o to, co chceme mít — například my jako uprchlíci jsme ztratili svou zemi, mnozí byli násilně 

odděleni od svých blízkých. Je zde utrpení způsobené tím, že nedostaneme to, po čem toužíme, 

přestože jsme na to možná vynaložili velké úsilí. Přestože si lámeme záda při práci na poli, sklizeň je 

špatná, i když pracujeme dnem i nocí v podnikání, není úspěšné, ačkoli to není naše vlastní chyba. Pak 

je zde utrpení z nejistoty, z toho, že nikdy nevíme, kdy a kde se setkáme s problémy. Z vlastní zkušenosti 

všichni víme, že to může vést k pocitům nejistoty a k obavám. A pak je zde utrpení z nedostatku 

sebedůvěry, které podrývá všechno, co děláme, které vzniká, když získáme vše, o co jsme usilovali. 

Takové situace jsou součástí každodenního života nás jako lidí, kteří touží po štěstí a nechtějí trpět. 

 

A pokud to nestačí, je zde navíc skutečnost, že samotná zkušenost, od které očekáváme, že bude 

příjemná, se může změnit ve zdroj utrpení. Zdá se, že nám poskytne naplnění, ale ve skutečnosti nám 

ho neposkytne, což je jev, o kterém jsme již hovořili dříve. Vlastně když o tom pečlivě uvažujeme, 

zjistíme, že takové zážitky vnímáme jako příjemné jenom natolik, pokud vyváží mnohem 

jednoznačnější utrpení, jako když například jíme, abychom zahnali hlad. Vezmeme si jednu lžičku, 

pak dvě, tři, čtyři, pět a vychutnáme ten zážitek — ale dosti brzo, přestože je to stále stejná osoba a 

stejné jídlo, začneme jídlo shledávat odporným. Jestliže toho nenecháme, nakonec nám to uškodí — 

stejně jako v podstatě téměř každé potěšení na světě, pokud je dovedeno do extrému. Proto je 

spokojenost nezbytná, pokud máme být opravdu šťastní. 

 

Všechny tyto projevy utrpení jsou v podstatě nevyhnutelné a jsou opravdu přirozenou součástí naší 

existence. To neznamená, že nakonec není nic, co bychom s nimi mohli dělat. Ani nechci naznačit, že 

to nesouvisí s otázkou etické disciplíny. Je pravda, že podle buddhistické a dalších indických 

náboženských filozofií je utrpení nahlíženo jako důsledek karmy. Předpokládat však — jak to dělá 

mnoho lidí ze Západu stejně jako z Východu — že to znamená, že vše, co zakoušíme, je předem určeno, 

je naprosto chybné. Ještě méně je to omluvou pro to, nepřijmeme-li zodpovědnost za všechny situace, 

do kterých se dostaneme. 

 

Protože se zdá, že výraz karma se stal součástí každodenního slovníku, stálo by za to poněkud ho 

objasnit. Karma je sanskrtské slovo s významem „čin“. Označuje aktivní sílu, která způsobuje, že 

výsledek budoucích událostí může být ovlivněn našimi činy. Předpokládat, že karma je jakýmsi druhem 

nezávislé energie, která předurčuje průběh celého našeho života, je jednoduše nesprávné. Kdo vytváří 

karmu? My sami. To, co si myslíme, děláme, přejeme si a opomíjíme, vytváří karmu. Jak jsem již napsal, 

například právě činnost vytváří nové okolnosti a způsobuje některé další události. Moje slova způsobují 

odezvu v myslích čtenářů. Ve všem, co děláme, je příčina a důsledek, příčina a důsledek. V našem 
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denním životě je strava, kterou jíme, práce, kterou vykonáváme, i způsob našeho odpočinku výsledkem 

činnosti: naší činnosti. To je karma. Nemůžeme proto lomit rukama pokaždé, když se setkáme s 

nevyhnutelným utrpením. Říci, že každé neštěstí je výsledkem karmy, je stejné jako říci, že jsme v 

životě naprosto bezmocní. Pokud by to byla pravda, nebyl by zde žádný důvod k naději. Stejně tak 

bychom se mohli modlit za konec světa. 

 

Správné ocenění příčiny a důsledku naznačuje, že vůbec nejsme bezmocní, naopak že můžeme udělat 

mnohé, abychom ovlivnili svůj prožitek utrpení. Stáří, nemoc a smrt jsou nevyhnutelné. Ale stejně jako 

když jde o trýzeň negativních myšlenek či emocí, máme jistě možnost volby, jak reagovat na 

výskyt utrpení. Pokud chceme, můžeme si vytvořit mnohem klidnější a věcnější přístup a na tomto 

základě můžeme ovládnout svou reakci na utrpení. Na druhé straně se můžeme prostě trápit nad svým 

neštěstím. Ale když to uděláme, budeme otrávení. Výsledkem bude, že vzniknou bolestné emoce a náš 

klid mysli bude narušen. Jestliže neovládneme svůj sklon reagovat negativně na utrpení, stane se 

zdrojem negativních myšlenek a emocí. Je zde tedy jasný vztah mezi dopadem, který má utrpení na 

naše srdce a mysl, a naší praxí vnitřní disciplíny. 

 

Náš základní postoj k utrpení vytváří zásadní rozdíl ve způsobu, jakým utrpení prožíváme. Představte 

si například dva lidi, kteří trpí stejným typem nevyléčitelné rakoviny. Jediný rozdíl mezi těmito dvěma 

pacienty je jejich pohled na situaci. Jeden ji vidí jako něco, co je nutné přijmout, a pokud je to možné, 

přeměnit to na příležitost k rozvoji vnitřní síly. Druhý na situaci reaguje strachem, hořkostí a obavami 

z budoucnosti. Takže přestože z čistě fyzikálního hlediska mezi těmi dvěma není žádný rozdíl, pokud 

jde o jejich vlastní utrpení, je zde významný rozdíl v jejich prožitku nemoci. V případě druhé osoby se 

navíc k vlastnímu fyzickému utrpení přidává ještě další bolest z vnitřního utrpení. 

 

Chci tím říci, že stupeň, jakým nás utrpení zasáhne, závisí z velké části na nás samotných. Je proto 

zásadní mít správný náhled na prožitek utrpení. Zjistíme, že když se na konkrétní problém podíváme 

zblízka, má tendenci vyplnit celé naše zorné pole a vypadat obrovský. Pokud se však na stejný 

problém podíváme z dálky, automaticky ho začneme vnímat ve vztahu k dalším věcem. Tento 

jednoduchý čin vytvoří obrovský rozdíl. Umožní nám to vidět, že přestože může být daná 

situace skutečně tragická, dokonce i nejnešťastnější události mají nespočetné množství stránek a může 

se k nim přistupovat z mnoha různých úhlů. Opravdu je velmi výjimečné, pokud ne přímo nemožné, 

najít situaci, která je negativní bez ohledu na to, jak se na ni díváme. 

 

Když nás postihne nějaké neštěstí či tragédie, a je jisté, že k tomu dojde, může být velmi prospěšné 

učinit srovnání s jinou událostí, nebo se rozpomenout na podobnou či horší situaci, která postihla, 

pokud ne přímo nás, tak jiné lidi před námi. Jestliže můžeme přesunout naši pozornost od sebe k 

ostatním lidem, zakusíme osvobozující pocit. Funguje zde dynamika sebepohlcení či nadměrného 

zabývání se sebou samým, které má sklon zvětšit naše utrpení. Naopak pokud na něj začneme pohlížet 

v souvislosti s utrpením druhých, začneme poznávat, že — relativně řečeno — to není tak nesnesitelné. 

To nám umožňuje udržet si klid mysli mnohem snadněji, než když se soustředíme na svoje problémy 

natolik, že vyloučíme vše ostatní. 

 

Pokud jde o mé vlastní zkušenosti, zjišťuji, že slyším-li například špatné zprávy z Tibetu — bohužel je to 

dosti často — je přirozeně mou okamžitou reakcí velký smutek. Ale když to umístím do kontextu a 

připomenu si, že základní lidský sklon k náklonnosti, svobodě, pravdě a spravedlnosti musí 

nakonec převážit, zjistím, že se s tím mohu vyrovnat celkem dobře. Pocity bezmocného hněvu, které 

jen otráví mysl, roztrpčí srdce a oslabí vůli, u mne jen zřídka vzniknou, dokonce i při nejhorších 

zprávách. 
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Rovněž stojí za to připomenout si, že období, kdy získáme nejvíce moudrosti a vnitřní síly, je často 

období největších obtíží. Se správným přístupem — a zde znovu vidíme nejvyšší důležitost rozvíjení 

pozitivního postoje — může zážitek utrpení otevřít naše oči realitě. Například moje vlastní zkušenost 

ze života uprchlíka mi pomohla uvědomit si, že nekonečný protokol, který byl takovou důležitou 

součástí mého života v Tibetu, je zcela zbytečný. Rovněž zjistíme, že naše sebedůvěra a soběstačnost 

může vzrůst a naše odvaha bude posílena v důsledku utrpení. Můžeme to usoudit z toho, co vidíme v 

okolním světě. Například v naší vlastní uprchlické komunitě, mezi těmi, jež přežili první roky exilu, je 

mnoho těch, kteří, přestože strašlivě trpěli, patří mezi duchovně nejsilnější a nejveselejší bezstarostné 

jedince, které jsem měl tu čest poznat. Naopak zjistíme, že tváří v tvář dokonce i relativně malým 

obtížím mají někteří lidé, kteří mají všechno, sklon ztratit naději a zmalomyslnět. Bohatství má 

přirozený sklon nás zkazit. Výsledkem je, že postupně shledáváme obtížnější snést snadno problémy, 

kterým musí čas od času čelit každý. 

 

Nyní uvažme, jaké možnosti se před námi otevírají, když se opravdu setkáme s nějakým konkrétním 

problémem. Jedním extrémem je dovolit, aby nás zahltil. Druhým extrémem je, když jednoduše 

jedeme na piknik nebo si vezmeme dovolenou a problém ignorujeme. Třetí možností je přímo se situaci 

postavit. To znamená prozkoumat ji, analyzovat ji, zjistit její příčiny a nalézt řešení, jak se s nimi 

vyrovnat. 

 

Přestože tento třetí způsob nám může příležitostně v krátkodobé perspektivě přidat další bolest, je 

zřetelně výhodnější než druhé dvě možnosti reakce. Pokud se snažíme danému problému vyhnout 

nebo jej popřít tak, že ho jednoduše ignorujeme, nebo pokud začneme pít či užívat drogy, nebo 

dokonce i používat určité formy meditace či modlitby jako prostředek úniku, pak přestože nám to jistě 

krátkodobě pomůže, problém sám zůstává. Takový přístup je prosté vyhýbání se celé záležitosti, nikoli 

její řešení. Znovu zde hrozí nebezpečí, že navíc se k původnímu problému připojí duševní a emocionální 

neklid. Vytvoří jej bolestné emoce obav, strachu a pochyb. Nakonec to může vést k hněvu a zoufalství, 

což představuje další potenciální utrpení (jak vlastní, tak i ostatních). 

 

Představte si například takovou katastrofu, že nás někdo střelil do břicha. Bolest je nesnesitelná. Co 

máme dělat? Samozřejmě, že potřebujeme vyndat kulku a podrobit se chirurgickému zákroku. To 

představuje další trauma. Přesto to rádi přijmeme, abychom překonali původní problém. Podobně v 

důsledku infekce nebo katastrofálního poškození může být nutné obětovat končetinu, abychom 

zachránili svůj život. Ale opět jsme přirozeně připraveni přijmout tuto menší formu utrpení, jestliže nás 

to uchrání před větším utrpením a smrtí. Je jenom rozumné dobrovolně podstoupit nesnáze, když 

víme, že se tím vyhneme větším obtížím. Když toto říkám, připouštím, že není vždy snadné to posoudit. 

Když mi bylo šest či sedm let, byl jsem očkován proti neštovicím. Kdybych si dovedl představit, jak moc 

to bude bolet, pochybuji, zda bych toto očkování považoval za menší utrpení než samotnou nemoc. 

Bolest trvala plných deset dní a na památku mám stále čtyři velké jizvy! 

 

Vyhlídka na konfrontaci s vlastním utrpením může občas vypadat poněkud skličující, proto je velmi 

prospěšné připomenout si, že nic z toho, co obvykle prožíváme, není trvalé. Všechny jevy podléhají 

změně a rozkladu. Rovněž, jak naznačuje popis reality, který jsem uvedl dříve, děláme chybu, pokud 

předpokládáme, že naše prožitky utrpení — nebo i štěstí — mohou být připsány jednomu jedinému 

zdroji. Podle teorie závislého vznikání všechno vzniká v souvislosti s nespočetnými příčinami a 

podmínkami. Kdyby tomu tak nebylo, hned jak bychom přišli do kontaktu s něčím, co považujeme za 

dobré, automaticky bychom byli šťastní, a kdykoli bychom se dostali do kontaktu s něčím, co 

považujeme za špatné, automaticky bychom byli smutní. Příčiny radosti a smutku by bylo snadné určit 
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a život by byl velmi snadný. Měli bychom dobrý důvod být přitahováni k jednomu druhu lidí či věcí 

nebo událostí a zlobit se na jiné a vyhýbat se jim. Ale tak tomu není. 

 

Já osobně považuji za nesmírně prospěšnou radu, kterou vyřkl o utrpení velký indický učenec a světec 

Šántidéva. Je podstatné, řekl, když čelíme obtížím jakéhokoli druhu, abychom se jimi nenechali 

paralyzovat. Pokud k tomu dojde, jsme v nebezpečí, že jimi budeme úplně zahlceni. Místo toho 

bychom s použitím svých kritických schopností měli prozkoumat podstatu problému samotného. 

Pokud zjistíme, že je zde možnost jej vyřešit za pomoci těch či oněch prostředků, není třeba 

se rozčilovat. Racionálním řešením by tedy bylo věnovat veškerou svou energii nalezení těchto 

prostředků a jejich použití. Jestliže na druhé straně zjistíme, že problém nepřipouští žádné řešení, je 

naprosto zbytečné dělat si s tím starosti. Pokud situaci nemůže nic změnit, starosti to jenom zhoršují. 

Vytržen z kontextu filozofického textu, v němž je vyvrcholením složité řady úvah, může znít Šántidévův 

přístup poněkud zjednodušeně. Ale jeho krása spočívá právě v jeho vlastnosti zjednodušení. A nikdo 

nemůže nic namítat proti jeho naprosté praktičnosti. 

 

Zda existuje možnost, že utrpení má nějaký vlastní cíl, do toho se zde pouštět nebudeme. Ale utrpení 

druhých tím, že nám připomíná, že jej musí snášet všichni, slouží jako mocný příkaz k praxi soucitu a 

upuštění od působení bolesti druhým. A tím, že probouzí naši empatii a způsobuje, že se sbližujeme s 

ostatními, může utrpení sloužit jako základ pro soucit a lásku. To mi připomíná příklad jednoho velkého 

tibetského učence a náboženského praktika, který po invazi Číňanů do naší vlasti strávil více než dvacet 

let ve vězení a prošel nejhorším zacházením včetně mučení. Během této doby mi ti z jeho žáků, 

kteří odešli do exilu, často říkali, že dopisy, které napsal a propašoval z vězení, obsahovaly 

nejdůkladnější učení o lásce a soucitu, s jakým se kdy setkali. Nešťastné události, přestože jsou 

potenciálně zdrojem hněvu a zoufalství, mají stejně tak potenciál být zdrojem duchovního růstu. Zda 

tomu tak je či není, závisí na naší reakci. 

 

KAPITOLA DESÁTÁ 

 

Potřeba soudnosti 

 

Při našem zkoumání etiky a duchovního rozvoje jsme hodně mluvili o potřebě disciplíny. Může se to 

zdát poněkud staromódní, dokonce i nepřijatelné, v době a kultuře, kde je tolik důrazu kladeno na cíl 

vlastního uspokojení. Ale negativní pohled lidí na disciplínu je, jak se domnívám, způsoben tím, co je 

pod tímto termínem obecně chápáno. Lidé mají sklon spojovat disciplínu s něčím, co omezuje jejich 

vůli. Je proto dobré si zopakovat, že když hovoříme o etické disciplíně, máme na mysli něco, co 

dobrovolně přijímáme na základě plného ocenění výhod, které poskytuje. Toto není nějaké odtažité 

pojetí. Neváháme přijmout disciplínu, pokud jde o naše fyzické zdraví. Na radu doktora se vyhýbáme 

potravinám, které nám škodí, dokonce i když po nich toužíme. Místo toho jíme to, co nám prospívá. A 

přestože je pravda, že v počátečním stadiu může disciplína, dokonce i když je přijata dobrovolně, 

představovat obtíže a dokonce i určitý boj, tyto nesnáze se snižují během postupného přivykání a pilné 

praxe. Je to trochu jako odklánění toku potoka. Nejprve musíme vykopat nové koryto a vybudovat jeho 

břehy. Pak, když do něj vpustíme vodu, může být nutné tu a tam udělat nějaké ty úpravy. Ale když je 

tok plně vytvořen, voda teče směrem, který si přejeme. 

 

Etická disciplína je nezbytná, protože představuje prostředníka mezi bojem požadavků mého práva na 

štěstí a stejného práva ostatních. Přirozeně budou vždy takoví, kteří předpokládají, že jejich vlastní 

štěstí je tak důležité, že bolest ostatních pro něj nemá žádné negativní důsledky. Ale to je krátkozraké. 

Pokud čtenář přijímá mou charakteristiku štěstí, pak z ní vyplývá, že člověk nemůže mít skutečný užitek 
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z ubližování ostatním. Ať už je na úkor někoho jiného získán jakýkoliv okamžitý užitek, je nutně pouze 

dočasný. V dlouhodobé perspektivě způsobování bolesti druhým a narušování jejich klidu a štěstí nám 

přináší znepokojení. Protože naše činy mají dopad na nás i na ostatní, chybí-li nám disciplína, nakonec 

v naší mysli vznikne rozrušení a hluboko v srdci začneme pociťovat neklid. Naopak, ať už to představuje 

jakékoli problémy, ovládnutí naší reakce na negativní myšlenky a emoce nám v dlouhodobé 

perspektivě způsobí méně starostí než konání sobeckých činů. 

 

Přesto stojí za to říci, že etická disciplína představuje víc než jen sebekázeň. Rovněž zahrnuje kultivaci 

ctnosti. Láska a soucit, trpělivost, tolerance, odpuštění atd. jsou zásadní vlastnosti. Jsou-li v našich 

životech přítomné, pak se všechno, co děláme, stává nástrojem k přinášení prospěchu celému 

lidstvu. Dokonce i když jde o naše každodenní zaměstnání, ať už se doma staráme o děti, pracujeme v 

továrně, nebo sloužíme společnosti jako lékař, právník, obchodník či učitel — naše činy přispívají k 

prospěchu všech. A protože etická disciplína posiluje samotné vlastnosti, které dodávají význam a 

hodnotu naší existenci, je to evidentně něco, co by mělo být přijato s nadšením a vědomým úsilím. 

 

Než se podíváme, jak použijeme tuto vnitřní disciplínu při kontaktu s ostatními, může stát za to 

zopakovat si základ pro definování etického chování a neubližování. Viděli jsme, že vzhledem ke 

složitosti podstaty skutečnosti je velmi obtížné říci, zda nějaký konkrétní čin nebo typ činu je sám o 

sobě dobrý či špatný. Etické chování není tedy něco, co děláme, protože je to samo o sobě dobré. 

Děláme to, protože uznáváme, že stejně jako si já přeji být šťastný a vyhnout se utrpení, totéž si přejí i 

druzí. Z tohoto důvodu je smysluplný etický systém oddělený od našich prožitků štěstí a utrpení jen 

těžko myslitelný. 

