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ÚVOD
Štěstí je možné jedině s opravdovou láskou. Opravdová
láska má moc uzdravovat a přetvářet prostředí kolem nás
a dávat našemu životu hluboký smysl. Učení o lásce, jež
nám zanechal Buddha, je jasné, vědecké a plně uplatnitelné v našem každodenním životě. Každý může mít užitek
z tohoto učení.
Když byl Buddhův syn Ráhula mladým novicem, Buddha mu doporučil, aby se cvičil v tom, být jako Země s jejími
oceány a řekami. Ať lidé na zem vylijí či položí cokoli – mléko, květiny či kompost – Země to vše přijímá. Proč? Protože Země je tak obrovská a má schopnost přetvořit všechno v půdu, rostliny a květy. Nasypete-li plnou hrst soli do
sklenky vody, nebude ta voda k pití. Nasypete-li ji však do
řeky, lidé z ní nadále mohou čerpat vodu na vaření, mytí
i pití. Řeka je mohutná a je tak schopna mnohé pojmout,
vstřebat a přeměnit.
Máme-li velké srdce, dovedeme být jako řeka. Je-li naše
srdce malé, naše porozumění i soucit jsou omezené, a tak
zažíváme trápení. Nejsme schopni přijmout či tolerovat
druhé s jejich nedostatky a chceme po nich, aby se změnili. Když se ale naše srdce rozroste, již nás tyto věci netrápí. Máme hodně pochopení i soucitu, a tím pádem jsme
schopni druhé přijmout. Přijímáme je takové, jací jsou,
a oni pak mají možnost projít proměnou. Takže ta zásadní
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otázka zní: Jak napomůžeme tomu, aby naše srdce rostlo?
Postupným cvičením dospěje vaše srdce k nekonečné velikosti, jako srdce Buddhovo, schopné obejmout celý vesmír.
Francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry napsal, že milovat neznamená jen hledět na sebe navzájem,
nýbrž hledět společně stejným směrem. O tomto citátu
hodně přemítám. Jednoho dne jsem si představoval pár
pohlížející stejným směrem a rozesmál jsem se, protože
tím, na co se dívali, byla televize. Když lidé přestanou mít
potěšení z dívání se na sebe navzájem a místo toho se začnou dívat na něco, co je rozptyluje, to není pravá láska.
Co tedy znamená milovat? Milovat znamená hledět jeden na druhého a zároveň hledět společně týmž směrem.
Umíme-li se dívat, pohlížení na sebe navzájem je také nádherné. Protože pokud víte, jak se dívat na druhé a přitom
v nich objevovat základní dobro a krásu, máte šanci objevit
totéž v sobě samých. Dívat se na druhého znamená také
nahlížet na sebe. Máte možnost odhalit, že láska je něco
skutečného. Každému z nás se dostává příležitosti prožít
lásku jako něco, co skutečně existuje. Láska je ta energie,
jež nám pomáhá být silní a pečovat o blaho druhých lidí
i ostatních živých tvorů.
Kvůli tomu, že neovládáme umění života v plném vědomí, dopouštíme se v našem každodenním životě chyb,
což formuje nitro naše i těch kolem nás. Působíme trápení
svým příbuzným, přátelům a kolegům, protože je dostatečně nechápeme a nemáme trpělivost. Naše vztahy jsou
tak postupně čím dál napjatější a může se stát, že jednoho
dne se naše komunikace zcela zablokuje.
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Všichni potřebujeme lásku a všichni potřebujeme milovat. To, co Buddha nahlédl onoho rána, kdy dosáhl osvícení, bylo, že všichni máme schopnost milovat a nacházet
porozumění. Jenže my tomu, zdá se, nevěříme a setrvale
působíme utrpení sobě i druhým. Možná jsme neměli čas
do hloubky nahlédnout povahu své lásky, udělat si jasno v tom si, o čem vlastně naše láska je, a pochopit, proč
dochází k tomu, že když milujeme, vzniká z toho trápení. V buddhismu je význam lásky velmi hluboký, ale také
velmi jasný. V této knize rozebírám složky, z nichž sestává pravá láska, a cvičení, pomocí nichž ji můžeme v sobě
rozvinout.
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Buddha učil, že je možné žít dvacet čtyři hodin denně ve
stavu lásky. Každý pohyb, každý pohled, každá myšlenka
a každé slovo může být prostoupeno láskou.
V době, kdy žil Buddha, se stoupenci bráhmanské víry
modlili za to, aby se po smrti znovuzrodili v nebi, a tam navěky pobývali s Brahmou, Bohem všehomíra. Jednoho dne
se jeden bráhman zeptal Buddhy: „Co mám dělat, abych
si mohl být jistý, že po své smrti skutečně budu přebývat
s Brahmou?“
Buddha mu odpověděl: „Brahma je pramenem lásky,
proto abys s ním mohl přebývat, musíš praktikovat brahmaviháry: lásku, soucítění, radost a vyrovnanost.“ Staroindické slovo vihára znamená obydlí, místo, v němž přebýváme, a tak je brahmavihára příbytkem Brahmy.
Čtyřem brahmavihárám se také říká nezměrnosti, protože oddáte-li se jejich praktikování, budou ve vás den za
dnem růst, až obejmou celý svět. Budete šťastnější a stejně tak i všichni kolem vás budou šťastnější.
Čtyři nezměrnosti představují čtyři složky opravdové
lásky: maitrí – milující laskavost (přání rozdávat štěstí),
karuná – soucítění (přání zbavit druhou osobu utrpení),
muditá – radost (přání dělat radost lidem kolem vás a dovolit jejich štěstí, aby působilo radost vám) a upékšá – vyrovnanost (přání přijímat vše a nerozlišovat). Milujete-li,
protože živé bytosti potřebují vaši lásku, a ne proto, že někdo patří do vaší rodiny, k vašemu národu nebo k vašemu
náboženství, pak milujete bez rozlišování a praktikujete
pravou lásku.
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Spočíváte-li v těchto stavech, žijete v nejkrásnější, nejpokojnější a nejradostnější oblasti univerza. Když se vás
někdo zeptá na vaši adresu, můžete odpovědět brahmaviháry, příbytky Brahmy, známé také jako čtyři nezměrnosti lásky, soucítění, radosti a vyrovnanosti. Existují
pětihvězdičkové hotely, které stojí více než 2 000 dolarů
za noc. Přesto Brahmův příbytek nabízí více štěstí než tyto
hotely. Je to hotel, který má pět tisíc hvězdiček, místo, kde
se můžeme učit milovat a být milováni.
Buddha respektoval přání lidí praktikovat jejich vlastní
víru, a tak bráhmanovi odpověděl způsobem, který by ho
v tom podpořil. Těší-li vás meditace vsedě, praktikujte meditaci vsedě. Těší-li vás meditace v chůzi, praktikujte meditaci v chůzi. Uchovejte si však své židovské, křesťanské
nebo muslimské kořeny. Tak budete pokračovat v Buddhově duchu. Jste-li odříznuti od svých kořenů, nemůžete být
šťastni.
Nágárdžuna, buddhistický filosof z druhého století,
píše:

„Praktikování nezměrné mysli lásky vede k uhášení hněvu v srdcích živých bytostí. Praktikování
nezměrné mysli soucítění vede k uhášení všech zármutků a úzkostí v srdcích živých bytostí. Praktikování nezměrné mysli radosti vede k uhášení
smutku a neveselí v srdcích živých bytostí. Praktikování nezměrné mysli vyrovnanosti vede k uhášení

13

O LÁSCE

Buddha jim řekl: „Hlubokého probuzení dosáhne každý,
kdo praktikuje čtyři nezměrnosti spolu se sedmi faktory
probuzení, čtyřmi ušlechtilými pravdami a osmidílnou
stezkou.“4 Láska, soucítění, radost a vyrovnanost jsou pravou přirozeností probuzené bytosti. To jsou čtyři aspekty
opravdové lásky v nás samých i ve všech ostatních a všem
kolem.

LÁSKA (MAITRÍ)
První aspekt opravdové lásky se v sanskrtu nazývá maitrí. Maitrí je možné překládat jako „láska“ nebo „milující
laskavost“. Někteří učitelé buddhismu dávají přednost
„milující laskavosti“, protože se domnívají, že „láska“ je
nadužívaná, já však dávám přednost slovu „láska“. Jsme
zvyklí používat slovo „milovat“ pro chuť nebo touhu, jako
třeba ve větě: „Miluju hamburgery.“ Musíme jazyk používat pečlivě. „Láska“ a „milovat“ jsou krásná slova, musíme
jim navrátit jejich smysl. Slovo „maitrí“ pochází ze slova
mitra, které znamená „přítel“. V buddhismu je základním
smyslem lásky přátelství.
Maitrí představuje úmysl a schopnost rozdávat radost
a štěstí. K rozvinutí této schopnosti musíme praktikovat
hluboké nahlížení a hluboké naslouchání, pomocí nichž
poznáme, co je třeba dělat nebo nedělat, abychom druhé