 

Samozřejmě pokud bychom chtěli položit jakékoli náročné otázky založené na metafyzice, rozmluva o 

etice se může stát nesmírně komplikovanou. Přestože je pravda, že etická praxe nemůže být omezena 

na pouhá logická cvičení nebo na prosté dodržování pravidel, ať už se na to podíváme jakkoli, 

nakonec nás to přivede zpět k základním otázkám štěstí a utrpení. Proč je pro nás štěstí dobré a utrpení 

špatné? Na to možná neexistuje žádná přesvědčivá odpověď. Ale můžeme konstatovat, že je pro nás 

přirozené dávat přednost tomu prvnímu před druhým, stejně jako bychom dávali přednost lepšímu 

před tím, co je pouze dobré. Prostě usilujeme o štěstí a nikoliv o utrpení. Jestliže bychom měli jít dále 

a ptát se, proč tomu tak je, odpověď by jistě zněla nějak jako „Prostě to tak je,“ nebo u věřících „Tak 

nás stvořil Bůh.“ 

 

Takže pokud jde o etický charakter dané akce, vidíme, že je závislý na nesmírném množství faktorů. S 

tím velmi souvisí čas i okolnosti. Ale stejně tak svoboda jednotlivce nebo její nedostatek. Negativní čin 

může být považován za mnohem vážnější, když ho pachatel spáchá naprosto svobodně v protikladu k 

někomu, kdo je donucen jednat proti své vůli. Podobně mohou být opakované negativní činy 

považovány za závažnější než jednotlivý čin vzhledem k neexistenci výčitek svědomí, který je z nich 

patrný. Ale musíme rovněž vzít v úvahu záměr skrývající se za činem stejně jako jeho obsah. Prvořadá 

otázka se však týká duchovního stavu jednotlivce, celkového stavu jeho srdce a mysli (kunlong) ve chvíli 

činu. Protože obecně je tato oblast, kterou máme z větší části pod kontrolou, nejvýznamnějším prvkem 

při určování etického charakteru našich činů. Viděli jsme, že jsou-li naše záměry poškozeny sobeckostí, 

nenávistí a touhou klamat, pak přestože většina našich činů se může zdát konstruktivní, jejich dopad 

bude nevyhnutelně negativní jak na nás, tak i na ostatní. 

 

Jak máme tedy použít pravidlo o neubližování, jsme-li konfrontováni s etickým dilematem? Zde musíme 

zapojit své kritické a imaginační schopnosti. Popsal jsem je jako naše dva nejvzácnější zdroje a vyslovil 

jsem domněnku, že jsou jednou z věcí, která nás odlišuje od zvířat. Viděli jsme, že bolestné emoce je 
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ničí. A také jsme zjistili, jak jsou důležité, když se učíme vyrovnat se s utrpením. Pokud jde o etickou 

praxi, tyto vlastnosti nám umožňují rozlišovat mezi dočasným a dlouhodobým prospěchem, určit 

stupeň vhodnosti různých směrů činnosti, které se nám naskýtají, a odhadnout pravděpodobný 

výsledek našich činů, a proto odsunout stranou menší cíle, abychom dosáhli větších. V případě 

dilematu potřebujeme v prvé řadě zvážit situaci ve světle toho, co je v buddhistické tradici 

nazváno „jednota vhodných prostředků a vhledu“. „Vhodné prostředky“ můžeme chápat jako úsilí, 

které vynakládáme, abychom zajistili, že naše činy budou motivovány soucitem. „Vhled“ odkazuje 

na naše kritické schopnosti a na to, jak, v reakci na různé související faktory, přizpůsobíme ideál 

neubližování kontextu dané situace. Můžeme tomu říkat schopnost rozumné soudnosti. 

 

Využití této schopnosti — která je zvláště důležitá, když lidi nepřitahuje náboženská víra — znamená 

stále si kontrolovat svůj postoj a ptát se sám sebe, jestli jsme tolerantní nebo úzkoprsí. Vzali jsme v 

úvahu celkovou situaci nebo uvažujeme jen o podrobnostech? Je náš pohled dlouhodobý či 

krátkodobý? Je naše vidění omezené nebo vidíme věci jasně? Je náš motiv upřímně soucitný, když ho 

zvážíme ve vztahu ke všem bytostem? Nebo je náš soucit omezen jen na naši rodinu, naše přátele a ty, 

které považujeme za své blízké? Stejně jako při objevování skutečné podstaty našich myšlenek a emocí 

musíme přemýšlet, přemýšlet a zase přemýšlet. Samozřejmě ne vždy bude možné věnovat čas 

pečlivému posouzení. Někdy musíme jednat ihned. Proto má náš duchovní rozvoj takovou kritickou 

důležitost při zajišťování toho, aby naše akce byly eticky správné. Čím spontánnější jsou naše činy, tím 

více budeme mít sklon odrážet naše zvyky a rozpoložení v té chvíli. Pokud jsou nezdravé, naše činy 

budou nevyhnutelně destruktivní. Zároveň věřím, že je velmi užitečné mít řadu základních etických 

pravidel, kterými se řídíme v našem každodenním životě. To nám může pomoci vytvořit si dobré 

zvyky, přestože bych měl dodat svůj názor, že když přijmeme taková pravidla, je možná nejlepší 

uvažovat o nich méně v termínech morálního zákonodárství a brát je více jako stálou připomínku, že 

máme mít zájmy ostatních v popředí našeho srdce a mysli. 

 

Co se týče obsahu takových pravidel, je pochybné, zda můžeme udělat něco lepšího, než se uchýlit k 

základním etickým pravidlům formulovaným nejen každým z velkých světových náboženství, ale také 

velkou částí humanistické filozofické tradice. Shoda mezi nimi, přes rozdíly v názorech týkající 

se metafyzického základu, je podle mne naprosto přesvědčivá. Všichni se shodují v tom, že negativní 

je zabíjení, krádeže, lhaní a sexuální promiskuita. Navíc z pohledu motivačních faktorů se všichni 

shodují na potřebě vystříhat se nenávisti, pýchy, lstivých záměrů, chtivosti, závisti, nenasytnosti, 

žádostivosti, škodlivých ideologií (jako je rasismus) atd. 

 

Někteří lidé mohou namítnout, zda je v těchto dobách jednoduché a účinné antikoncepce zákaz 

promiskuity skutečně nutný. Ale my jako lidské bytosti jsme přirozeně přitahováni ke vnějším 

objektům, ať už to je prostřednictvím očí, kdy jsme přitahováni postavou, prostřednictvím uší, kdy 

přitažlivost vzniká v souvislosti se zvukem, nebo prostřednictvím některého z dalších smyslů. Každý z 

nich má potenciál stát se pro nás zdrojem obtíží. Přesto sexuální přitažlivost zahrnuje všech pět smyslů. 

Takže když sexuální přitažlivost doprovází extrémní touha, má schopnost způsobit obrovské problémy. 

Jsem proto přesvědčen, že je to právě tato skutečnost, kterou vyjadřují etické předpisy proti sexuální 

promiskuitě, formulované každým velkým světovým náboženstvím. A přinejmenším v buddhistické 

tradici nám připomínají sklon sexuální touhy stát se nutkavou. Může rychle dosáhnout bodu, kdy osobě 

nezbývá téměř žádný čas pro konstruktivní činnost. V této souvislosti uvažme například případ nevěry. 

Vzhledem k tomu, že chovat se eticky znamená zvažovat dopad svých činů nejenom na sebe samotné, 

ale i na ostatní, musíme zde zvážit pocity všech tří stran. Nejenže takové naše činy představují násilí na 

našem partnerovi, uvážíme-li, že vztah znamená důvěru, ale navíc je zde otázka trvalého dopadu, který 

může mít tento druh chování na naše děti. Nyní je více či méně všeobecně přijímáno, že děti jsou 
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hlavními oběťmi rozpadu rodin i nezdravých vztahů doma. Z vlastního pohledu osoby, která tento čin 

spáchala, musíme rovněž uznat, že bude mít pravděpodobně negativní účinek na vlastní sebeúctu, 

která se bude postupně snižovat. Nakonec je zde fakt, že když jsme nevěrní, naše závažné negativní 

činy mohou mít přímé důsledky — lhaní a podvody jsou z nich možná nejmenší. Nechtěné těhotenství 

může být snadno příčinou, že zoufalá budoucí matka vyhledá potrat. 

 

Když uvažujeme tímto způsobem, stane se zřejmým, že okamžité potěšení, které poskytuje tajný 

milostný poměr, je silně převýšeno riziky pravděpodobně negativního dopadu našich činů na sebe i 

ostatní. Takže uděláme lépe, když nebudeme vnímat zákaz sexuální promiskuity jako omezování vlastní 

svobody, ale budeme na něj pohlížet jako na praktickou připomínku, že takové činy přímo ovlivňují 

prospěch nás i ostatních lidí. 

 

Znamená to, že pouhé dodržování pravidel má přednost před rozumným posouzením? Ne. Eticky 

správné chování závisí na tom, jak použijeme pravidlo neubližování. Ale je jisté, že se vyskytnou 

situace, kdy se zdá, že jakýkoli čin porušuje pravidlo. Za takových okolností musíme použít své 

inteligence, abychom posoudili, který čin bude v dlouhodobé perspektivě nejméně škodlivý. 

Představte si například situaci, kdy spatříme někoho, jak utíká před skupinou lidí, kteří jsou ozbrojeni 

noži a očividně mu chtějí ublížit. Vidíme, jak uprchlík zmizí za nějakými dveřmi. O chvíli později nás 

jeden z pronásledovatelů zastaví a zeptá se nás, kudy ten člověk běžel. Nyní na jedné straně 

nechceme lhát a ublížit tak důvěře druhého. Na druhé straně, pokud povíme pravdu, uvědomujeme si, 

že můžeme přispět ke zranění či smrti jiné lidské bytosti. Ať už se rozhodneme jakkoliv, odpovídající 

čin bude zřejmě představovat negativní čin. Za takových okolností, protože jsme si jisti, že když to 

uděláme, sloužíme vyššímu cíli — ochránit někoho před násilím — může být správné říci „Ale, já jsem 

ho neviděl,“ nebo neurčitě sdělit „Myslím, že běžel tam tudy.“ Musíme vzít v úvahu celkovou situaci a 

zvážit důsledky toho, vyslovíme-li lež nebo řekneme-li pravdu, a udělat, co považujeme celkově za 

nejméně škodlivé. Jinými slovy morální hodnota daného činu musí být posouzena ve vztahu k času, 

místu a okolnosti a zájmu celku všech ostatních v budoucnu stejně jako nyní. Ale zatímco je 

představitelné, že daný čin je eticky správný za určitých konkrétních okolností, stejný čin v jiném čase 

a na jiném místě a za jiných konkrétních okolností správný být nemusí. 

 

Co máme proto dělat, když jde o druhé? Co máme dělat, když se zdá jasné, že se angažují v jednání, 

které my považujeme za špatné? První věcí je uvědomit si, že pokud neznáme do nejmenšího detailu 

všechny okolnosti dané situace, jak vnitřní, tak i vnější, nemůžeme si být naprosto jisti tím, jaký je 

morální obsah činů druhých. Samozřejmě, že se vyskytnou extrémní situace, kde negativní charakter 

činů druhých bude naprosto jasný. Ale většinou tomu tak není. Proto je mnohem užitečnější být si 

vědom jednoho vlastního nedostatku než znát tisíc chyb někoho jiného. Protože když je chyba naše 

vlastní, máme možnost ji napravit. 

 

Nicméně se můžeme se dostat do situace, kdy je správné být aktivní. Musíme činit podstatný rozdíl 

mezi osobou a jejími konkrétními činy. V každodenním životě je normální a vhodné do určité míry se 

přizpůsobit svým přátelům a známým a respektovat jejich přání. Schopnost přizpůsobit se je 

považována za kladnou vlastnost. Ale když se stýkáme s těmi, kteří se očividně chovají negativně, 

hledají jen výhody pro sebe a ignorují ostatní, riskujeme, že ztratíme svůj vlastní směr. Výsledkem 

bude, že naše vlastní schopnost pomáhat ostatním bude ohrožena. Existuje tibetské přísloví, které říká, 

že když ležíme na zlaté hoře, něco z ní se na nás zachytí — totéž se stane, když ležíme na hoře špíny. 

Máme právo vyhýbat se takovým lidem, přestože si musíme být jisti, že jsme je od sebe neodřízli úplně. 

Je jisté, že se vyskytne čas, kdy je správné pokusit se je odvrátit od jejich negativní činnosti — 
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samozřejmě za předpokladu, že naše motivy jsou čisté a naše metody neškodí. Klíčovými zásadami jsou 

opět soucit a vhled. 

 

To samé platí v souvislosti s těmi etickými dilematy, kterým čelíme na úrovni společnosti. Především 

jde o náročné a problematické otázky moderní vědy a techniky. Například v oblasti medicíny se stalo 

možným prodloužit život v případech, které by před několika lety byly beznadějné. To může být 

samozřejmě zdrojem velké radosti. Ale velmi často se v těchto případech objevují složité a velice 

choulostivé otázky týkající se hranic lékařské péče. Myslím, že v tomto ohledu nemůže platit 

žádné všeobecné pravidlo. Spíše je pravděpodobné, že zde bude řada protichůdných názorů, které 

musíme vzít v úvahu z hlediska rozumu a soucitu. Když se stane nezbytným učinit obtížné rozhodnutí 

jménem pacienta, musíme vzít v úvahu všechny možné okolnosti. To bude samozřejmě v každém 

případě jiné. Například když prodloužíme život někoho, kdo je smrtelně nemocný, ale jehož mysl 

zůstala jasná, dáváme této osobě příležitost myslet a cítit způsobem, který je vlastní pouze 

lidským bytostem. Na druhé straně musíme uvážit, zda tohoto člověka tím, že mu prodloužíme život, 

nenecháme zakoušet větší fyzické a duševní utrpení jako důsledek extrémních opatření, která ho mají 

udržet při životě. To však samo o sobě není převažujícím faktorem. Jako někdo, kdo věří v kontinuitu 

vědomí po smrti těla, bych argumentoval tím, že je mnohem lepší cítit bolest v tomto lidském těle. 

Přinejmenším můžeme mít prospěch z péče ostatních, zatímco když si zvolíme smrt, můžeme zjistit, že 

musíme zakusit utrpení v nějaké jiné formě. 

 

Pokud pacient není při vědomí, a není tudíž schopen účastnit se rozhodovacího procesu, je tu ještě 

další problém. A navíc k tomu všemu je nutno vzít v úvahu i přání rodiny spolu s obrovskými problémy, 

které prodloužená péče může způsobit jim i ostatním. Například se může stát, že kvůli tomu, aby 

byl prodloužen něčí život, se vezmou peníze určené na projekt, který by prospěl mnoha ostatním. Jestli 

existuje nějaké obecné pravidlo, myslím, že je prosté — uznat nadřazenou vzácnost života a pokusit se 

zajistit, aby když nadejde něčí čas, umírající osoba odešla tak poklidně a vyrovnaně, jak je to jen možné. 

 

V případě práce v takových oblastech, jako je genetika a biotechnologie, je princip neubližování zvlášť 

důležitý, protože v sázce mohou být životy. Když je motivací takového výzkumu pouhý zisk či sláva, 

nebo když dokonce je výzkum veden pouze kvůli výzkumu samému, je velmi sporné, kam povede. Mám 

na mysli zvláště vývoj technik, které manipulují fyzickými atributy, jako je pohlaví nebo například barva 

vlasů či očí, které mohou být využity komerčně, aby těžily z předsudků rodičů. Dovolte mi říci, že 

zatímco je obtížné být kategoricky proti všem formám genetických experimentů, je to tak delikátní 

oblast, že je nezbytné, aby všichni, kdo zde pracují, postupovali opatrně a s hlubokou pokorou. Musí si 

být zvláště vědomi potenciálu zneužití. Je zásadní, aby měli na mysli široké souvislosti toho, co dělají, 

a, což je nejdůležitější, aby se ujistili, že jejich motivy jsou vedeny upřímným soucitem. Protože pokud 

obecným pravidlem takové práce je pouhá užitečnost, čímž to, co je považováno za bezcenné, může 

být odůvodněně využito ve prospěch toho, co je určeno jako užitečné, pak zde není nic, co by nás 

zastavilo v podceňování práv těch, kteří spadají do první kategorie, ve prospěch těch, kdo spadají do 

té druhé. Znak užitečnosti nemůže nikdy ospravedlnit popření něčích práv. Toto je nesmírně 

nebezpečný a velmi vratký postoj. 

 

Nedávno jsem viděl dokument BBC o klonování. Za použití počítačového zobrazení ukázal film tvory, 

na kterých vědci pracují, druh pololidských bytostí s velkýma očima a několika dalšími viditelně lidskými 

rysy, jak leží v kleci. Samozřejmě, že v současnosti je to pouhá fantazie, ale, jak vědci vysvětlili, je možné 

předvídat budoucnost, kdy bude možné takovéto tvory vytvořit. Mohou pak být chováni a jejich orgány 

a další části jejich anatomie použity jako „náhradní díly“ pro lidské bytosti. Byl jsem tím naprosto 

zděšen. Bylo to strašné. Tak toto je vědecké úsilí dohnané do extrému? Myšlenka, že jednoho dne 
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skutečně vytvoříme cítící bytosti pouze pro tento účel, mě děsí. Stejný pocit mám při pomyšlení na ideu 

pokusů s lidskými plody. 

 

Zároveň je obtížné představit si, jak by tomuto druhu věcí šlo zabránit, pokud jednotlivci nedokáží 

ovládat své vlastní činy. Ano, můžeme vytvořit zákony. Ano, můžeme mít mezinárodní pravidla chování 

— a skutečně bychom měli mít obojí. Přesto pokud určití vědci nejsou schopni posoudit, že to, co 

dělají, je groteskní, destruktivní a extrémně negativní, pak zde není žádná vyhlídka na ukončení 

takového škodlivého snažení. 

 

A co takové záležitosti, jako je vivisekce, kdy je zvířatům běžně působeno strašlivé utrpení, než jsou 

zabita, jako prostředky rozšíření vědeckých znalostí? Zde chci jenom říci, že pro buddhistu jsou takové 

praktiky stejně šokující. Mohu pouze doufat, že rychlé pokroky počítačové technologie budou 

znamenat, že se pokusy na zvířatech budou ve vědeckém výzkumu méně a méně využívat. Pozitivním 

vývojem moderní společnost je fakt, že se, společně s rostoucím uznáváním lidských práv, začínají více 

uznávat práva zvířat. Například je stále více uznávána nelidskost továrního způsobu zemědělství. 

Rovněž se zdá, že více a více lidí se zajímá o vegetariánství a snižuje svou spotřebu masa. Velmi to 

vítám. Mou nadějí je, že v budoucnosti bude tento zájem rozšířen i na ty nejmenší mořské tvory. 

 

Zde bych možná měl vyslovit malé varování. Kampaně na ochranu práv lidí a zvířat jsou ušlechtilé 

záležitosti. Ale je důležité, abychom nedovolili sami sobě nechat se unést svým vnímáním 

nespravedlnosti tak, že bychom ignorovali práva ostatních. Musíme se ujistit, že při úsilí o dosažení 

svých ideálů rozumně rozlišujeme. 

 

Používání naší kritické schopnosti v oblasti etiky zahrnuje převzetí zodpovědnosti jak za své činy, tak i 

za jejich skryté motivy. Pokud nepřevezmeme zodpovědnost za své motivy, ať už jsou pozitivní či 

negativní, velmi se zvýší možnost, že někomu ublížíme. Viděli jsme, že negativní emoce jsou 

zdrojem neetického chování. Každý čin ovlivňuje nejen lidi, kteří jsou nám nejblíže, ale i naše kolegy, 

přátele, společnost a nakonec i celý svět. 

 

III. ETIKA A SPOLEČNOST 

 
KAPITOLA JEDENÁCTÁ 

 
Univerzální zodpovědnost 

 

Věřím, že každý náš čin má univerzální rozměr. Díky tomu jsou etická disciplína, zdravé jednání a pečlivé 

přemýšlení základními složkami smysluplného a šťastného života. Ale uvažme nyní toto tvrzení ve 

vztahu k širšímu společenství. 

 

V minulosti mohly rodiny a malé komunity existovat více či méně nezávisle jedna na druhé. Když braly 

v úvahu prospěch svých sousedů, tím lépe pro ně. Přesto mohly docela dobře přežít bez tohoto druhu 

pohledu. To už dávno neplatí. Dnešní realita je složitá a, přinejmenším na materiální úrovni, tak 

zřetelně vzájemně propojená, že je zapotřebí odlišného pohledu. Moderní ekonomika je typickým 

příkladem. Zhroucení akciového trhu na jedné straně zeměkoule může mít přímý účinek na ekonomiky 

zemí na straně druhé. Podobně naše technologické úspěchy jsou nyní takové, že naše činnost má 

jednoznačný dopad na přirozené životní prostředí. A samotná velikost naší populace znamená, že už si 

dále nemůžeme dovolit ignorovat zájmy druhých. Opravdu zjišťujeme, že jsou často tak 
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vzájemně propleteny, že služba našim vlastním zájmům přináší výhody ostatním, dokonce i když to 

není přímo náš záměr. Například když se dvě rodiny dělí o stejný vodní zdroj, zajištění, aby 

nebyl znečištěn, přináší výhody pro obě. 

 

Jsem proto přesvědčen, že je podstatné, abychom rozvíjeli smysl pro to, čemu říkám univerzální 

zodpovědnost. Možná to není přesný překlad tibetského výrazu, který mám na mysli,  sem, který 

doslova znamená univerzální (chí) vědomí (sem). Přestože pojem zodpovědnosti je v tibetštině 

vyjádřen spíše implicitně než explicitně, rozhodně je přítomen. Říkám-li, že na základě zájmu o 

prospěch ostatních můžeme, a měli bychom, u sebe rozvíjet pocit univerzální zodpovědnosti, nechci 

tím samozřejmě říci, že každý jednotlivec má přímou zodpovědnost za existenci například válek a 

hladomorů v různých částech světa.  Je pravda, že v buddhistické praxi sami sobě trvale 

připomínáme svou povinnost sloužit všem cítícím bytostem v každém vesmíru. Podobně teisté 

uznávají, že oddanost Bohu představuje oddanost prospěchu všech jeho bytostí. Ale je jasné, že jisté 

věci, jako je chudoba určité vesnice vzdálené deset tisíc kilometrů, jsou naprosto mimo možnosti 

jednotlivce. Nejde proto o přiznání viny, ale opět o změnu orientace našich srdcí a myslí od 

sebe směrem k ostatním. Rozvíjení pocitu univerzální zodpovědnosti — univerzálního rozměru 

každého našeho činu a stejného práva všech ostatních na štěstí a nikoliv utrpení — znamená rozvíjení 

postoje mysli, kdy považujeme za výhodnější příležitost prospívat druhým, a je to pro nás významnější 

než pouhé sloužení svým úzkým zájmům. Ale přesto se samozřejmě staráme o to, co je v oblasti našeho 

zájmu, přijímáme to jako součást přirozenosti a angažujeme se v tom, co můžeme vykonat. 

 

Důležitou výhodou rozvíjení takového pocitu univerzální zodpovědnosti je, že nám pomáhá stát se 

vnímavými ke všem ostatním — nikoli pouze k těm, kteří jsou nám nejblíže. Začínáme vidět potřebu 

starat se zvláště o ty členy lidstva, kteří trpí nejvíce. Uznáváme potřebu nepůsobit rozvrat 

mezi ostatními lidmi. A začneme si být vědomi obrovské důležitosti spokojenosti.  

 

Když opomineme prospěch druhých a ignorujeme univerzální rozměr našich činů, pak nevyhnutelně 

začneme spatřovat své zájmy jako oddělené od zájmů ostatních. Začneme přehlížet základní jednotu 

lidstva. Samozřejmě je snadné poukázat na řadu faktorů, které pracují proti této myšlence jednoty. 

Jsou to rozdíly v náboženské víře, jazyce, zvycích, kultuře atd. Ale pokud klademe příliš velký důraz na 

povrchní rozdíly a v důsledku toho se dopouštíme třeba i malé diskriminace, nemůžeme se vyhnout 

působení dalšího utrpení sobě i ostatním. To nedává smysl. My lidé máme již dost problémů. Všichni 

čelíme smrti, stáří a nemoci — a to se nezmiňuji o nevyhnutelnosti setkat se se zklamáním. Tomu se 

prostě nemůžeme vyhnout. Není to dostatečné? Proč máme vytvářet další nikoli nezbytné problémy 

jenom na základě různých způsobu myšlení nebo různé barvy pleti? 

 

Když posoudíme tyto skutečnosti, vidíme, že etika i nutnost volají po stejné reakci. Abychom překonali 

náš sklon ignorovat potřeby a práva druhých, musíme trvale připomínat sami sobě, co je zřejmé: že v 

základě jsme všichni stejní. Já pocházím z Tibetu, ale většina čtenářů této knihy nebudou 

Tibeťané. Pokud bych se měl setkat jednotlivě s každým čtenářem a prohlédnout si ho, viděl bych, že 

většina z nich má opravdu na povrchu jiné vlastnosti než já sám. Jestliže bych se pak soustředil na tyto 

rozdíly, jistě bych je mohl posílit a učinit z nich něco důležitého. Ale výsledkem by bylo, že bychom 

se od sebe spíše vzdálili, než abychom se sblížili. Pokud bych se na druhé straně na každého díval jako 

na příslušníka svého vlastního druhu — jako na člověka, jako jsem já, s nosem, dvěma očima atd. a 

ignoroval bych rozdíly ve vzhledu a barvě pleti — pak automaticky pocit vzdálenosti zeslábne. Viděl 

bych, že máme stejné lidské tělo a že navíc všichni toužíme být šťastní a vyhnout se utrpení. Na základě 

tohoto poznání k nim budu zcela přirozeně cítit náklonnost. A zájem o jejich prospěch vznikne téměř 

sám od sebe.  
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Přesto se mi zdá, že zatímco většina lidí je ochotna přijmout potřebu jednoty se svou vlastní skupinou 

a v jejím rámci potřebu uvážit prospěch ostatních, máme sklon opomíjet zbytek lidstva. Když to 

uděláme, nejenom že ignorujeme závislou podstatu reality, ale i realitu naší situace. Jestliže by bylo 

možné, aby jedna skupina, jedna rasa nebo jeden národ dosáhli úplné spokojenosti a naplnění tím, že 

zůstanou naprosto nezávislé a soběstačné v rámci své vlastní společnosti, pak by snad někdo mohl 

argumentovat tím, že diskriminace lidí zvenku je ospravedlnitelná. Ale tak tomu není. Ve skutečnosti 

je moderní svět takový, že zájmy konkrétního společenství již dále nemohou být považovány za 

uzavřené ve svých vlastních hranicích. 

 

Rozvíjení spokojenosti je proto zásadní věcí při udržování mírového soužití. Nespokojenost rodí 

hrabivost, kterou nelze ničím ospravedlnit. Je pravda, že když to, co jednotlivec hledá, je od 

přirozenosti nekonečné, jako je vlastnost tolerance, otázka spokojenosti nevznikne. Čím více 

zvyšujeme svou schopnost tolerance, tím tolerantnější se stáváme. Jestliže jde o duchovní vlastnosti, 

je spokojenost nejenom nezbytná, ale je i žádoucí. Ale pokud to, co hledáme, je konečné, je zde 

nebezpečí, že když to získáme, nebudeme spokojeni. V případě touhy po majetku, dokonce i když by 

osoba byla nějakým způsobem schopna ovládnout ekonomiku celé země, je velmi pravděpodobné, 

že bude uvažovat i o ovládnutí ekonomik dalších zemí. Touha po tom, co je konečné, nemůže být nikdy 

uspokojena. Na druhé straně když si vypěstujeme spokojenost, nikdy nemůžeme být zklamáni či 

rozčarováni. 

 

Nedostatek spokojenosti — který fakticky poklesá do chtivosti — dává vzniknout závisti a agresivní 

soutěživosti a vede ke kultuře nadměrného materialismu. Negativní atmosféra, kterou to vytváří, se 

stává živnou půdou pro veškeré druhy společenských nešvarů, jež přinášejí utrpení všem členům 

takového společenství. Kdyby tomu bylo tak, že chtivost a závist by neměly žádné vedlejší účinky, 

pravděpodobně by to byla záležitost tohoto společenství samotného. Ale opět tomu tak není. 

Nedostatek spokojenosti způsobuje poškození našeho přirozeného životního prostředí, a tudíž i škodí 

ostatním. Jakým ostatním? Zvláště chudým a slabým. Přestože bohatí mohou být schopni se v rámci 

své vlastní společnosti přestěhovat, například aby se vyhnuli vysoké úrovni znečištění, chudí nemají na 

výběr. 

 

Podobně příslušníci chudších národů, kteří nemají prostředky, jak se s tím vypořádat, rovněž trpí jak 

nestřídmostí větších národů, tak i znečištěním ze své vlastní primitivní technologie. Přicházející 

generace bude také trpět. A nakonec i my sami budeme trpět. Jak? Jsme nuceni žít ve světě, který 

my sami pomáháme vytvářet. Jestliže se nerozhodneme změnit své chování z úcty ke stejnému právu 

ostatních na štěstí a nikoliv utrpení, nebude trvat dlouho, než si všimneme negativních důsledků. 

Představte si například znečištění z dalších dvou miliard aut. Ovlivnilo by to nás všechny. Takže 

spokojenost není jen etická otázka. Pokud si nepřejeme sami zvýšit své vlastní utrpení, je to prostě 

nezbytnost. 

 

To je jeden z důvodů, proč se domnívám, že kultura trvalého ekonomického růstu musí být 

zpochybněna. Z mého pohledu přináší nespokojenost a s ní přichází velké množství problémů jak 

společenských, tak i problémů životního prostředí. Je zde rovněž skutečnost, že když se tak naplno 

oddáme materiálnímu rozvoji, opomíjíme důsledky, jež to má pro širší společenství. Opět je to táž 

záležitost propasti mezi prvním a třetím světem, severem a jihem, mezi rozvinutým a nerozvinutým, 

mezi chudými a bohatými. Je to nemorální a chybné. Ale v určitém směru je mnohem významnější 

skutečnost, že taková nerovnost je zdrojem problémů pro všechny. To se týká obou stran. Kdyby tomu 

bylo například tak, že by Evropa byla celým světem, spíše než domovem méně než deseti procent 

světové populace, převažující ideologie nekonečného růstu by mohla být ospravedlnitelná. Ale svět je 
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víc než jenom Evropa. Skutečností je, že všude jinde lidé hladovějí. A kde se vyskytuje tak 

závažná nerovnováha, jako je tato, je jisté, že to bude mít negativní důsledky pro všechny, dokonce i 

když nebudou úplně přímé. Bohatí ve svém každodenním životě rovněž pociťují důsledky chudoby. V 

této souvislosti uvažme, jak nám pohled na monitorující kamery a železné bezpečnostní mříže na našich 

oknech ubírá z pocitu vyrovnanosti. 

 

Univerzální zodpovědnost nás rovněž povede k zásadám poctivosti. Co tím myslím? Můžeme mluvit o 

poctivosti a nepoctivosti v souvislosti se vztahem mezi vnějším zdáním a skutečností. Někdy jsou v 

souladu, ale často nikoliv. Ale pokud ano, je to poctivost, alespoň jak tomu rozumím já. Takže jsme 

upřímní, jestliže jsou naše činy tím, čím se zdají. Když předstíráme, že jsme jedním, ale ve skutečnosti 

jsme něčím jiným, u ostatních lidí vzniká podezření budící strach. A strach je něco, čemu se my všichni 

chceme vylinout. Naopak když jsme při svých kontaktech se sousedy otevření a upřímní ve všem, co 

říkáme, co si myslíme a co děláme, lidé nebudou mít potřebu se nás bát. To platí jak pro jednotlivce, 

tak i pro společenství. Navíc když pochopíme hodnotu upřímnosti ve všem, do čeho se 

pustíme, poznáme, že zde není žádný podstatný rozdíl mezi potřebami jednotlivce a potřebami celých 

společenství. Jejich počet se liší, ale jejich touha a právo nebýt klamán zůstávají stejné. Proto když 

začneme jednat poctivě, pomáháme snížit úroveň nedorozumění, pochybností a strachu v celé 

společnosti. Malým, ale významným způsobem vytváříme podmínky pro šťastný svět. 

 

Otázka spravedlnosti je rovněž úzce spjata jak s univerzální zodpovědností, tak i s otázkou poctivosti. 

Spravedlnost znamená požadavek jednat, když si uvědomíme nespravedlnost. Pokud v této věci 

selžeme, může to být špatné, přestože nikoli v tom smyslu, že by nás to činilo vnitřně špatnými. Ale 

pokud naše váhání promluvit pramení z našeho pocitu sobeckosti, představuje to problém. Jestliže vaší 

reakcí na nespravedlnost je otázka „Co se mi stane, když promluvím? Možná mě lidé nebudou mít 

rádi,“ může to být neetické, protože ignorujeme širší důsledky svého mlčení. Je to rovněž nepatřičné a 

zbytečné, pokud toto mlčení dáme do souvislosti se stejným právem všech ostatních být šťastný a 

netrpět. To zůstává pravdivé, dokonce i když — a možná zvláště — například vlády nebo 

instituce řeknou „To je naše věc“ nebo „To je naše vnitřní záležitost.“ Promluvit za takových okolností 

je nejenom povinnost, ale, což je mnohem důležitější, může to být i služba pro ostatní. 

 

Může být samozřejmě namítnuto, že taková poctivost není vždy možná, že musíme být „realističtí“. 

Naše osobní okolnosti nám mohou zabránit, abychom vždy jednali v souladu s vlastní zodpovědností. 

Našim vlastním rodinám může ublížit, pokud například promluvíme, když se setkáme s 

nespravedlností. Ale zatímco se musíme potýkat s každodenní realitou svého života, je podstatné 

udržet si širší pohled. Musíme zhodnotit své vlastní potřeby ve vztahu k potřebám ostatních a uvážit, 

jak je naše činy a nečinnost pravděpodobně ovlivní v dlouhodobé perspektivě. Je těžké kritizovat ty, 

kdo mají obavu o své blízké. Ale občas je nutné podstoupit riziko, aby z toho mělo prospěch celé 

společenství. 

 

Pocit zodpovědnosti ke všem ostatním rovněž znamená, že my jako jednotlivci i jako společnost složená 

z jednotlivců máme povinnost pečovat o všechny členy naší společnosti. To platí bez ohledu na jejich 

fyzické schopnosti nebo jejich schopnosti duševního uvažování. Stejně jako my sami mají takoví lidé 

jistě právo být šťastní a vyhnout se utrpení. Musíme se proto vyvarovat, ať to stojí cokoli, naléhavé 

potřeby uzavírat se před těmi, kdo jsou bolestně postiženi, jako by pro nás byli břemenem. To samé 

platí pro ty, kteří jsou nemocní či odsunutí na okraj společnosti. Odstrkovat je by znamenalo vršit 

jedno utrpení na druhé. Pokud bychom my sami byli ve stejné situaci, hledali bychom pomoc u 

ostatních. Musíme proto zajistit, aby se nemocní a postižení lidé nikdy necítili bezmocní, odmítaní nebo 
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nechránění. Náklonnost, kterou prokážeme takovýmto lidem, je podle mého názoru opravdu 

měřítkem našeho duchovního zdraví, jak na úrovni jednotlivce, tak i na úrovni celé společnosti. 

 

Může se zdát, že jsem beznadějný idealista, když takto hovořím o univerzální zodpovědnosti. Přesto 

tuto myšlenku vyjadřuji veřejně od své první návštěvy na západě v roce 1973. Tehdy byli k takovým 

myšlenkám mnozí lidé skeptičtí. Podobně nebylo vždy snadné vzbudit zájem lidí o koncepci 

celosvětového míru. Těší mě, že dnes stále více a více lidí na tyto myšlenky reaguje příznivě. 

 

V důsledku mnoha neobyčejných událostí, které lidstvo zažilo během dvacátého století, jsme, jak se 

domnívám, vyspěli. V padesátých a šedesátých letech a na některých místech dokonce ještě později se 

mnoho lidí domnívalo, že konflikty se konec konců dají vyřešit s pomocí války. V dnešní době 

tato myšlenka ovládá mysl pouze nepočetné menšiny lidí. A zatímco na počátku tohoto století mnoho 

lidí věřilo tomu, že pokrok a vývoj uvnitř společnosti může být prováděn pomocí přísné reglementace, 

zhroucení fašismu následované později zmizením tzv. železné opony ukázalo, že je to beznadějné úsilí. 

Stojí za to si povšimnout lekce z historie, že pořádek nastolený silou obvykle mívá jen krátké trvání. 

Navíc přesvědčení (panující i mezi některými buddhisty), že věda a duchovnost jsou neslučitelné, již 

není tak pevné. Dnes, jak se prohlubuje vědecké chápání podstaty skutečnosti, se tato domněnka mění. 

Díky tomu lidé začínají projevovat větší zájem o to, čemu říkám náš vnitřní svět. Myslím tím dynamiku 

a fungování našeho vědomí či ducha: naše srdce a mysl. Rovněž se zvýšilo celosvětové uvědomění 

si problémů našeho životního prostředí a stále roste pochopení skutečnosti, že jednotlivec, a dokonce 

ani celé národy, nemůže sám vyřešit své problémy, že potřebujeme jeden druhého. Pro mne je to velmi 

povzbuzující vývoj, který bude mít jistě dalekosáhlé důsledky. Rovněž mě těší skutečnost, že, bez 

ohledu na realizaci, je zde přinejmenším jasné uznání potřeby hledat nenásilná řešení konfliktů v duchu 

usmíření. Rovněž vzrůstá, jak jsme o tom již hovořili, pochopení univerzálnosti lidských práv a 

samozřejmě potřeba přijmout rozdílnost v oblastech obecné důležitosti, jako jsou například 

náboženské záležitosti. Věřím, že to odráží uznání potřeby širšího rozhledu jako reakce na rozličnost 

samotného lidského rodu. Výsledkem je — přes mnohé utrpení, kterým jsou stále ve jménu ideologie, 

náboženství, pokroku, vývoje či ekonomiky postihováni jednotliví lidé i celé národy — že mnohým 

utlačovaným kyne nová naděje. Přestože bude nepochybně náročné nastolit skutečný mír a harmonii, 

je zřejmé, že je to možné. Potenciál zde je. A jeho základem je pocit zodpovědnosti každého jednotlivce 

ke všem ostatním. 

 

KAPITOLA DVANÁCTÁ 

 

Úrovně oddanosti 

 

Za pomoci rozvíjení postoje zodpovědnosti k ostatním začneme vytvářet laskavější a mnohem 

soucitnější svět, o kterém všichni sníme. Čtenář může či nemusí souhlasit s mou obhajobou univerzální 

zodpovědnosti. Ale jestliže je pravda, že vzhledem k široké vzájemné závislosti reality je naše 

navyklé rozlišování mezi sebou a ostatními svým způsobem přehnané, a pokud na základě tohoto 

tvrzení mám pravdu, když navrhuji, aby naším cílem bylo rozšířit náš soucit na všechny 

ostatní, nemůžeme se vyhnout závěru, že soucit — který zahrnuje etické chování — patří k základům 

všech našich činů, individuálních i společenských. Navíc, přestože podrobnosti mohou být samozřejmě 

předmětem diskuse, jsem přesvědčen o tom, že univerzální zodpovědnost znamená, že soucit rovněž 

patří do politické arény. Sděluje nám to cosi důležitého o tom, jak vedeme náš každodenní život, pokud 

si přejeme být šťastni tak, jak jsem charakterizoval štěstí. Věřím, že je zřejmé, že nevolám po tom, aby 

se všichni vzdali svého současného způsobu života a přijali nějaké nové zásady nebo způsob 

myšlení. Mým záměrem je spíše naznačit, že se jednotlivec při zachování svého každodenního způsobu 



˂ ZPĚT                                                                                                                                                                      62 
 

života může změnit, může se stát lepší, soucitnější a šťastnější lidskou bytostí. A tím, že se staneme 

lepšími a soucitnějšími lidmi, můžeme začít realizovat naši duchovní revoluci. 

 

Práce člověka vykonávajícího nějaké prosté povolání není méně významná pro prospěch společnosti 

než například práce lékaře, učitele, mnicha či mnišky. Veškerá lidská činnost je potenciálně velká a 

vznešená. Pokud svou práci provádíme s dobrou motivací a s myšlenkou „Má práce je pro 

ostatní,“ bude teď k prospěchu většího společenství. Ale jestliže zájem o pocity a prospěch ostatních 

chybí, naše činy mají sklon se pokazit. Prostřednictvím nedostatku základních lidských pocitů se mohou 

stát náboženství, politika, ekonomika atd. nečistými. Místo aby sloužily lidstvu, stanou se prostředky 

rozkladu. 

 

Proto kromě rozvíjení pocitu univerzální zodpovědnosti potřebujeme být skutečně zodpovědnými 

lidmi. Dokud neuvedeme své zásady do praxe, zůstávají pouze zásadami. Takže je například správné, 

aby politik, který je skutečně zodpovědný, se choval čestně a poctivě. Je správné, aby obchodník při 

každém svém podnikání bral v úvahu zájmy ostatních. Je správné, aby právník používal své vzdělání v 

boji za spravedlnost. 

 

Samozřejmě je obtížné přesně formulovat, jak by naše chování mělo být formováno oddaností zásadě 

univerzální zodpovědnosti. Z tohoto důvodu nemám na mysli žádnou konkrétní normu. Doufám pouze, 

že jestli to, co je zde napsáno, dává vám čtenářům nějaký smysl, budete se snažit být ve 

svém každodenním životě soucitní a z pocitu zodpovědnosti ke všem ostatním uděláte, co můžete, 

abyste jim pomohli. Když půjdete kolem kapajícího kohoutku, zastavíte jej. Pokud uvidíte, že někde 

zbytečně svítí světlo, vypnete jej. Jste-li věřící a zítra potkáte někoho s jinou náboženskou tradicí, 

prokážete mu stejnou úctu, jakou byste doufali, že prokáže on vám. Nebo pokud jste vědec a zjistíte, 

že výzkum, na kterém pracujete, může uškodit ostatním, z pocitu zodpovědnosti od něj upustíte. Podle 

svých vlastních zdrojů a uznání omezení svých vlastních okolností uděláte, co budete moci. Kromě 

těchto činů nevolám po žádném závazku jako takovém. A jestliže se některý den chováte soucitněji než 

jindy, je to normální. Stejně tak pokud se vám to, co říkám, nezdá prospěšné, nevadí. Důležité je, že ať 

děláme pro ostatní cokoliv, ať už přineseme jakékoliv oběti, mělo by to být dobrovolné a vycházet z 

pochopení výhod takového činu. 

 

Při mé nedávné návštěvě New Yorku mi jeden přítel vyprávěl, že za posledních několik let vzrostl počet 

miliardářů v Americe ze sedmnácti na několik stovek. Zároveň však chudí zůstali chudými a v některých 

případech jsou ještě chudší. To považuji za naprosto nemorální. Je to rovněž potencionální zdroj 

problémů. Když miliony lidí nemají dokonce základní životní potřeby — odpovídající stravu, obydlí, 

vzdělání a lékařská zařízení — je nerovnost v rozdělení majetku ostudná. Jestliže by tomu bylo tak, že 

každý by měl dostatečně naplněny své potřeby a ještě více, pak by možná luxusní životní styl mohl být 

obhajitelný. Pokud by to bylo to, co by jednotlivec skutečně chtěl, bylo by obtížné argumentovat tím, 

že mají upustit od uskutečňování svého práva žít tak, jak jim vyhovuje. Ale skutečnost je jiná. V tomto 

našem světě jsou místa, kde lidé zahazují nadbytečné potraviny, zatímco nedaleko se jiní — lidé jako 

my a mezi nimi nevinné děti — probírají odpadky a mnozí hladovějí. Takže přestože nemohu říci, že 

luxusní život, který vedou bohatí, je sám o sobě špatný, za předpokladu, že používají své vlastní peníze, 

které nezískali nepoctivě, říkám, že je nedůstojný a že nás kazí. 

 

Navíc mě zaráží, že život bohatých je často absurdně složitý. Jeden můj přítel, který žil u jedné nesmírně 

bohaté rodiny, mi vyprávěl, že pokaždé, když byli plavat, dostali oděv, který si oblékli potom. Ten pak 

museli vyměnit za nový pokaždé, když se vykoupali v bazénu, i když to bylo třeba několikrát za den. 

Nezvyklé! Dokonce podivné. Není mi jasné, jak takový život přispívá k něčímu pohodlí. Jako lidské 
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bytosti máme pouze jeden žaludek. Množství potravy, které můžeme sníst, je tedy omezené. Podobně 

máme jen deset prstů na rukou, takže nemůžeme nosit sto prstenů. Ať už padnou jakékoliv argumenty 

o možnosti volby, ty, co máme navíc, nemají žádný smysl ve chvíli, kdy prsten skutečně nosíme. Ostatní 

leží zbytečně ve svých krabičkách. Odpovídající využití bohatství, jak jsem vysvětloval členům jedné 

velmi zámožné indické rodiny, se nachází v dobročinném dávání. V tomto konkrétním případě jsem 

navrhl — protože se mne zeptali — že nejlepší, co by možná mohli udělat, je utratit své peníze za 

vzdělání. Budoucnost světa je v rukou našich dětí. Proto pokud si přejeme vytvořit soucitnější — a tudíž 

spravedlivější — společnost, je podstatné, abychom naučili své děti být zodpovědnými a soucitnými 

lidskými bytostmi. Když se člověk narodí bohatý nebo získá majetek nějakým jiným způsobem, má 

obrovskou příležitost prospět ostatním. Je to plýtvání, pokud se bohatství spotřebuje jen na vlastní 

požitkářství. 

 

Mám silný pocit, že luxusní život je nepatřičný, a musím připustit, že kdykoli pobývám v pohodlném 

hotelu a vidím, jak ostatní nákladně jedí a pijí, zatímco venku spatřuji lidi, kteří dokonce ani nemají kde 

strávit noc, cítím se velmi zneklidněn. Posiluje to můj pocit, že se neliším ani od bohatých, ani 

od chudých. Jsme úplně stejní — chceme štěstí a nechceme trpět. A máme na takové štěstí stejné 

právo. Výsledkem je, že kdybych viděl, jak kolem jde demonstrace pracujících, jistě bych se k nim přidal. 

A přesto samozřejmě člověk, který toto říká, je jeden z těch požívajících pohodlí onoho hotelu. 

Opravdu musím jít dále. Je rovněž pravda, že vlastním několik cenných náramkových hodinek. A 

přestože cítím, že kdybych je prodal, mohl bych možná vybudovat několik přístřeší pro chudé, 

dosud jsem to neudělal. Stejným způsobem mám pocit, že pokud bych dodržoval přísně 

vegetariánskou dietu, nejenom že bych sloužil lepším příkladem, ale rovněž bych pomáhal zachránit 

nevinné zvířecí životy. Dosud jsem to neudělal, a proto musím v určitých oblastech připustit rozpor 

mezi svými zásadami a svou praxí. Zároveň nevěřím tomu, že každý může nebo by měl být jako 

Mahátma Gándhí a žít život chudého rolníka. Takové odevzdání se je skvělé a mělo by být velmi 

obdivováno. Ale heslo zní „Tolik, kolik jsme schopni“ — aniž bychom zašli do extrémů. 

 

KAPITOLA TŘINÁCTÁ 

 

Etika ve společnosti 
 

Vzdělání a média 

 

Skutečně etický život, v němž klademe potřeby druhých na první místo a staráme se o jejich štěstí, má 

pro naši společnost obrovské důsledky. Pokud se vnitřně změníme — sami sebe odzbrojíme 

konstruktivním zacházením se svými negativními myšlenkami a emocemi — můžeme doslova změnit 

celý svět. Máme již k dispozici mnoho účinných nástrojů k vytvoření naší etické a mírumilovné 

společnosti. Přesto mnohé z těchto nástrojů nejsou zatím plně využívány. V tomto bodě bych se s vámi 

rád podělil o některé ze svých názorů na to, jak a ve kterých oblastech můžeme začít provádět duchovní 

revoluci laskavosti, soucitu, trpělivosti, tolerance, odpuštění a pokory. 

 

Pokud jsme oddáni ideálu zájmu o všechny ostatní, vyplývá z toho, že by to mělo ovlivnit naše 

společenské a politické zásady. Neříkám to proto, že bych se domníval, že budeme takto schopni přes 

noc vyřešit všechny problémy ve společnosti. Spíše jsem přesvědčen, že jestli tento pocit soucitu, 

ke kterému pobízím čtenáře, neinspiruje naše politiky, naše politika bude pravděpodobně škodit, místo 

aby sloužila lidstvu jako celku. Jsem přesvědčen o tom, že musíme podniknout praktické kroky k uznání 

naší zodpovědnosti ke všem ostatním jak nyní, tak i v budoucnu. To platí dokonce přesto, že zde 
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může být jen malý praktický rozdíl mezi těmi politickými liniemi, které jsou motivovány soucitem, a 

těmi, které vede například národní zájem. 

 

Takže přestože je to jistě tak, že pokud by všechna moje doporučení týkající se soucitu, vnitřní 

disciplíny, rozumného posuzování a rozvíjení ctností měla být široce uplatněna, svět by se automaticky 

stal laskavějším a mírumilovnějším místem, jsem přesvědčen, že skutečnost nás donutí postavit se 

našim problémům na úrovni společnosti stejně jako na úrovni jednotlivce. Svět se změní, když se každý 

jednotlivec pokusí postavit svým negativním myšlenkám a emocím a když budeme uplatňovat soucit 

se všemi bez ohledu na to, zda s nimi máme přímý vztah či nikoliv. 

 

Z tohoto pohledu je zde, jak věřím, řada oblastí, které musíme zvláště zvážit z hlediska univerzální 

zodpovědnosti. Sem patří výchova a vzdělání, média, naše přirozené životní prostředí, politika a 

ekonomika, mír a odzbrojení a soulad mezi jednotlivými náboženstvími. Každé z nich hraje zásadní roli 

při formování světa, ve kterém žijeme. Navrhuji postupně je krátce prozkoumat. 

 

Než to uděláme, musím zdůraznit, že pohled, který tu vyjadřuji, je můj osobní. Je to rovněž pohled 

někoho, kdo není žádný odborník na formální stránku těchto záležitostí. Ale pokud to, co říkám, zní 

nepřijatelně, mám naději, že to čtenáři přinejmenším poskytne možnost se zamyslet. Protože 

přestože nebude překvapující slyšet rozdílné názory na to, jak mají být tyto vlastnosti přeměněny na 

konkrétní jednání, potřeba soucitu, základních duchovních hodnot, vnitřní disciplíny a důležitost 

etického chování jsou podle mého názoru nevyvratitelné. 

 

Lidská mysl   (lo)   je zdrojem všech našich problémů a, správně zaměřená, je i jejich řešením. Ti, kteří 

získají velké vědomosti, ale nedostává se jim dobrého srdce, jsou v nebezpečí, že se stanou oběťmi 

zlosti a neklidu pramenících z tužeb, které nejdou naplnit. Naopak skutečné pochopení duchovních 

hodnot má opačný účinek. Když vychováme své děti tak, aby měly znalosti bez soucitu, jejich postoj k 

ostatním bude pravděpodobně směsí závisti k těm, kdo jsou v postavení nad nimi, agresivní 

soutěživosti ke kolegům a pohrdání těmi méně šťastnými. To vede ke sklonu k lačnosti, domýšlivosti, 

přehánění a velmi rychle ke ztrátě štěstí. Vědomosti jsou důležité. Ale mnohem důležitější je to, k čemu 

jsou využity. To záleží na srdci a mysli toho, kdo je užívá. 

 

Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou 

dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. 

Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak 

vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, 

co nás pohání k činnosti. Opravdu, pokud bychom si museli vybrat mezi znalostmi a ctností, to druhé 

je jistě hodnotnější. Dobré srdce, které je plodem ctnosti, je samo o sobě velkou výhodou pro lidstvo. 

Pouhé vědomosti nikoliv. 

 

Jak máme tedy učit naše děti morálce? Mám pocit, že moderní vzdělávací systém obecně zanedbává 

diskusi o etických záležitostech. To pravděpodobně není ani tak záměr, jako důsledek historické reality. 

Světský vzdělávací systém byl vytvořen v době, kdy byly náboženské instituce v celé společnosti 

stále velmi vlivné. Protože etické a lidské hodnoty byly a stále jsou všeobecně považovány za spadající 

do okruhu náboženství, bylo předpokládáno, že tento aspekt vzdělání dětí bude zajištěn 

prostřednictvím jejich náboženského vzdělání. To fungovalo dobře, dokud role náboženství nezačala 

slábnout. Přestože potřeba morálky je zde stále, není naplněna. Proto musíme najít nějaký jiný způsob, 

jak dětem ukázat, že základní lidské hodnoty jsou důležité. A musíme jim rovněž pomoci si tyto hodnoty 

vytvořit. 
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Nakonec se samozřejmě důležitosti zájmu o ostatní naučí nejenom ze slov, ale i z činů — z našeho 

vlastního příkladu. Proto je samotné rodinné prostředí velmi důležitou složkou vzdělání dítěte. Když 

doma chybí starostlivá a soucitná atmosféra a rodiče své děti zanedbávají, je snadné rozpoznat 

škodlivý vliv domácího prostředí. Děti mají sklon cítit se bezmocné a nejisté a jejich mysli jsou často 

neklidné. Naopak když se dětem dostane trvalé náklonnosti a ochrany, bývají mnohem šťastnější a mají 

mnohem větší důvěru ve své schopnosti. I jejich fyzické zdraví bývá lepší. A zjišťujeme, že mají zájem 

nejen o sebe, ale i o ostatní. Domácí prostředí je důležité i proto, že děti se učí negativnímu chování od 

svých rodičů. Pokud se například otec stále dostává do sporů se svými známými nebo když se otec a 

matka stále destruktivně hádají, pak přestože zpočátku to může dítě shledávat nepřijatelným, nakonec 

to začne vnímat jako zcela normální. Tento poznatek si potom z domova odnese do světa. 

 

Rovněž je jasné, že co se děti naučí o etickém chování ve škole, musí se napřed uvést do praxe. V tom 

mají učitelé zvláštní zodpovědnost. Svým vlastním chováním mohou způsobit, že si je děti zapamatují 

na celý život. Pokud je takové chování zásadové, disciplinované a soucitné, jejich hodnoty se 

rychle otisknou do myslí žáků. To je proto, že lekce vykládané učitelem s pozitivní motivací (kunlong) 

pronikají nejhlouběji do mysl studentů. Vím to ze své vlastní zkušenosti. Jako chlapec jsem býval velmi 

líný. Ale pokud jsem si byl vědom náklonnosti a zájmu svých učitelů, jejich lekce do mé mysli pronikly 

úspěšněji, než když byl někdo z nich zrovna ten den hrubý a necitlivý. 

 

Pokud jde o podrobnosti vzdělání, tak to je věc pro odborníky. Já se proto omezím na několik návrhů. 

První je ten, že aby se probudilo vědomí lidí o důležitosti základních lidských hodnot, je lepší 

nepředkládat problémy společnosti čistě jako etickou či náboženskou záležitost. Je důležité 

zdůraznit, že v sázce je naše další přežiti. Takto si děti uvědomí, že budoucnost leží v jejich rukou. Za 

druhé jsem přesvědčen o tom, že dialog může a měl by se vyučovat ve škole. Předkládat studentům 

kontroverzní záležitosti a nechat je o nich diskutovat je skvělým způsobem, jak jim ukázat vzor 

nenásilného řešení konfliktů. Opravdu lze doufat, že kdyby si to škola vytkla jako prioritu, mělo by to 

příznivý účinek i na samotný rodinný život. Když by dítě vidělo své rodiče, jak se hádají, tak to dítě, 

které pochopilo hodnotu dialogu, by mohlo instinktivně říci: „Ale ne. Tohle není cesta. Musíte mluvit, 

pořádně ty věci probrat.“ 

 

Nakonec je zásadní, abychom se vymanili ze školních osnov a tendence prezentovat ostatní v 

negativním světle. Na světě jsou nepochybně části, kde například historie učí bigotnosti a rasismu vůči 

dalším společnostem. To je samozřejmě chybné. Ničím to nepřispěje ke štěstí lidstva. Nyní více než kdy 

jindy musíme našim dětem ukázat, že rozdíl mezi „má země“ a „tvoje země“, „moje víra“ a „tvoje víra“ 

jsou druhořadé úvahy. Spíše musíme trvat na poznatku, že mé právo na štěstí nemá vyšší váhu než 

právo ostatních. Tím nechci říci, že se domnívám, že bychom měli vychovávat své děti opouštět či 

opomíjet kulturu a historickou tradici, do které se narodily. Naopak je velmi důležité, aby to pro ně 

představovalo základ. Pro děti je dobré, aby se učily milovat svou zemi, svou víru, svou kulturu atd. 

Ale nebezpečí nastává, když z toto vznikne omezený nacionalismus, etnocentrismus a náboženská 

bigotnost. Zde je na místě příklad Mahátmy Gándhího. Dokonce i když měl velmi vysokou úroveň 

západního vzdělání, nikdy nezapomněl na bohaté dědictví indické kultury ani se mu neodcizil. 

 

Jestliže vzdělání představuje jednu z našich nejmocnějších zbraní při naší snaze nastolit lepší a 

mírumilovnější svět, masmédia jsou další zbraní. Jak ví každá politická osobnost, politici již dávno 

nejsou jediní, kteří mají ve společnosti moc. Navíc noviny a knihy, rozhlas, film a televize společně mají 

moc, kterou si před sto lety nebylo možné představit. Tato moc propůjčuje velkou zodpovědnost těm, 

kdo v médiích pracují. Ale rovněž to propůjčuje velkou zodpovědnost nám všem, kteří jako jednotlivci 
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média posloucháme, čteme a sledujeme. My v tom rovněž hrajeme svou roli. Nejsme před médii 

bezmocní. Ovládací tlačítko je především v naší vlastní ruce. 

 

To neznamená, že snad obhajuji nemastné neslané zpravodajství či nudnou zábavu. Naopak, pokud jde 

o investigativní žurnalistiku, vážím si a oceňuji vliv médií. Nikoli všichni pracovníci veřejné správy jsou 

poctiví při plnění svých povinností. Je proto správné, aby existovali novináři, kteří mají nosy dlouhé jako 

slon chobot od toho, jak kolem slídí a odhalují špatné jednání, kdykoli se s ním setkají. Potřebujeme 

vědět, kdy ten či onen známý člověk skrývá za příjemným chováním velmi odlišnou tvář. Mezi vnějším 

vzhledem a vnitřním životem nemusí být žádný rozpor. Především je to stejný člověk. Takové rozpory 

naznačují, že ten člověk je nedůvěryhodný. Zároveň je důležité, aby zkoumající nejednal z nějakých 

špatných motivů. Bez nestrannosti a bez přímého respektování práv druhých je samo zkoumání 

špatné. 

 

Pokud jde o otázku důrazu médií na sex a násilí, je zde nutno zvážit mnoho faktorů. Za prvé je zřejmé, 

že mnoho diváků má rádo vzrušení vyvolané tímto druhem materiálu. Za druhé velmi pochybuji, že 

tyto materiály obsahující mnoho otevřeného sexu a násilí mají záměr ublížit. Jejich motivy jsou jistě 

pouze komerční. A zda je to samo o sobě pozitivní či negativní, je pro mne méně významné než otázka, 

zda to může mít eticky zdravý účinek. Pokud výsledkem shlédnutí filmu, ve kterém je mnoho násilí, je 

posílení divákova soucitu, pak by snad zpodobení násilí mohlo být ospravedlněno. Ale jestliže navršení 

násilných scén vede k lhostejnosti, potom to být ospravedlněno nemůže. Takové znecitlivění srdce je 

vskutku potenciálně nebezpečné. Příliš snadno může vést k nedostatku empatie. 

 

Když se média zaměřují příliš snadno na negativní stránky lidské přirozenosti, je nebezpečí, že budeme 

přesvědčeni, že násilí a agrese je její základní charakteristikou. Věřím, že to je chyba. Skutečnost, že 

násilí je zajímavé pro média, naznačuje pravý opak. Dobrá zpráva není tolik zdůrazňována, protože na 

ní nic tak zajímavého není. Uvažme, že v každé chvíli na celém světě musí být vykonány stamiliony 

laskavých činů. Přestože se jistě zároveň přihodilo i mnoho činů násilných, jejich počet je určitě 

mnohem nižší. Proto, mají-li být média eticky zodpovědná, musejí odrážet tuto prostou skutečnost. 

 

Média je jistě nutné usměrňovat. Skutečnost, že bráníme našim dětem dívat se na určité věci, 

naznačuje, že již rozlišujeme mezi tím, co je a co není odpovídající různým okolnostem. Ale jestli je 

legislativa správnou cestou, jak to provést, je těžké posoudit. Jako u všech záležitostí týkajících se etiky 

je disciplína účinná jen tehdy, když vychází z nitra. Možná nejlepším způsobem, jak zajistit, aby to, co 

různá média produkují, bylo zdravé, spočívá ve způsobu, jak vychováváme své děti. Pokud je vedeme 

tak, aby si byly vědomy své zodpovědnosti, budou mnohem disciplinovanější, když se začnou 

angažovat v médiích. 

 

I když je možná přílišné doufat, že média budou sama propagovat ideály a zásady soucitu, 

přinejmenším bychom měli být schopni očekávat, že lidé angažovaní v médiích zasáhnou, bude-li hrozit 

nebezpečí negativního dopadu. Přinejmenším zde nebude žádný prostor pro podněcování takových 

akcí, jako je rasistické násilí. Ale jinak nevím. Možná budeme schopni najít způsob, jak lépe spojit ty, 

kteří vytvářejí příběhy pro média, s diváky, čtenáři a posluchači? 

 

Příroda 

 

Jestli je zde nějaká oblast, ve které mají média i vzdělávání zvláštní zodpovědnost, je to podle mého 

přesvědčení naše přirozené životní prostředí. Opět, tato zodpovědnost má méně co dělat s otázkou 

správného a špatného než s otázkou přežití. Příroda je naším domovem. Není nutně posvátná či svátá, 
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je to prostě místo, kde žijeme. Je proto v našem zájmu se o ni starat. To říká zdravý rozum. Ale teprve 

nedávno velikost naší populace a moc vědy a techniky vzrostla natolik, že může mít přímý dopad na 

přírodu. Abychom to řekli jinak, až dosud byla matka Země schopná tolerovat naše nedbalé chování. 

Dosáhli jsme však stadia, kdy už nemůže tiše přijímat naše chování. Problémy způsobené poničeným 

životním prostředím mohou být nahlíženy jako její reakce na naše nezodpovědné chování. 

 

Nikde nejsou důsledky našeho selhání chovat se disciplinovaně ve vztahu k našemu životnímu prostředí 

zřetelnější než v případě současného Tibetu. Není to žádné přehánění, když říkám, že Tibet, ve kterém 

jsem vyrostl, byl přírodním rájem. Každý cestovatel, který navštívil Tibet před polovinou dvacátého 

století, se o tom zmiňoval. Zvířata byla lovena jen zřídka, až na nejodlehlejší oblasti, kde nebylo možno 

pěstovat zemědělské plodiny. Opravdu bývalo zvykem, že vládní úředníci každý rok vydávali prohlášení 

na ochranu přírody: „Nikdo,“ říkalo se v nich, „ať už nízkého či vznešeného původu, nesmí ubližovat 

tvorům žijícím ve vodě či v divočině nebo se k nim chovat násilně.“ Jedinými výjimkami byly krysy a vlci. 

 

Pamatuji si, že jako mladík jsem při svých cestách mimo Lhasu vídával velké množství různých zvířat. 

Moje hlavní vzpomínka na tříměsíční cestu přes Tibet z mého rodiště v Tagccheru na východě do Lhasy, 

kde jsem byl jako čtyřletý chlapec formálně prohlášen dalajlámou, patří přírodě, kterou jsme po cestě 

projížděli. Obrovská stáda kjangů (divokých oslů) a dongů (divokých jaků) se volně potulovala po 

velkých pláních. Příležitostně jsme zahlédli mihnout se stádo plachých tibetských gazel gowa 

nebo jelenů tva s bílými pysky či našich majestátních antilop có. Rovněž si pamatuji, jak jsem byl 

okouzlen malými zajíci čhtbt, kteří se shromažďovali na travnatých prostranstvích. Byli tak 

přátelští. Velmi rád jsem pozoroval ptáky, důstojné orly gó vznášející se vysoko nad kláštery 

postavenými v horách a hejna hus nangbar. Příležitostně bylo v noci slyšet volání ugpy (výra ušatého). 

 

Dokonce ani ve Lhase se člověk v žádném případě necítil odříznutý od přírody. V mých pokojích na 

vrcholu Potály, zimního dalajlamova paláce, jsem jako dítě strávil nekonečné hodiny studiem chování 

rudozobých khjungkar, které hnízdily ve štěrbinách zdí. A za letním palácem Norbulingka jsem 

často viděl párky dung dung (japonských černokrkých jeřábů), kteří zde žili na blatech a byli pro mne 

ztělesněním elegance a šarmu. A to jsem se ještě nezmínil o vrcholu tibetské fauny: medvědech a 

horských liškách, o lvech čangki, nádherných sněžných levhartech sazig a rysech zig, kteří děsili 

nomádské zemědělce, nebo obrovských pandách s laskavou tváří, které obývaly hraniční oblast mezi 

Tibetem a Čínou. 

 

Bohužel tato hojnost zvířat je již minulostí. Částečně kvůli lovu, ale především kvůli ztrátě přirozeného 

prostředí, protože půl století po okupaci Tibetu zbyl již jen zlomek toho, co zde dříve bývalo. Bez 

výjimky každý Tibeťan, se kterým jsem mluvil, který navštívil Tibet po třiceti či čtyřiceti letech, hovořil 

o zarážející absenci přírody. Zatímco dřív divoká zvířata přicházela až k domu, nyní je těžké je vůbec 

zahlédnout. 

 

Stejně znepokojující je devastace tibetských lesů. V minulosti byly všechny kopce hustě zalesněné, nyní 

ti, kdo se vrátili, podávají zprávy o tom, že jsou holé jako hlava mnicha. Vláda v Pekingu připustila, že 

příčinou jsou částečně tragické záplavy západní Číny a dalších území. Ale přesto stále slyším o 

nepřetržitých průvodech nákladních aut vyvážejících dřevo na východ od Tibetu. Je to zvlášť tragické 

vzhledem k horskému terénu a drsnému klimatu Tibetu. Znamená to, že znovuzalesnění si vyžádá péči 

a pozornost. O tom je však bohužel jen málo důkazů. 

 

Tím vůbec nechci říci, že my Tibeťané jsme byli v minulosti záměrně konzervativní. Nikoliv. Myšlenka 

na to, čemu se říká „znečištění“, nás prostě ani nenapadla. Nikdo nepopírá, že jsme v tomto směru byli 
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spíše rozmazlení. Malá populace obývala velkou oblast s čistým suchým vzduchem a nadbytkem čisté 

horské vody. Tento nevinný postoj k čistotě znamenal, že když jsme my Tibeťané odešli do exilu, užasli 

jsme, když jsme například zjistili, že existují potoky, jejichž voda se nedá pít. Jako u jedináčka, ať jsme 

dělali cokoli, matka Země tolerovala naše chování. Výsledkem bylo, že jsme vůbec nechápali, co je to 

čistota a hygiena. Lidé si odplivovali a smrkali klidně na zem na ulici, aniž by tomu věnovali jedinou 

myšlenku. Když o tom vyprávím, vzpomínám si na jednoho staršího Khampu, bývalého strážce, který 

přicházel každý den na rituální obchůzku mého domu v Dharamsale, což je zvykem 

prokázání oddanosti. Bohužel trpěl silnou bronchitidou. Kašel byl ještě podrážděn kouřícími vonnými 

tyčinkami, které nesl. Na každém rohu se proto musel zastavit, a kašlal a plival tak prudce, že jsem 

občas zauvažoval nad tím, zda se sem přišel modlit nebo jen plivat! 

 

Během let po našem příchodu do exilu jsem se začal zajímat o otázky životního prostředí. Tibetská 

exilová vláda věnovala zvláštní pozornost tomu, aby naše děti naučila být zodpovědnými obyvateli této 

křehké planety. A já nikdy neváhám mluvit nahlas o tomto tématu, kdykoli se mi naskytne 

příležitost. Zvlášť vždycky zdůrazňuji potřebu uvažovat o všech našich činech, o tom, jak ovlivňují naše 

životní prostředí a jak pravděpodobně ovlivní ostatní. Připouštím, že to jde často velmi těžko posoudit. 

Nemůžeme s jistotou říci, jaké mohou být konečné důsledky například odlesňování pro půdu a místní 

srážky, a tím méně to, jaké budou důsledky pro klimatické systémy Země. Jediná jasná věc je, že my 

lidé jsme jediným živočišným druhem, který je schopen zničit Zemi. Ptáci takovou moc nemají, 

ani hmyz a dokonce ani savci. Přesto i když máme schopnost zničit Zemi, máme i schopnost ji ochránit. 

 

Podstatné je, že nacházíme metody výroby, které nepoškozují přírodu. Musíme najít způsoby, jak snížit 

naši spotřebu dřeva a dalších omezených přírodních zdrojů. Nejsem v této oblasti odborník, a proto 

nemohu podat návrhy, jak by se to dalo provést. Vím jenom to, že je to možné, ale je nutné dojít k 

rozhodnutí. Například si pamatuji, že při jedné své návštěvě Stockholmu před několika lety jsem slyšel, 

že poprvé po mnoha letech se do řeky protékající městem začaly vracet ryby. Až donedávna zde kvůli 

průmyslovému znečištění žádné nebyly. Přesto toto zlepšení bylo nepochybně výsledkem toho, že 

všechny místní továrny byly zavřeny. Podobně při návštěvě Německa mi ukázali nové průmyslové 

technologie, které jsou vytvořeny tak, aby neprodukovaly žádné znečištění. Takže je zřejmé, že existují 

řešení, jak omezit škody na přírodě, aniž by přitom bylo nutno zastavit průmysl. 

 

To neznamená, že se domnívám, že se můžeme spolehnout na technologii, která vyřeší všechny naše 

problémy. Nevěřím tomu, že si můžeme dovolit pokračovat v destruktivních praktikách v očekávání 

toho, že budou nalezena technická opravná řešení. Kromě toho příroda nepotřebuje opravovat. Je to 

naše chování ve vztahu k ní, co se potřebuje změnit. Pochybuji o tom, zda v případě takové blížící se 

katastrofy, jako je katastrofa způsobená skleníkovým efektem, „spravování“ vůbec někdy může nastat, 

dokonce třeba jen teoreticky. A pokud předpokládáme, že ano, musíme se ptát, zda může být někdy 

uskutečnitelné použít je v měřítku, které by bylo nutné. Jaké by byly náklady a kolik bychom museli 

obětovat z našich přirozených přírodních zdrojů? Předpokládám, že by byly neúnosně vysoké. Je zde 

rovněž skutečnost, že v mnoha dalších oblastech — jako je například úleva lidstvu od hladu — jsou 

fondy již nyní nedostatečné a nejsou ani schopny pokrýt práci, která by mohla být vykonána. Proto i 

kdyby měl někdo argumentovat tím, že nezbytné fondy mohou být zvýšeny, morálně by to bylo téměř 

nemožné ospravedlnit vzhledem k takovému nedostatku. Nebylo by správné použít tak obrovské 

částky jen k tomu, aby průmyslovým národům bylo umožněno pokračovat v jejich škodlivé činnosti, 

zatímco lidé na jiných místech nemají ani co jíst. 

 

To všechno naznačuje potřebu uznat univerzální dimenzi našich činů a v závislosti na tom cvičit 

sebekázeň. Tato nutnost je více než zřejmá, vezmeme-li v úvahu šíření našeho druhu. Přestože z 
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pohledu všech velkých náboženství čím více lidí, tím lépe, a přestože může být pravda, že některé z 

posledních studií naznačují o století později populační implozi, jsem stále přesvědčen, že tuto záležitost 

nemůžeme přehlížet. Je možná nepatřičné, abych se já jako mnich vyjadřoval k těmto záležitostem. Ale 

jsem přesvědčen, že plánování rodiny je důležité. Samozřejmě tím nechci naznačit, že bychom neměli 

mít děti. Lidský život je vzácný zdroj a manželské páry by měly mít děti, přestože zde jsou důvody, které 

je nutí k opaku. Myšlenka nemít děti jenom proto, že si chceme plně užívat života bez zodpovědnosti, 

je podle mého názoru zcela pomýlená. Zároveň však dvojice mají povinnost vzít v úvahu dopad, který 

má množství lidí na životní prostředí. To platí zvlášť vzhledem k moderní technologii. 

 

Naštěstí více a více lidí uznává důležitost etické disciplíny jako prostředku zajištění zdravého místa k 

životu. Z tohoto důvodu optimisticky věřím, že katastrofa může být odvrácena. Až relativně donedávna 

jen málo lidí věnovalo pozornost účinkům lidské činnosti na naši planetu. Přesto dnes existují 

dokonce politické strany, které to mají jako hlavní cíl. Zdrojem naděje je navíc skutečnost, že vzduch, 

který dýcháme, voda, kterou pijeme, lesy a oceány, které obývají miliony různých životních forem, a 

klimatické vzorce, které řídí naše klimatické systémy, přesahují hranice států. Znamená to, že žádná 

země, ať už je jakkoli bohatá a mocná, či chudá a slabá, si nemůže dovolit zůstat nečinná, jde-li o tuto 

záležitost.  

 

Pokud jde o jednotlivce, pak problém pocházející ze zanedbání našeho přirozeného životního prostředí 

je mocnou připomínkou toho, že my všichni musíme něčím přispět. A zatímco činy jedné osoby nemusí 

mít žádný významný dopad, společný účinek milionů akcí jednotlivců jistě účinek má. To znamená, že 

nastal čas pro všechny, kdo žijí v průmyslově vyspělých zemích, aby vážně uvažovali o změně svého 

životního stylu. Opět to není ani tak otázka etiky. Skutečnost, že obyvatelstvo zbytku světa má stejné 

právo zlepšit úroveň svého života, je svým způsobem mnohem významnější než to, aby boháči 

byli schopni pokračovat ve svém životním stylu. Pokud toho má být dosaženo, aniž by bylo způsobeno 

nenapravitelné násilí na přírodě — se všemi negativními následky pro štěstí, které to může zahrnovat 

— musí bohatší země sloužit jak příklad. Daň, kterou musí platit planeta a tedy i lidstvo za stále 

stoupající životní úroveň, je jednoduše příliš veliká. 

 

Politika a ekonomika 

 

My všichni sníme o laskavějším a šťastnějším světě. Ale pokud si přejeme, aby to byla skutečnost, 

musíme zajistit, aby všechny naše skutky byly vedeny soucitem. To zvláště platí, když jde o naše 

politické a ekonomické jednání. Vzhledem k tomu, že pravděpodobně polovině světa se nedostává 

základních životních potřeb, jako je odpovídající strava, obydlí, lékařská péče a vzdělání, věřím, že 

musíme pochybovat o tom, zda v tomto ohledu opravdu jdeme správným směrem. Domnívám se, 

že nikoli. Pokud by se zdálo pravděpodobné, že za dalších padesát let pokračování v nastoupeném 

směru budeme konečně schopni odstranit chudobu, možná by naše současná nerovnost v rozdělení 

bohatství mohla být ospravedlněna. Jenže bude-li naopak současný směr pokračovat, je jisté, že chudí 

budou ještě chudší. Náš základní smysl pro poctivost a spravedlnost nám sám naznačuje, že nemůžeme 

být spokojeni, jestliže dopustíme, aby se tak stalo. 

 

Samozřejmě, že o ekonomice toho moc nevím. Ale zjišťuji, že je těžké vyhnout se závěru, že bohatství 

bohatých se udržuje prostřednictvím zanedbávání chudých, zvláště pomocí mezinárodních dluhů. Tím 

nechci samozřejmě naznačit, že nerozvinuté země by se neměly podílet na zodpovědnosti za své 

problémy. Ani bychom neměli všechny své politické a ekonomické obtíže házet na politiky a státní 

úředníky. Nepopírám, že dokonce i tradiční světové demokracie jsou zcela uvyklé tomu, že jejich politici 

vyslovují nereálné sliby a vychloubají se tím, co udělají, až budou zvoleni. Ale tito lidé nepadají z nebe. 
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Takže pokud Je pravda, že politici určité země jsou korumpovaní, obvykle zjišťujeme, že samotné 

společnosti se nedostává morálky a že jednotlivci, kteří tvoří obyvatelstvo, nevedou etický život. V 

takových případech není úplně fér, když voliči kritizují své politiky. Na druhé straně mají-li lidé zdravé 

hodnoty a když ve svém vlastním životě uplatňují etickou disciplínu ze zájmu o ostatní, vládní úředníci 

vzešlí z této společnosti budou přirozeně respektovat stejné hodnoty. Každý z nás proto hraje roli při 

utváření společnosti, ve které je na prvním místě úcta a péče o ostatní založená na empatii. 

 

Pokud jde o jednání v ekonomické oblasti, platí zde stejná úvaha jako u jakékoli jiné lidské činnosti. 

Pocit univerzální zodpovědnosti je zásadní. Musím však připustit, že je pro mne poněkud obtížné podat 

praktické návrhy na uplatnění duchovních hodnot v obchodní oblasti. Je to proto, že soutěživost zde 

hraje tak důležitou roli. Z tohoto důvodu je vztah mezi empatii a ziskem nutně křehký. Stále se ale 

nedomnívám, že by nebylo možné soutěžit konstruktivně. Klíčovým faktorem je motivace 

zainteresovaných lidí. Pokud je záměrem vykořistit či zničit ostatní, pak výsledek logicky nebude 

pozitivní. Ale když je soutěžení vedeno velkoryse a s dobrým záměrem, výsledek, přestože bude jistě 

představovat určité utrpení pro poražené, nebude přinejmenším tolik škodlivý. 

 

Opět může být namítnuto, že podstata obchodu je taková, že nemůžeme realisticky očekávat, že 

obchodníci budou klást zájmy lidí před zisk. Ale zde nesmíme zapomenout, že ti, kteří vedou světový 

průmysl a obchod, jsou také lidské bytosti. Dokonce i ti nejzatvrzelejší jistě připustí, že není správné 

usilovat o zisk bez ohledu na následky. Pokud by tomu tak bylo, pak by obchodování s drogami 

nemohlo být špatné. Opět je třeba, aby každý z nás rozvinul svou soucitnou podstatu. Čím více to 

uděláme, tím více bude obchodní snažení odrážet základní lidské hodnoty. 

 

Naopak pokud my sami tyto hodnoty popíráme, je nevyhnutelné, že obchod je bude popírat také. To 

není jenom idealismus. Dějiny nám ukazují, že mnohý pozitivní vývoj v lidské společnosti se objevil jako 

důsledek soucitu. Uvažme například zrušení obchodu s otroky. Jestliže se podíváme na vývoj lidské 

společnosti, vidíme nutnost mít vizi, aby nastaly pozitivní změny. Ideály jsou hnacím motorem pokroku. 

Ignorovat tento fakt a jednoduše říci, že v politice musíme být „realističtí“, je prostě pomýlené. 

 

Naše problémy ekonomické nerovnosti představují velmi vážnou výzvu celé lidské společnosti. Přesto 

věřím, že když nyní vstupujeme do nového tisíciletí, je zde dost důvodů k optimismu. Během první 

poloviny dvacátého století panoval obecně dojem, že politická a ekonomická moc je významnější 

než pravda. Ale já věřím, že se to mění. Dokonce i nejbohatší a nejmocnější národy chápou, že není 

žádný důvod popírat základní lidské hodnoty. Názor, že v mezinárodních vztazích je prostor pro etiku, 

si rovněž získává prostor. Bez ohledu na to, zda je to proměněno ve smysluplný čin, se mezi politiky 

stávají běžnými obraty slova jako „usmíření“, „nenásilí“ a „soucit“. To je užitečný vývoj. Pak, pokud jde 

o mé vlastní zkušenosti, jsem si povšiml, že když cestuji do zahraničí, jsem často žádán, abych hovořil 

o míru a soucitu před poměrně velkým posluchačstvem — často před více než tisíci lidmi. Velice 

pochybuji, zda by tato témata přitáhla tolik lidí o čtyřicet či padesát let dříve. Takový vývoj naznačuje, 

že kolektivně my lidé přikládáme větší důraz základním hodnotám, jako je spravedlnost a pravda. 

 

Rovněž čerpám útěchu ze skutečnosti, že jak se světová ekonomika rozvíjí, stává se stále provázanější. 

Výsledkem je, že do větší či menší míry je jeden národ závislý na druhém. Moderní ekonomika stejně 

jako životní prostředí nezná žádné hranice. Dokonce i země, které jsou k sobě navzájem otevřeně 

nepřátelské, musejí spolupracovat při využívání světových zdrojů. Často jsou například závislé na 

stejných řekách. A čím více jsou vzájemně závislé naše ekonomické vztahy, tím více musí být vzájemně 

závislé i naše vztahy politické. Tak jsme například byli svědky růstu Evropské unie z malého výboru 

obchodních partnerů v organizaci blížící se konfederaci členských států téměř dvojnásobně velkou. 
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Podobně vidíme, že i mezi málo rozvinutými státy vznikají po celém světě podobné 

organizace: Asociace jihovýchodních asijských států, Organizace africké jednoty a Organizace zemí 

vyvážejících ropu, abychom jmenovali alespoň tři. Každá z nich svědčí o lidských pohnutkách 

společně se spojit pro všeobecný prospěch a odráží pokračující evoluci lidské společnosti. To, co začalo 

relativně malými kmenovými společnostmi, pokračovalo přes zakládání městských států k 

národnostem a nyní ke spojenectvím obsahujícím stovky milionů lidí, které značně překračují 

geografické, kulturní a etnické rozdělení. Toto je trend, který, jak věřím, bude pokračovat. 

 

Nemůžeme však popřít, že spolu s růstem politických a ekonomických společenství je zde jistě naléhavá 

potřeba větší konsolidace ve směru národnostní příslušnosti, jazyka, náboženství a kultury — často v 

kontextu násilí následujícího po uvolnění vazeb národní státnosti. Co máme dělat s tímto zdánlivým 

paradoxem — trendem směrem k mezinárodním společenstvím na jedné straně a popudem k tříštění 

na straně druhé? Ve skutečnosti mezi těmito dvěma věcmi nemusí nutně být rozpor. Můžeme si 

představit místní komunity spojené v obchodních, společenskopolitických a bezpečnostních 

společenstvích, která se přesto skládají z autonomních etnických, kulturních, náboženských a jiných 

skupin. Zde by mohl existovat právní systém chránící základní lidská práva společná větším 

společenstvím, která mají volnost v usilování o svůj vlastní vytoužený způsob života. Zároveň je 

důležité, aby vlády těchto společenství vznikly dobrovolně a na základě uznání skutečnosti, že 

zájmy zainteresovaných stran jsou lépe chráněny prostřednictvím spolupráce. Nesmějí být vytvořeny 

násilně. Výzvou nového tisíciletí nepochybně je najít způsoby, jak dosáhnout mezinárodní — či lépe 

„mezispolečenské“ — spolupráce, kde je uznávána lidská rozmanitost a jsou respektována práva všech. 

 

KAPITOLA ČTRNÁCTÁ 

 

Mír a odzbrojení 

 

Předseda Mao jednou řekl, že politická moc vychází z hlavně pušky. Samozřejmě je pravda, že násilím 

můžeme dosáhnout jistých krátkodobých cílů, ale nemůže nám dopomoci k trvalým účinkům. Pokud 

se podíváme na historii, zjistíme, že časem lidská láska k míru, spravedlnosti a svobodě vždy zvítězí 

nad krutostí a útiskem. Proto tak vášnivě věřím v nenásilí. Násilí plodí násilí. A násilí znamená jenom 

jednu věc: utrpení. Teoreticky je možné uvažovat o situaci, kde jediným způsobem, jak zabránit 

velkému konfliktu, je ozbrojená intervence v raném stadiu konfliktu. Ale problém s touto argumentací 

je v tom, že je velmi obtížné, pokud ne nemožné, předpovědět následky násilí. Ani si nemůžeme být 

jisti, že je na počátku oprávněné. To začne být jasné až tehdy, když máme možnost zpětného pohledu. 

Jedinou jistotou je, že tam, kde je násilí, je nevyhnutelně i utrpení. Někteří lidé řeknou, že zatímco 

dalajlamova oddanost nenásilí je chvályhodná, není ve skutečnosti praktická. Ale je vlastně mnohem 

naivnější předpokládat, že problémy, které si lidé sami vytvořili a které vedou k násilí, mohou být někdy 

vyřešeny prostřednictvím konfliktu. Uvažte například, že nenásilí bylo základní charakteristikou 

politických revolucí, které se přehnaly téměř přes celý svět během osmdesátých let. 

 

Jsem přesvědčen, že hlavním důvodem, proč tolik lidí říká, že cesta nenásilí je nepraktická, je to, že její 

nastoupení v nás vzbuzuje obavy — začneme mít strach. Zatímco nedávno stačilo přát si mír ve své 

vlastní zemi nebo dokonce jenom ve svém okolí, nyní mluvíme o světovém míru. To je jen 

správné. Skutečnost, že lidé jsou na sobě vzájemně velmi závislí, je nyní naprosto zřejmá: jediný mír, o 

kterém má význam hovořit, je mír světový. 

 

Jednou z nejnadějnějších stránek moderní doby je vznik mezinárodního mírového hnutí. Pokud o něm 

v současnosti slyšíme méně, než tomu bylo na konci studené války, je to možná proto, že jeho ideály 
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byly absorbovány do vědomí hlavního proudu. Ale co mám na mysli, když hovořím o míru? Není snad 

důvod předpokládat, že válka je přirozená, i když politováníhodná, lidská činnost? Zde musíme 

rozlišovat mezi mírem jako pouhou nepřítomností války a mírem jako stavem klidu spočívajícím v 

hlubokém pocitu bezpečí, které vzniká ze vzájemného porozumění, tolerance k jiným názorům a 

respektování práv ostatních. Mír v tomto smyslu není to, co jsme viděli v Evropě během čtyř a půl 

desetiletí od studené války. To bylo jen zdání. Samotný výchozí bod, na kterém to spočívalo, byl strach, 

podezřívavost a podivná psychologie vzájemně zajištěného zničení (mutually assured 

destruction), vhodně zkracované na „mad“ (bláznivý, pozn. překl.). Opravdu, „mír“, který 

charakterizoval studenou válku, byl tak vratký, tak křehký, že jakékoli vážnější nedorozumění na 

kterékoli straně mohlo mít katastrofální důsledky. Když se ohlédneme zpět, zvláště s vědomostmi, 

které nyní máme o chaotickém řízení zbraňových systémů v určitých oblastech, myslím, že je 

velkým zázrakem, že jsme nějakým způsobem unikli zničení! 

 

Mír není něco, co existuje nezávisle na nás, stejně tak válka. Je pravda, že určití jednotlivci — političtí 

vůdci, zákonodárci, armádní generálové — mají zvláště velkou zodpovědnost, pokud jde o mír. Avšak 

tito lidé se neobjevili sami od sebe. Nenarodili se a nevyrostli někde na jiné planetě. Stejně jako my byli 

odkojeni mlékem své matky a vychováni v její náruči. Jsou to členové našeho vlastního lidského rodu a 

vyrostli ve společnosti, kterou jsme my jako jednotlivci pomáhali vytvořit. Mír ve světě proto závisí na 

míru v srdcích jednotlivců. Ten naopak závisí na nás všech, kdo praktikujeme etiku za pomoci ovládání 

svých reakcí na negativní myšlenky a emoce a rozvíjíme základní duchovní vlastnosti. 

 

Jestli je skutečný mír něco vážnějšího než křehká rovnováha založená na vzájemném nepřátelství, jestli 

to nakonec závisí na řešení vnitřního konfliktu, co máme říci o válce? Přestože paradoxně cílem 

nejbojovnějších kampaní je mír, ve skutečnosti je válka jako požár v lidském společenství, jehož 

palivem jsou živí lidé. Rovněž silné připomíná požár způsobem, jakým se šíří. Když se například 

podíváme na průběh nedávného konfliktu v bývalé Jugoslávii, uvidíme, že to, co začalo jako 

relativně omezený spor, se rychle rozrostlo tak, že to pohltilo celou oblast. Podobně pokud se 

podíváme na jednotlivé bitvy, vidíme, že tam, kde velitelé vycítí slabiny, reagují tím, že tam pošlou 

posily — což je přesně totéž jako vhodit živé lidi do ohně. Ale protože jsme na to zvyklí, ignorujeme to. 

Nedaří se nám pochopit, že samotnou podstatou války je chladná krutost a utrpení. 

 

Smutnou pravdou je, že obvykle považujeme válku za něco vzrušujícího a dokonce fascinujícího: vojáci 

v elegantních uniformách (tak přitažlivých pro děti) a vojenské kapely, které jim hrají do pochodu. 

Vraždu považujeme za strašnou, ale válku nespojujeme se zločinností. Naopak je hodnocena jako 

příležitost prokázat svou obratnost a odvahu. Hovoříme o hrdinech, které válka vytváří, skoro jako 

kdyby platilo, že čím více zabitých, tím větší hrdina je jednotlivec. A mluvíme o té či oné zbrani jako o 

báječné technické věci a zapomínáme, že když bude použita, bude mrzačit a zabíjet živé lidi. Vašeho 

přítele, mého přítele, naše matky, naše otce, naše sestry a bratry, vás i mne. 

 

A ještě horší je skutečnost, že v moderní válce se ti, kdo ji podněcují, často nacházejí daleko od místa, 

kde válka skutečně probíhá. Zároveň její dopad na civilní obyvatelstvo je ještě větší. Ti, kdo trpí v 

současných ozbrojených konfliktech nejvíce, jsou nevinní — nejen rodiny těch, kdo bojují, ale mnohem 

více i civilní obyvatelé, kteří často ani nehrají přímou roli. Dokonce i po skončení války stále přetrvává 

obrovské utrpení kvůli minám v zemi a otravám z použití chemických zbraní — a to nemluvíme o 

ekonomických problémech, které to přináší. To znamená, že mezi přímými oběťmi jsou více a více ženy, 

děti a staří občané. 
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Realita moderní války je taková, že celá záležitost probíhá téměř jako počítačová hra. Stále rostoucí 

složitost vojenské techniky předstihla schopnost představivosti laiků. Její ničivá síla je tak udivující, že 

ať už jsou ve prospěch války uvedeny jakékoliv argumenty, těm, kdo jsou proti válce, se musejí 

zdát nepodstatné. Skoro by nám mohlo být i odpuštěno, že cítíme nostalgii po způsobu bitev, jak byly 

vedeny ve starověku. Přinejmenším tehdy lidé bojovali muž proti muži. Nebylo možno popřít, že to 

zahrnuje utrpení. A tehdy bylo běžné, že velitelé vedli svá vojska do bitvy. Když byl velitel zabit, byl to 

obvykle konec této záležitosti. Ale jak se technika zlepšila, generálové se začali držet v pozadí. Dnes 

mohou být tisíce mil daleko ve svých podzemních krytech. Z tohoto pohledu téměř vidím vznik „chytré“ 

kulky, která vyhledává ty, kdo rozhodují o průběhu války. To by se zdálo být mnohem spravedlivější a 

z tohoto pohledu si umím představit, že bychom uvítali zbraň, která by zničila ty, kdo rozhodují, 

zatímco nevinní by zůstali nezraněni. 

 

Vzhledem k jejich ničivému potenciálu musíme připustit, že ať už jsou určeny pro útočné či obranné 

účely, zbraně existují převážně k zabíjení lidských bytostí. Ale kdybychom předpokládali, že mír je plně 

závislý na odzbrojení, museli bychom rovněž uznat, že zbraně nemohou jednat samy od sebe. Přestože 

jsou určeny k zabíjení, pokud zůstanou ve skladu, nemohou napáchat žádnou fyzickou škodu. Někdo 

musí zmáčknout knoflík, aby zahájil raketový útok, nebo stisknout spoušť, aby vypálil kulku. Žádná „zlá“ 

moc to nemůže udělat. To mohou jen lidé. Opravdový světový mír proto vyžaduje, abychom rovněž 

odstranili vojenské organizace, které jsme vytvořili. Nemůžeme doufat, že budeme mít mír v plném 

slova smyslu, když zůstane možnost, že několik jednotlivců zneužije své vojenské moci a vnutí svou vůli 

ostatním. V této souvislosti nemůžeme doufat, že budeme mít skutečný mír, pokud budou existovat 

autoritářské režimy udržované ozbrojenými silami, které na rozkaz neváhají dopustit se 

nespravedlnosti. Nespravedlnost podkopává pravdu a bez pravdy nemůže být trvalého míru. Proč ne? 

Protože když máme na své straně pravdu, je zde upřímnost a sebedůvěra, která s ní přichází. Naopak 

když chybí pravda, jediný způsob, jak můžeme dosáhnout našich omezených cílů, je síla. Ale 

když rozhodnutí vznikají tímto způsobem, v rozporu s pravdou, lidé se necítí zcela dobře. To platí pro 

vítěze i poražené. Negativní pocity slouží k podrývání míru, kterého bylo dosaženo silou. 

 

Je zřejmé, že nemůžeme doufat, že bychom dosáhli odstranění vojenských organizací přes noc. Ať už 

je jakkoli žádoucí, jednostranného odzbrojení může být vysoce obtížné dosáhnout. A proto jestliže si 

přejeme vidět společnost, ve které se odzbrojené konflikty stanou minulostí, náš konečný cíl musí být 

zrušení všech vojenských organizací. Zřejmě je příliš doufat v odstranění všech zbraní. Svým způsobem 

dokonce i naše pěsti mohou být použity jako zbraně. A vždy zde budou skupiny výtržníků a fanatiků, 

kteří budou způsobovat problémy ostatním. Proto musíme připustit, že dokud zde budou lidské 

bytosti, musí zde být i způsoby, jak jednat s problémovými lidmi. 

 

My všichni v tom hrajeme určitou roli. Když se jako jednotlivci vnitřně odzbrojíme — tím, že se 

postavíme svým negativním myšlenkám a emocím a budeme rozvíjet své pozitivní vlastnosti — 

vytváříme tím podmínky pro vnější odzbrojení. Upřímně řečeno, trvalý světový mír bude možný jenom 

tehdy, když každý z nás vyvine vnitřní úsilí. Bolestné emoce dávají vzniknout konfliktu. Je proto 

důležité, abychom zůstali citliví k potřebám ostatních, uznávali jejich stejné právo na štěstí a neudělali 

nic, co by přispělo k jejich utrpení. V tom nám pomůže, když využijeme čas na uvažování o tom, jak 

válku prožívají její oběti. Pokud jde o mne, stačí mi jenom vzpomenout si na svou návštěvu v Hirošimě 

před několika lety, abych si uvědomil plný dosah válečných hrůz. V tamějším muzeu jsem viděl hodiny, 

které se zastavily přesně ve chvíli, kdy bomba vybuchla. Rovněž jsem viděl balíček jehel na šití, které se 

v žáru spekly dohromady. 
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Je proto nutné, abychom stanovili konkrétní cíle, jak můžeme postupně dosáhnout odzbrojení. A 

musíme dát vzniknout politické vůli k této činnosti. Pokud jde o praktická opatření nutná k tomu, 

abychom odstranili vojenské organizace, potřebujeme uznat, že se objevují jen v souvislosti s 

celkovým závazkem odzbrojení. Nestačí pouze uvažovat o likvidaci našich zbraní hromadného ničení. 

Musíme vytvořit vhodné podmínky pro dosažení svých cílů. Nejběžnějším způsobem, jak to udělat, je 

stavět na již existujících iniciativách. Zde uvažuji o mnohaletém úsilí dosáhnout kontroly nad růstem 

určitých tříd zbraní — a v určitých případech nad jejich likvidací. V průběhu sedmdesátých a 

osmdesátých let jsme viděli rozhovory SALT (Strategie Arms Limitation Treaties, Dohody o omezení 

strategických zbraní) probíhající mezi východním a západním blokem. Již mnoho let máme dohodu o 

nešíření jaderných zbraní, kterou podepsalo mnoho států. A přes rozšíření jaderných zbraní 

je myšlenka na univerzální zákaz stále živá. Rovněž došlo k velkému pokroku směrem k zákazu 

nášlapných min. V době, kdy toto píši, již většina světových vlád podepsala protokoly, kterými se zříkají 

jejich užívání. Takže přestože je pravda, že žádná z těchto iniciativ nebyla zcela úspěšná v dosahování 

svých cílů, samotná jejich existence naznačuje uznání nepřijatelnosti těchto metod ničení. Vypovídají 

o základním lidském přání žít v míru. A představují užitečný začátek, který se může dále rozvíjet. 

 

Jiným způsobem, jak se více přiblížit našim cílům celkového odzbrojení, je postupné rušení našeho 

vojenského průmyslu. Mnoha lidem bude tento návrh připadat jako nesmyslný a neuskutečnitelný 

nápad. Budou namítat, že pokud by všichni nesouhlasili, že to provedou zároveň, bylo by to holé 

šílenství. A to, řeknou, se nikdy nestane. Kromě toho, dodají, je nutné zvážit ekonomické důvody. Ale 

jakmile se na tu záležitost podíváme z pohledu těch, kteří trpí důsledky ozbrojeného násilí, stává 

se velmi obtížným popřít naši zodpovědnost překonat tyto obtíže těmi či jinými prostředky. Kdykoli 

přemýšlím o vojenském průmyslu a utrpení, které způsobuje, znovu si vzpomínám na svou návštěvu v 

nacistickém koncentračním táboře v Osvětimi. Když jsem tam stál a díval se na pece, kde byly spáleny 

tisíce lidských bytostí, jako jsem já — mnozí z nich zaživa, lidé, kteří nesnesou žár jediné zápalky — 

nejvíce mě zarazilo to, že tato zařízení byla postavena s péčí a pečlivostí talentovaných řemeslníků. 

Téměř jsem viděl ty inženýry (samé inteligentní lidi) u svých rýsovacích prken, jak pečlivě plánují tvar 

spalovacích komor a vypočítávají velikost komínů, jejich výšku a šířku. Uvažoval jsem o řemeslnících, 

kteří tuto představu uskutečnili. Nepochybně byli na svou práci pyšní, jako dobří řemeslníci bývají. Pak 

mě napadlo, že to je přesně to, co dělají v současnosti designéři a výrobci zbraní. Ti rovněž plánují 

nástroje ke zničení tisíců, pokud ne milionů lidských bytostí, jako jsou sami. Není to děsivé pomyšlení? 

 

S touto úvahou na mysli by měli všichni jednotlivci, kteří vykonávají takovou práci, dobře zvážit, zda 

mohou skutečně svou činnost ospravedlnit. Nepochybně by trpěli, kdyby se jí jednostranně vzdali. 

Rovněž není pochyb o tom, že ekonomiky států vyrábějících zbraně by trpěly, pokud by tyto továrny 

byly zavřeny. Ale nebyla by to cena, kterou stojí za to zaplatit? Kromě toho se zdá, že na světě je mnoho 

příkladů firem, které úspěšně přešly z výroby zbraní k nějaké jiné formě výroby. Rovněž máme příklad 

jednoho demilitarizovaného státu na světě, který můžeme posoudit ve vztahu k jeho sousedům. Je-li 

Kostarika, která odzbrojila již v roce 1959, příkladem, kterým se můžeme řídit, pak výhody, pokud jde 

o životní úroveň, zdraví a často i vzdělání, jsou obrovské. 

 

Co se týče argumentu, že by možná bylo realističtější jednoduše omezit vývoz zbraní na ty země, které 

jsou spolehlivé a bezpečné, domnívám se, že to představuje velmi krátkozraký pohled. Znovu a znovu 

bylo prokázáno, že to nefunguje. My všichni známe nedávnou historii Perského zálivu. Během 

sedmdesátých let západní spojenci vyzbrojili íránského šáha jako protiváhu hrozbě vnímané z Ruska. 

Potom, když se změnilo politické klima, byl samotný Írán považován za hrozbu západním zájmům. 

Proto spojenci začali vyzbrojovat Irák proti Íránu. Ale potom, když se časy znovu změnily, byly tyto 

zbraně použity opět proti jinému západnímu spojenci v zálivu (Kuvajtu). Výsledkem bylo, že země 
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vyrábějící zbraně zjistily, že jdou do války proti svému vlastnímu zákazníkovi. Jinými slovy, neexistuje 

nic takového jako „bezpečný“ zákazník, pokud jde o zbraně. 

 

Nemohu popřít, že moje usilování o světové odzbrojení a odstranění vojenských režimů je idealistické. 

Zároveň zde jsou důvody k optimismu. Jedním z nich je ironická skutečnost, že pokud jde o jaderné 

zbraně a další zbraně hromadného ničení, je velmi těžké pochopit situaci, kdy by mohly být 

užitečné. Nikdo nechce riskovat totální nukleární válku. Tyto zbraně jsou rovněž očividným plýtváním 

penězi. Jsou náročné na výrobu, je nemožné představit si jejich použití a nedá se s nimi dělat nic jiného, 

než je skladovat, což rovněž stojí velké množství peněz. Výsledkem tedy je, že jsou naprosto zbytečné 

a nejsou ničím jiným než drancováním materiálních zdrojů. 

 

Jiným důvodem k optimismu je opět pevná provázanost národních ekonomik. Ta vytváří ovzduší, ve 

kterém myšlenka na čistě národní zájem a výhody je stále méně a méně smysluplná. Výsledkem je, že 

myšlenka na válku jako prostředek k řešení konfliktu začíná vypadat poněkud zastarale. Je pravda, že 

kde jsou lidské bytosti, tam vždy budou konflikty. Čas od času musí dojít k rozporům. Ale vzhledem k 

dnešní realitě zvýšeného rozšíření jaderných zbraní musíme najít nějaký jiný způsob řešení konfliktů 

než násilí. Znamená to rozhovory v duchu usmíření a kompromisu. To není jen mé zbožné 

přání. Celkový trend k mezinárodnímu politickému seskupování, kde je Evropská unie možná 

nejzřetelnějším příkladem, znamená, že je možné předvídat den, kdy udržování klasických, čistě 

národních armád bude najednou neekonomické a zbytečné. Místo uvažování pouze o ochraně státních 

hranic bude logické hovořit o bezpečnosti celé oblasti. Vlastně už k tomu dochází. Jsou zde, třebaže 

zatím neurčité, plány na integraci evropských obranných sil. Více než deset let již existuje francouzsko-

německá vojenská brigáda. Zdá se proto možné, přinejmenším pokud jde o Evropské společenství, že, 

to, co začalo čistě jako obchodní aliance, může nakonec převzít zodpovědnost za bezpečnost 

celé oblasti. A pokud je to možné v Evropě, je důvod k naději, že další mezinárodní obchodní skupiny 

— kterých je mnoho — mohou projít stejným vývojem. Proč ne? 

 

Vznik takových místních bezpečnostních společenství by, jak se domnívám, ohromně přispěl k 

přechodu od naší současné zaujatosti národními státy k postupnému přijetí méně úzce definovaných 

komunit. Mohou rovněž umožnit vznik světu, kde nebudou vůbec žádné klasické armády. Takový stav 

se však musí vyvíjet postupně. Národní ozbrojené síly musí ustoupit oblastním bezpečnostním 

skupinám. Ty se potom postupně mohou rozpadnout a mohou zbýt pouze globálně řízené policejní 

síly. Hlavním úkolem těchto sil by bylo bránit spravedlnost, veřejnou bezpečnost a lidská práva po 

celém světě. Avšak jejich konkrétní povinnosti by mohly být různé. Ochrana proti přisvojení si moci 

násilnými prostředky by byla jednou z nich. Pokud jde o jejich činnost, samozřejmě zde nejprve musí 

být provedeny jisté právní náležitosti. Ale představuji si, že by mohly být povolány buďto komunitou, 

která by byla v ohrožení — sousedy či svými vlastními členy, jako jsou násilné extrémní frakce — nebo 

také samotným mezinárodním společenstvím, když se bude zdát pravděpodobné, že násilí přejde do 

konfliktu, například při náboženských či ideologických sporech. 

 

I když je pravda, že do této ideální situace je ještě daleko, není to tak nereálné, jak se může na první 

pohled zdát. Možná, že tato generace se toho nedožije. Ale již jsme si zvykli vidět v činnosti jednotky 

OSN fungující jako mírové sbory. Rovněž začínáte spatřovat naléhavou potřebu shodnout se na tom, že 

za určitých okolností může být ospravedlnitelné využít je mnohem více intervenčním způsobem. 

 

Jako prostředky pro podporu tohoto vývoje můžeme zvážit zřízení toho, čemu já říkám Zóny míru. Zde 

si představuji buď části jedné nebo více zemí, které by byly demilitarizovány, aby vytvořily oázy 

stability, nejlépe v oblastech strategického významu. Ty by sloužily jako světélka naděje pro zbytek 
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světa. Musím připustit, že ta myšlenka je dosti ambiciózní, ale není bez precedentu. Jednu takovou 

mezinárodně uznanou demilitarizovanou zónu máme v Antarktidě. Nejsem ani jediný, kdo kdy navrhl, 

že by jich mohlo být více. Bývalý ruský prezident Michail Gorbačov navrhl takový status pro čínsko-

ruskou hranici. Já sám prosazuji tuto myšlenku pro Tibet. 

 

Samozřejmě není těžké představit si jiné světové oblasti, než je Tibet, kde by sousedící komunity mohly 

mít obrovský užitek z vytvoření takové demilitarizované zóny. Například Indie a Čína — dvě stále ještě 

relativně chudé země — by ušetřily značnou část svého vlastního ročního příjmu, kdyby se 

Tibet proměnil v mezinárodně uznanou Zónu míru, a v každém světadílu jsou mnohé další země, ze 

kterých by bylo sňato obrovské nákladné břemeno, pokud by nemusely na svých hranicích vydržovat 

obrovské množství vojenských jednotek. Často jsem například uvažoval nad tím, že skvělým 

místem pro takovou Zónu míru je Německo, uvážíme-li, že se nachází v srdci Evropy a ve dvacátém 

století prošlo zkušeností dvou světových válek. 

 

Věřím, že v tomto všem musí zásadní roli sehrát Organizace spojených národů. Nejenže je to jediná 

organizace, která má globální cíle. Obdivuhodná je rovněž myšlenka, která je v pozadí Mezinárodního 

soudu v Haagu, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a dalších podobných organizací, 

které se věnují prosazování ženevských konvencí. Ale v přítomnosti a v blízké budoucnosti je 

Organizace spojených národů jedinou světovou organizací schopnou ovlivnit i formulovat politiku 

mezinárodního společenství. Mnozí lidé OSN samozřejmě kritizují, že je neefektivní. Je pravda, že občas 

jsme svědky toho, jak jsou její rozhodnutí ignorována, opuštěna a zapomenuta. Přes tyto nedostatky 

si já sám stále vysoce vážím nejen zásad, na kterých vznikla, ale také velké části z toho, čeho dosáhla 

od svého vzniku v roce 1945. Musíme se ptát sami sebe, zda to pomohlo zachránit lidské životy tím, že 

došlo ke zmírnění potenciálně katastrofické situace, abychom viděli, že je to více než 

bezzubá byrokracie, jak tvrdí někteří lidé. Rovněž bychom měli uvážit velkou práci jejích přidružených 

organizací, jako jsou UNICEF, Úřad OSN pro uprchlíky, UNESCO a Světová zdravotnická organizace. To 

je pravda, i když některé z programů a jednání OSN i dalších světových organizací byly chybné a 

pomýlené. 

 

Myslím, že kdyby se mohla Organizace spojených národů plně rozvinout, byla by správným nástrojem 

pro naplnění přání lidstva jako celku. Zatím není schopna dělat to příliš efektivně, ale teprve začínáme 

vidět naléhavost globálního vědomí (které bylo umožněno komunikační revolucí). A přes obrovské 

obtíže jsme ji viděli v akci v mnoha částech světa, přestože zde v té chvíli mohly být třeba jenom dva 

národy vedoucí tyto iniciativy. Skutečnost, že usilují o zákonnost stanovenou mandátem OSN, 

naznačuje potřebu ospravedlnění pomocí kolektivního schválení. To naopak, jak se domnívám, je 

známkou rostoucího pocitu jednotného a vzájemně závislého lidského společenství. 

 

Jedním ze zvlášť slabých míst OSN, tak, jak v současnosti existuje, je to, že přestože představuje prostor 

pro jednotlivé vlády, nemohou se zde uplatnit jednotliví občané. Není zde žádný mechanismus, jenž by 

umožnil hovořit někomu, kdo si přeje mluvit, proti své vlastní vládě. Celou věc ještě 

zhoršuje skutečnost, že v současnosti systém veta otevírá pro mocnější národy prostor k manipulaci. 

To jsou velmi vážné nedostatky. 

 

Pokud jde o problém jednotlivců, kteří nemohou promluvit, zde můžeme zauvažovat o něčem 

radikálnějším. Stejně jako je demokracie zajišťována třemi pilíři nezávislého soudnictví, výkonné moci 

a legislativy, stejně tak potřebujeme mít opravdu nezávislý orgán na mezinárodní úrovni. Ale možná, 

že Organizace spojených národů není pro tuto roli úplně vhodná. Na mezinárodních setkáních, jako byl 

například Summit Země v Brazílii, jsem si povšiml, že jednotlivci zastupující své země nevyhnutelně 
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staví do popředí zájmy svých zemí, přes skutečnost, že daná otázka překračuje hranice států. Naopak, 

když lidé přijdou na mezinárodní shromáždění jako jednotlivci — zde nám na mysli takové skupiny, jako 

je skupina Mezinárodní organizace lékařů proti jaderné válce (International Physicians for the 

Prevention of Nuclear War) nebo iniciativa proti obchodu se zbraněmi laureátů Nobelovy ceny, které 

jsem členem — vykazují mnohem větší zájem o samotné lidstvo. Jejich duch je mnohem otevřenější a 

mezinárodní. To mě vede k myšlence, že by mohlo stát za to vytvořit orgán, jehož základním úkolem 

by bylo monitorování lidských záležitostí z hlediska etiky. Tato organizace by se mohla nazývat Světová 

rada lidí (přestože by nepochybně mohl být nalezen lepší název). Ta by sestávala ze skupiny jedinců, 

kteří by, jak si to představuji, pocházeli z nejrůznějších prostředí. Byli by zde umělci, 

bankéři, ekologové, právníci, básníci, vysokoškolští učitelé, náboženští myslitelé a spisovatelé stejně 

jako obyčejní muži a ženy, kteří by měli všeobecně dobrou pověst jako čestní lidé oddaní základním 

etickým a lidským hodnotám. Protože tento orgán by nebyl vybaven skutečnou politickou mocí, jeho 

názory by nebyly právně závazné. Ale vzhledem ke své nezávislosti — byl by bez spojení s jakýmkoli 

národem nebo skupinou národů či ideologií — by tyto úvahy představovaly svědomí světa. Byl by tedy 

nositelem morální autority. 

 

Samozřejmě budou mnozí, kteří budou tento návrh kritizovat spolu s tím, co jsem řekl o likvidaci 

vojenských organizací a reformě OSN s odůvodněním, že je to nereálné nebo prostě jen příliš 

zjednodušující. Nebo řeknou, že „ve skutečném světě“ by to nefungovalo. Ale zatímco lidé se často 

spokojí s tím, že jen kritizují a obviňují ostatní za to, co se nepovedlo, měli bychom se přinejmenším 

pokusit předložit konstruktivní nápady. Jedno je jisté. Vzhledem k lásce lidí k pravdě, spravedlnosti, 

míru a svobodě je vytvoření lepšího a soucitnějšího světa skutečně možné. Potenciál zde je. Pokud s 

pomocí vzdělání a správného využití médií můžeme spojit některé ze zde navržených iniciativ s realizací 

etických zásad, budeme mít v dosahu ovzduší, v němž se odzbrojení a odstranění vojenských organizací 

stane zcela nesporným. Na základě toho budeme mít vytvořeny podmínky pro trvalý světový mír. 

 

KAPITOLA PATNÁCTÁ 

 

Role náboženství v moderní společnosti 

 

Je smutnou skutečností lidské historie, že náboženství je hlavním zdrojem konfliktů. Dokonce i dnes 

jsou lidé zabíjeni, komunity ničeny a společnosti destabilizovány v důsledku náboženské bigotnosti a 

nenávisti. Není divu, že tolik lidí zpochybňuje místo náboženství v lidské společnosti. Přesto když o tom 

pečlivě uvažujeme, zjistíme, že konflikt ve jménu náboženství vzniká ze dvou základních příčin. Je zde 

ten, který vzniká jednoduše jako důsledek náboženské rozmanitosti, tj. dogmatických, kulturních a 

praktických rozdílů mezi jednotlivými náboženstvími. Pak zde jsou konflikty, které vznikají v souvislosti 

s politickými, ekonomickými a dalšími faktory, hlavně na ústavní úrovni. Soulad mezi náboženstvími je 

klíčem k překonání konfliktů prvního druhu. V případě druhé skupiny musí být nalezena nějaká 

jiná řešení. Zesvětšťování a zvláště oddělení náboženské hierarchie od státních orgánů může být určitý 

způsob, jak snížit takové ústavní problémy. My se však v této kapitole budeme zabývat souladem mezi 

náboženstvími. 

 

Ten je důležitou stránkou toho, čemu říkám univerzální zodpovědnost. Ale než tuto záležitost 

podrobně prozkoumáme, možná stojí za to zvážit otázku, zda je náboženství v moderní společnosti 

skutečně důležité. Mnoho lidí tvrdí, že nikoli. Zde podotýkám, že náboženská víra není ani 

předpokladem etického chování, ani samotného štěstí. Rovněž jsem naznačil, že ať už osoba praktikuje 

náboženství, či nikoli, duchovní kvality lásky a soucitu, trpělivosti, tolerance, odpuštění, pokory atd. 

jsou nepostradatelné. Zároveň jsem přesvědčen o tom, že těchto vlastností lze nejsnadněji a 
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nejúčinněji dosáhnout v souvislosti s náboženskou praxí. Rovněž věřím, že když se jednotlivec upřímně 

zabývá náboženstvím, bude z toho mít obrovský užitek. Lidé, kteří si vypěstovali pevnou víru, založenou 

na pochopení a zakotvenou v každodenní praxi, jsou všeobecně mnohem schopnější vyrovnat se s 

nesnázemi než ostatní. Jsem proto přesvědčen, že náboženství má obrovskou schopnost 

prospět lidstvu. Správně použité náboženství je vysoce účinným nástrojem pro dosažení lidského 

štěstí. Zvláště může hrát významnou roli při povzbuzení lidí, aby si vytvořili pocit zodpovědnosti k 

ostatním a pocítili potřebu etické disciplíny. Z těchto důvodů jsem přesvědčen, že náboženství je v 

současnosti stále významné. Ale zvažme i toto: před několika lety bylo z ledu v evropských Alpách 

vyproštěno tělo muže z doby kamenné. I když bylo více než pět tisíc let staré, bylo skvěle 

zachováno. Dokonce i šaty byly z větší části nepoškozené. Pamatuji si své tehdejší úvahy, že pokud 

bychom toho člověka mohli na jeden den přivést k životu, zjistili bychom, že s ním máme 

mnoho společného. Nepochybně bychom zjistili, že i on měl zájem o svou rodinu a své blízké, o své 

zdraví atd. Nehledě na rozdíly v kultuře a vzhledu, stále bychom byli schopni se jeden s 

druhým identifikovat na úrovni pocitů. A nebyl by žádný důvod předpokládat, že bude mít menší zájem 

dosáhnout štěstí a vyhnout se utrpení než my. Pokud náboženství, se svým důrazem na překonání 

utrpení prostřednictvím praxe etické disciplíny a rozvíjení lásky a soucitu, mohlo být v minulosti 

vnímáno jako významné, je těžké říci, proč by tomu tak nemělo být i dnes. Je zřejmé, že v minulosti 

hodnota náboženství mohla být více zřetelná, neboť lidské utrpení bylo patrnější v důsledku 

nedostatku moderního vybavení. Ale protože my lidé stále trpíme, ačkoli dnes je to prožíváno více 

vnitřně jako duševní a emoční utrpení, a protože náboženství navíc ke svým konejšivým pravdám tvrdí, 

že nám pomůže překonat utrpení, jistě musí být stále významné. 

 

Jak tedy můžeme nastolit soulad, který je nutný k překonání konfliktů mezi náboženstvími? Jako v 

případě jedinců zabývajících se ovládáním své reakce na negativní myšlenky a emoce a rozvíjením 

duchovních vlastností, spočívá řešení v rozvíjení pochopení. Musíme nejprve určit faktory, které mu 

brání. Potom musíme najít způsoby, jak je překonat. 

 

Možná, že nejvýznamnější překážkou souladu mezi náboženstvími je nedostatek ocenění hodnoty 

jiných náboženských tradic. Až relativně donedávna komunikace mezi různými kulturami, dokonce i 

různými komunitami, byla pomalá nebo vůbec neexistovala. Z tohoto důvodu sympatie k jiným 

náboženským tradicím nebyla nutně příliš důležitá — samozřejmě až na místa, kde členové různých 

náboženství žijí vedle sebe. Ale tento postoj již není schůdný. V dnešním stále složitějším a 

vzájemně provázaném světě jsme přinuceni uznat existenci dalších kultur, jiných etnických skupin a 

samozřejmě i jiných náboženství. Ať už se nám to líbí či nikoli, mnozí z nás tuto odlišnost nyní každý 

den zakoušejí. 

 

Věřím, že nejlepším způsobem, jak překonat nevědomost a dosáhnout pochopení, je dialog se členy 

jiných náboženských tradic. Vidím, že se to děje mnoha různými způsoby. Diskuse mezi vědci, ve 

kterých se zkoumají a hodnotí shody a, což je možná významnější, i rozdíly mezi různými 

náboženstvími, jsou velmi cenné. Na jiné úrovni je prospěšné, když se setkávají řadoví, ale praktikující 

následovníci různých náboženství a dělí se spolu o své zkušenosti. To je možná nejúčinnější způsob, jak 

ocenit jiné nauky. Například pro mne osobně byla vysoce inspirující má setkání s již zesnulým 

Thomasem Mertonem, katolickým mnichem cisterciáckého řádu. Pomohla mi vyvinout si nesmírný 

obdiv pro křesťanskou nauku. Rovněž mám pocit, že občasná setkání náboženských vůdců, kteří se 

spojí k modlitbě z běžných důvodů, jsou nesmírně užitečná. Setkání v italském městě Assisi v roce 1986, 

kde se shromáždili zástupci hlavních světových náboženství k modlitbě za mír, bylo, jak se domnívám, 

vysoce užitečné pro mnohé věřící tím, že symbolizovalo solidaritu a oddanost míru pro všechny, kteří 

se zúčastnili. 
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Nakonec mám pocit, že zvyk, že členové různých náboženství budou na společné pouti, může být velmi 

prospěšný. V tomto duchu jsem v roce 1993 putoval do Lurd a potom do Jeruzaléma, místa, které je 

posvátné pro tři velká světová náboženství. Rovněž jsem navštívil různé hindské, islámské, džinistické 

a sikhtské svatyně v Indii i v zahraničí. Nedávno jsem se zúčastnil semináře věnovaného rozboru a 

praktikování meditace podle křesťanské a buddhistické tradice a připojil jsem se k historické pouti 

praktikujících obou tradic v programu modliteb, meditací a rozhovorů pod stromem Bódhi v Bódhgáji v 

Indii. To je jedna z nejvýznamnějších buddhistických svatyní. 

 

Když probíhají takovéto výměny zkušeností, následovníci jedné tradice zjistí, že stejně jako v případě 

jejich vlastní víry, i nauky jiných náboženství jsou pro své následovníky zdrojem duchovní inspirace a 

etického vedení. Rovněž se stane zřejmé, že bez ohledu na dogmatické a jiné rozdíly se všechna 

velká světová náboženství zabývají pomáháním lidem stát se dobrými lidskými bytostmi. Všechna 

zdůrazňují lásku a soucit, trpělivost, toleranci, odpuštění, pokoru atd. a všechna jsou schopna pomoci 

jednotlivci těchto vlastností dosáhnout. Navíc příklad daný zakladateli všech velkých světových 

náboženství jasně dokazuje zájem pomoci ostatním dosáhnout štěstí za pomoci rozvoje těchto 

vlastností. Pokud jde o jejich vlastní životy, každý se choval s velkou prostotou. Etická disciplína a láska 

ke všem ostatním byly charakteristickou známkou jejich života. Nežili luxusně jako císařové a králové. 

Místo toho dobrovolně přijali utrpení — bez uvažování nad nesnázemi, které jim to přinese — aby 

prospěli lidstvu jako celku. Ve svých učeních všichni kladli zvláštní důraz na rozvíjení lásky a soucitu a 

zřeknutí se sobeckých tužeb. A každý z nich nás vyzýval k transformaci našich srdcí a myslí. Skutečně, 

ať již jsme věřící, či nikoli, všichni si zaslouží náš velký obdiv. 

 

Spolu s dialogem se stoupenci jiných nauk musíme do svého každodenního života samozřejmě začlenit 

nauku našeho vlastního náboženství. Jak jsme jednou zakusili výhody lásky, soucitu a etické disciplíny, 

snadno rozeznáme hodnotu ostatních nauk. Ale je podstatné uvědomit si, že náboženská praxe 

znamená mnohem víc než říci: „Věřím.“ Znamená to také mnohem víc, než jen chodit do chrámů, 

svatyní či kostelů. A přijetí náboženské víry má jen malý význam, pokud ji člověk nepřijme srdcem, ale 

zůstane pouze na úrovni intelektu. Pouhé spoléhání se na víru bez pochopení a bez realizace má jen 

omezenou hodnotu. Často říkám Tibeťanům, že nošení mály (něco jako růženec) nedělá z člověka 

skutečného náboženského praktika. Úsilí, které upřímně vydáme, abychom se duchovně 

transformovali, je to, co z nás dělá opravdové náboženské praktiky. 

 

Prvořadou důležitost upřímné praxe spatříme, když uznáme, že spolu s nevědomostí jsou dalšími 

významnými faktory náboženského nesouladu nezdravé vztahy jednotlivců k jejich víře. Místo 

abychom uplatnili učení našeho náboženství ve svém osobním životě, máme sklon využít ho k posílení 

sobeckých postojů. Ke svému náboženství máme vztah jako k něčemu, co vlastníme, nebo jako k 

nálepce, která nás odděluje od ostatních. To je přece chybné, ne? Místo toho, abychom využili 

nektaru víry k očištěn! jedovatých složek v našem srdci a mysli, je zde nebezpečí, že při takovémto 

způsobu myšlení použijeme tyto negativní složky k otrávení nektaru víry. 

 

Přesto musíme uznat, že to odráží další problém, který se skrývá v každém náboženství. Mám na mysli 

tvrzení každého z nich, že je to „pravá“ víra. Jak máme vyřešit tuto obtíž? Je pravda, že z pohledu 

jednotlivého praktikujícího je důležité být jednostranně oddán své vlastní víře. Je rovněž pravda, že to 

závisí na hlubokém přesvědčení, že vlastní cesta je jediným zprostředkovatelem pravdy. Ale zároveň 

musíme najít nějaké prostředky, jak sladit toto přesvědčení s realitou rozmanitosti podobných tvrzení. 

Je zapotřebí, aby jednotliví praktikující našli způsob, jak přinejmenším přijmout platnost nauk 

dalších náboženství a zároveň si udržet bezvýhradnou oddanost svému vlastnímu. Pokud jde o platnost 
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tvrzení o metafyzických pravdách daného náboženství, je to samozřejmě vnitřní záležitost konkrétní 

náboženské tradice. 

 

Pokud jde o mne, jsem přesvědčen, že buddhismus mi poskytuje nejefektivnější rámec, do kterého 

mohu umístit své úsilí o duchovní vývoj prostřednictvím rozvoje lásky a soucitu. Zároveň musím uznat, 

že přestože pro mne buddhismus představuje nejlepší cestu — tj. vyhovuje mé povaze, 

temperamentu, sklonům a mému kulturnímu zázemí — to samé platí o křesťanství pro křesťany. Pro 

ně je křesťanství nejlepší cestou. Na základě svého přesvědčení nemohu proto tvrdit, že buddhismus je 

nejlepší pro všechny. 

 

Někdy uvažuji o náboženství jako o léku pro lidského ducha. Skutečnou účinnost léku nemůžeme 

posoudit nezávisle na jeho užívání a vhodnosti pro konkrétní osobu za konkrétních podmínek. Nejsme 

oprávněni říci, že tento lék je velmi dobrý, protože má takové a takové složení. Pokud z rovnice 

vyjmeme pacienta a účinky léku na něj, sotva to dává smysl. Je důležité říci, že v případě tohoto 

konkrétního pacienta s jeho konkrétním onemocněním je tento lék nejúčinnější. Podobně u 

různých náboženských tradic můžeme říci, že tato je nejúčinnější pro tohoto konkrétního jednotlivce. 

Ale je neužitečné pokoušet se dokazovat na filozofickém či metafyzickém základě, že 

jedno náboženství je lepší než druhé. Důležitou věcí je jistě jeho účinnost v jednotlivých případech. 

 

Můj způsob řešení zdánlivého rozporu mezi tvrzením každého náboženství „jedna pravda a jedno 

náboženství“ a realitou mnohosti věrouk spočívá v pochopení, že v případě konkrétního jednotlivce 

může být skutečně jedna jediná pravda, jediné náboženství. Ale z pohledu lidské společnosti jako celku 

musíme přijmout pojetí „mnoho pravd, mnoho náboženství“. Abychom pokračovali v naší lékařské 

analogii, v případě jednoho konkrétního pacienta je vhodný lék vlastně jediným lékem. Ale to jistě 

neznamená, že nemohou existovat jiné léky vhodné pro jiné pacienty. 

 

Podle mého názoru rozmanitost existující mezi různými náboženstvími je ohromně obohacující. Není 

proto třeba hledat způsoby, jak dojít k závěru, že nakonec jsou všechna náboženství stejná. Jsou 

podobná v tom, že všechna zdůrazňují nezbytnost lásky a soucitu v souvislosti s etickou disciplínou. Ale 

to není totéž jako říci, že jsou všechna v podstatě stejná. Vzájemně neslučitelné chápání stvoření a 

existence bez počátku vyslovené buddhismem, křesťanstvím a hinduismem například znamená, že se 

nakonec musíme rozejít, když dojde na metafyzické otázky, přestože nepochybně existuje mnoho 

praktických podobností. Tyto rozpory nemusí být v počátečních stadiích náboženské praxe příliš 

významné. Ale jak pokračujeme po cestě jedné či druhé tradice, jsme v určitém bodě nuceni uznat 

zásadní rozdíly. Například koncepce znovuzrození v buddhismu a různých dalších indických tradicích 

může být neslučitelná s křesťanskou myšlenkou spásy. To však nemusí být příčinou strachu. Dokonce i 

v samotném buddhismu existují v oblasti metafyziky diametrálně odlišné pohledy. Takové odlišnosti 

přinejmenším znamenají, že máme různé rámce, kam umístit etickou disciplínu a rozvoj duchovních 

hodnot. Proto neobhajuji nějaké fantastické či nové světové náboženství. To by znamenalo, že 

bychom ztratili jedinečné charakteristiky různých náboženských tradic. 

 

Je pravda, že někteří lidé se domnívají, že buddhistické pojetí šúnjatá neboli prázdnoty je nakonec 

stejné jako určité přístupy k pochopení pojetí Boha. Přesto zde zůstávají určité obtíže. První je, že 

samozřejmě přestože můžeme tato pojetí vysvětlovat, do jaké míry můžeme důvěřovat původním 

naukám, pokud to budeme dělat? Jsou zde přesvědčivé podobnosti mezi pojetím mahájánového 

buddhistického pojetí dharmakáji, sambhógakáji a nirmánakáji a křesťanskou trojicí Boha jako 

Otce, Syna a Ducha svatého. Ale říci na základě toho, že buddhismus a křesťanství jsou nakonec totéž, 
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znamená podle mého názoru zajít poněkud daleko! Jak říká jedno staré tibetské přísloví, musíme si dát 

pozor, abychom se nepokoušeli dávat jakovu hlavu na ovčí tělo — nebo naopak. 

 

Namísto toho je zapotřebí, abychom si vypěstovali upřímný smysl pro náboženský pluralismus přes 

různá tvrzení různých duchovních tradic. To je zvláště pravdivé, pokud skutečně uznáváme úctu k 

lidským právům jako univerzální zásadu. Z tohoto pohledu shledávám koncepci světového parlamentu 

náboženských systémů velmi přitažlivou. Slovo „parlament“ znamená demokracii, zatímco množné 

číslo „náboženské systémy“ podtrhuje důležitost zásady mnohosti náboženských tradic. 

Skutečně pluralitní pohled na náboženství, který naznačuje myšlenka takového parlamentu, může být 

podle mého názoru velmi prospěšný. Může napomoci vyhnout se extrémům náboženské bigotnosti na 

jedné straně, a potřebě zbytečného synkretismu na straně druhé. 

 

V souvislosti se souladem mezi náboženstvími bych měl možná říci něco o náboženské konverzi. To je 

otázka, kterou je nutno brát velmi vážně. Je důležité uvědomit si, že pouhý fakt samotné konverze 

neudělá z jednotlivce lepšího člověka, tj. disciplinovanějšího, soucitnějšího a vřelejšího člověka. Pro 

jednotlivce je proto mnohem prospěšnější soustředit se na vlastní duchovní transformaci 

prostřednictvím praktikování sebekázně, ctnosti a soucitu. Do té míry, že vhled či praktiky jiných 

náboženství jsou užitečné či významné pro naši vlastní víru, je cenné učit se od ostatních. V některých 

případech může být dokonce prospěšné jejich část přijmout. Je-li to provedeno rozumně, můžeme 

zůstat pevně oddáni své vlastní víře. Tento způsob je nejlepší, neboť s sebou nenese žádné nebezpečí 

zmatení, zvláště pokud jde o různé způsoby života, které mají sklon doprovázet různé náboženské 

tradice. 

 

Vzhledem k rozmanitosti, kterou najdeme mezi jednotlivými lidmi, je samozřejmě nevyhnutelné, že se 

vyskytnou případy, kde z mnoha milionů lidí, praktikujících konkrétní víru, jich hrstka zjistí, že přístup 

jiné víry k etice a duchovnímu rozvoji je pro ně uspokojivější. Pro některé bude koncepce karmy a 

znovuzrození vysoce účinná a inspiruje jejich úsilí vypěstovat si lásku a soucit v souvislosti se 

zodpovědností. Pro jiné koncepce transcendentního a milujícího stvořitele může být přitažlivější. Za 

takových okolností je pro tyto lidi zásadní, aby se sami sebe znovu a znovu tázali. Musejí se ptát: „Jsem 

k tomuto jinému náboženství přitahován z dobrých důvodů? Není to pouze kulturní a rituální stránka, 

která mne přitahuje? Nebo je to podstata učení? Předpokládám, že když konvertuji k tomuto novému 

náboženství, bude to méně náročné než toto současné?“ Říkám to proto, že mne často zaráží, že když 

lidé konvertují k jinému náboženství, než je to, do kterého se narodili, často přijmou některé povrchní 

stránky kultury, do které jejich nová víra patří. Někdy však jejich praxe nejde o mnoho hlouběji. 

 

V případě člověka, který se rozhodne po procesu dlouhého a vyzrálého uvažování přijmout jiné 

náboženství, je velmi důležité, aby měl na paměti pozitivní přínos každé náboženské tradice pro lidstvo. 

Je nebezpečí, že jednotlivec může, ve snaze ospravedlnit své rozhodnutí před ostatními, kritizovat 

svou předešlou víru. Tomu je důležité se vyhnout. Jenom to, že tradice již není účinná v případě 

konkrétního jedince, neznamená, že již není prospěšná lidstvu. Naopak si můžeme být jisti, že v 

minulosti inspirovala miliony lidí, že v současnosti inspiruje miliony lidí a že i v budoucnu bude 

inspirovat miliony lidí na cestě lásky a soucitu. 

 

Je nutno mít stále na mysli, že nakonec celkovým cílem náboženství je napomáhat lásce a soucitu, 

trpělivosti, toleranci, pokoře, odpuštění atd. Jestliže tyto vlastnosti zanedbáme, změna víry nám 

nepomůže. Stejně tak jestliže jsme věřící oddaní své vlastní víře, bude to zbytečné, pokud zanedbáme 

včlenění těchto vlastností do našeho každodenního života. Takový věřící na tom není o nic lépe než 
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pacient s nějakou smrtelnou chorobou, který pouze čte lékařská pojednání, ale nebere předepsané 

léky. 

 

Navíc pokud my, náboženští praktici, nejsme soucitní a disciplinovaní, jak to můžeme očekávat od 

ostatních? Pokud můžeme nastolit skutečný soulad vycházející z vzájemné úcty a pochopení, má 

náboženství obrovskou moc hovořit autoritativně o závažných morálních otázkách, jako je mír a 

odzbrojení, sociální a politická spravedlnost, životní prostředí a mnoho dalších záležitostí týkajících se 

celého lidstva. Ale dokud neuvedeme svou vlastní duchovní nauku do praxe, nebudeme nikdy bráni 

vážně. A to mezi jiným znamená, že budeme dobrým příkladem v rozvíjení dobrých vztahů s dalšími 

náboženskými tradicemi. 

 

KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ 

 

Výzva 

 

To, že jsme došli na několik posledních stránek této knihy, nám připomíná pomíjivost našeho života. 

Život plyne tak rychle a brzy dojdeme ke svému poslednímu dni. Za méně než padesát let já, Tándzin 

Gjamccho, buddhistický mnich, nebudu ničím víc než vzpomínkou. Je skutečně pochybné, zda 

jeden jediný člověk z těch, kdo čtou tato slova, bude ode dneška za sto let ještě naživu. Čas 

nezadržitelně plyne. Když uděláme chyby, nemůžeme otočit hodiny zpět a zkusit to znovu. Vše, 

co můžeme udělat, je využít dobře přítomnost. Proto budeme-li schopni, až nadejde náš poslední den, 

ohlédnout se zpět a spatřit, že jsme žili plný, produktivní a smysluplný život, bude to přinejmenším 

určitá útěcha. Pokud tomu tak nebude, budeme možná velmi sklíčení. Ale kterou z obou možností 

zakusíme, je na nás. 

 

Nejlepším způsobem, jak zajistit, že až se setkáme se smrtí, nebudeme pociťovat výčitky svědomí, je 

to, abychom se v současné chvíli chovali zodpovědně a soucitně k ostatním. Vlastně je to v našem 

vlastním zájmu a nejenom proto, že to pro nás bude v budoucnu prospěšné. Jak jsme již viděli, soucit je 

jednou ze základních věcí, která činí náš život smysluplným. Je to zdroj trvalého štěstí a radosti. A je to 

základ dobrého srdce, srdce člověka, který jedná z touhy pomoci ostatním. Prostřednictvím laskavosti, 

náklonnosti, poctivosti, pravdy a spravedlnosti ke všem ostatním zajistíme svůj vlastní prospěch. Není 

to záležitost pro komplikované teoretizování. Je to záležitost zdravého rozumu. Nelze popřít, že zájem 

o ostatní se vyplatí. Nelze popřít, že naše štěstí je neodmyslitelně svázáno se štěstím ostatních. Nelze 

ani popřít, že když společnost trpí, my sami budeme trpět. Rovněž nelze popřít, že čím více jsou naše 

srdce a mysli zachváceny nesnášenlivostí, tím zoufalejší jsme. Můžeme odmítnout všechno ostatní: 

náboženství, ideologii, veškerou získanou moudrost. Ale nemůžeme utéci nutnosti lásky a soucitu. 

 

Toto je tedy moje skutečné náboženství, má prostá víra. V tomto smyslu není zapotřebí chrám či kostel, 

mešita či synagoga, není zapotřebí žádná složitá filozofie, doktrína nebo dogma. Naše vlastní srdce a 

naše vlastní mysl jsou chrámem. Doktrínou je soucit. Láska k ostatním a úcta k jejich právům a 

důstojnosti, bez ohledu na to, kdo a čím jsou, jsou nakonec vším, co potřebujeme. Pokud je 

praktikujeme ve svém každodenním životě, pak bez ohledu na to, zda jsme vzdělaní či nevzdělaní, ať 

věříme v Buddhu či Boha nebo jsme stoupenci nějakého jiného náboženství či vůbec žádného, máme-

li soucit s ostatními a chováme-li se disciplinovaně z pocitu zodpovědnosti, není pochyb, že budeme 

šťastni. 

 

Proč tedy, když je tak jednoduché být šťasten, je to pro nás tak těžké? Bohužel přestože většina z nás 

sama sebe považuje za soucitné, máme sklon tyto samozřejmé pravdy ignorovat. Zapomínáme 
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postavit se svým negativním myšlenkám a emocím. Na rozdíl od farmáře, který se řídí změnou ročních 

období a neváhá obdělávat půdu, když nastane ten správný okamžik, ztrácíme mnoho svého času v 

bezvýznamných činnostech. Velmi litujeme malicherných záležitostí, jako je ztráta peněz, zatímco se 

bez sebemenších výčitek svědomí vyhýbáme činnostem, které jsou skutečně důležité. Místo abychom 

se radovali z příležitosti přispět k prospěchu ostatních, pouze usilujeme o vlastní potěšení všude, kde 

můžeme. Vyhýbáme se úvahám o ostatních s odůvodněním, že jsme příliš zaneprázdněni. 

Běháme vpravo a vlevo, provádíme výpočty, uskutečňujeme telefonní hovory a uvažujeme, zda bude 

lepší toto než tamto. Ale tím se zabýváme pouze na nejhrubší a nejzákladnější úrovni lidského ducha. 

Nadto tím, že jsme necitliví k potřebám ostatních, jim nevyhnutelně nakonec ublížíme. Považujeme se 

za velmi chytré, ale jak využíváme své schopnosti? Příliš často je používáme k oklamání svých sousedů, 

k získání výhody nad nimi a vítězství na jejich účet. A když věci nedopadnou podle našich představ, pak, 

plni pocitu vlastní neomylnosti, viníme ostatní za své obtíže. 

 

Přesto trvalá spokojenost nemůže vzejít ze získání věcí. Bez ohledu na to, kolik přátel získáme, 

nemohou nás učinit šťastnými. Shovívavost ke smyslovým potěšením není nic jiného než branou k 

utrpení. Je to jako med namazaný kolem ostří meče. Samozřejmě tím nechci říci, že bychom měli 

opovrhovat svým tělem. Naopak, nemůžeme být ostatním prospěšní bez svého těla. Ale musíme se 

vyhnout extrémům, které mohou vést ke škodě. 

 

Když se soustředíme na světské záležitosti, pak to, co je podstatné, před námi zůstane skryto. 

Samozřejmě pokud bychom při takovém způsobu života byli zcela šťastni, bylo by naprosto přijatelné 

takto žít. Přesto šťastni být nemůžeme. V nejlepším případě projdeme životem bez větších starostí. Ale 

když nás zaskočí problém, k čemuž nutně musí dojít, jsme nepřipraveni. Zjistíme, že se s ním neumíme 

vypořádat. Jsme zoufalí a nešťastní. 

 

Proto se sepjatýma rukama vás, čtenáři, prosím, zajistěte, abyste zbytek svého života prožili tak 

smysluplně, jak je to jen možné. Udělejte to tak, že se budete zabývat duchovní praxí, pokud můžete. 

Doufám, že jsem objasnil, že na tom není nic tajemného. Neznamená to o nic víc, než jednat ze zájmu 

o ostatní. A za předpokladu, že budete tuto praxi vykonávat upřímně a vytrvale, kousek po kousku, 

krok za krokem budete postupně schopni znovu uspořádat své zvyky a postoje tak, abyste méně 

přemýšleli o svých omezených zájmech a více o ostatních. Když to uděláte, zjistíte, že sami 

zakoušíte klid a štěstí. 

 

Vzdejte se své závisti a potřeby triumfovat nad ostatními. Místo toho se jim pokuste prospět. S 

laskavostí, odvahou a důvěrou, že když to děláte, určitě budete úspěšní, vítejte ostatní úsměvem. 

Buďte otevření. A pokuste se být nestranní. S každým jednejte tak, jako by to byl váš blízký přítel. 

Neříkám to jako dalajlama ani jako někdo, kdo má zvláštní moc či schopnosti. Nic z toho nemám. 

Mluvím jako lidská bytost, jako někdo, kdo si stejně jako vy přeje být šťastný a netrpět. 

 

Jestliže z jakéhokoli důvodu nemůžete ostatním pomáhat, alespoň jim neškoďte. Považujte sami sebe 

za turistu. Uvažujte o světě tak, jak jej lze vidět z vesmíru — malý a bezvýznamný, ale přesto tak krásný. 

Mohlo by zde být skutečně něco získáno tak, že bychom během svého pobytu ublížili ostatním? 

Není lepší a rozumnější uvolnit se a klidně se bavit, jako bychom navštívili jinou čtvrť? Proto pokud při 

svém užívání si světa budete mít volnou chvilku, pokuste se pomoci jakkoli malým způsobem těm, kteří 

jsou utlačovaní, a těm, kdo z jakéhokoli důvodu nemohou sami sobě pomoci. Pokuste se neodvracet 

se od těch, jejichž zjev je vám nepříjemný, od otrhaných a nemocných. Pokuste se nikdy o nich 

neuvažovat jako o horších, než jste vy. Pokud můžete, pokuste se dokonce neuvažovat sami o sobě 

jako o lepším, než je ten nejubožejší žebrák. V hrobě budete vypadat všichni stejně. 
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Na závěr bych se s vámi rád podělil o krátkou modlitbu, která mi dodává velkou inspiraci při mé snaze 

prospět ostatním: 

 

„Ať se stanu v každé době, nyní a navždy ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili 

cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou 

v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit a sluhou 

pro všechny potřebné.“ 

 

 

 

 