4 Sanjukta-ágama (sútra 744 v Tsa A Chan, Taišó 99). Taktéž Mettásahágata-sutta v Sanjutta-nikáji (kap. 46, sútra 54). Autorův výklad Čtyř ušlechtilých pravd a Osmidílné stezky viz v jeho jiných publikacích.
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činili šťastnými. Když tomu, koho máte rádi, věnujete
něco, co nepotřebuje, nejedná se o maitrí. Musíte vnímat
celou jeho skutečnou situaci, jinak mu můžete tím, co mu
přinášíte, učinit nešťastným.
V jihovýchodní Asii lidé nesmírně zbožňují velké, ostnaté ovoce zvané durian. Dá se říci, že jsou na něm až závislí. Toto ovoce má velmi silný pach. Někteří milovníci
durianu si slupku snědeného ovoce schovávají pod postel,
aby nadále cítili jeho vůni. Mně však durian strašlivě páchne. Jednou jsem ve svém klášteře ve Vietnamu recitoval
texty a mezi dary obětovanými Buddhovi ležel na oltáři
i durian. Pokoušel jsem se recitovat Lotosovou sútru, kterou
jsem doprovázel údery na dřevěný buben a velkou mísu,
ale nedokázal jsem se soustředit. Když jsem si to uvědomil, odnesl jsem mísu k oltáři a přiklopil jí ten durian,
abych mohl zpívat sútru. Když jsem skončil, poklonil jsem
se před Buddhou a vysvobodil durian. Kdybyste mi řekli,
„Thâyi, mám tě moc rád, proto bych si přál, abys snědl kousek tohoto durianu,“ trpěl bych. Máte mě rádi, přejete mi
štěstí, ale chcete po mně, abych jedl durian. To je příklad
lásky bez porozumění. Váš záměr je dobrý, ale nerozumíte
tomu, co potřebuji.
Bez porozumění není láska opravdovou láskou. Musíme se dívat hluboko, abychom viděli a chápali potřeby
svých milovaných, jejich tužby i jejich trápení. Všichni
potřebujeme lásku. Láska nám přináší radost a pohodu.
Je tak přirozená jako vzduch. Vzduch nás miluje: potřebujeme čerstvý vzduch, aby nám bylo dobře. Milují nás
stromy. Potřebujeme stromy, abychom byli zdraví. K tomu,
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abychom byli milováni, musíme milovat, to znamená, musíme rozumět. Aby naše láska přetrvala, musíme patřičně
jednat nebo nejednat, abychom chránili vzduch, stromy
i naše milované.
Všichni v sobě máme zárodky lásky. Můžeme rozvíjet
tento zázračný zdroj energie a živit v sobě nepodmíněnou lásku, která nic neočekává na oplátku. Když někoho
hluboce chápeme, ať je to třeba i někdo, kdo nám ublížil,
nedokážeme jej nemilovat. Buddha Šákjamuni prohlásil,
že buddha příští éry se bude jmenovat Maitréja, „Buddha
lásky“.

SOUCIT (KARUNÁ)
Druhým aspektem opravdové lásky je karuná, záměr
a schopnost zbavovat a transformovat utrpení a ulehčovat
trápení. Slovo karuná které existuje jak v jazyce páli, tak
v sanskrtu, se běžně překládá jako „soucítění“, což není
úplně přesné. V češtině je toto slovo tvořeno předponou
sou („spolu s“) a slovem cítění. Je však třeba mít na paměti,
že pro pravý soucit není třeba sdílet nebo prožívat stejný
pocit jako osoba, s níž máme soucit. Ještě více zavádějící
je z latiny do angličtiny převzaté slovo pro soucit „compassion“ s původním významem „spolutrpění“. K soucitu
s někým není zapotřebí prodělávat stejný pocit jako on.
Nepotřebujeme trpět, abychom zmírnili utrpení druhého.
Například lékaři jsou schopni zmírnit bolest svých pacientů, aniž by prodělávali stejnou chorobu. Trpíme-li příliš,
může se stát, že tomu podlehneme a nebudeme schopni
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pomáhat. Nicméně, než nalezneme lepší slovo, budeme karuná překládat jako soucítění.
K tomu, abychom v sobě rozvinuli soucítění, musíme
praktikovat vědomé dýchání, hluboké naslouchání a hluboké nahlížení. V Lotosové sútře je Avalókitéšvara líčen
jako bódhisattva, který „hledí očima soucítění a hluboce naslouchá nářkům světa“. Soucítění v sobě zahrnuje
upřímnou starost o druhého. Víte, že trpí, tak si přisednete blíže, hluboce nasloucháte a nahlížíte, abyste se mohli
dotknout jeho bolesti. Jste s ním v hlubokém spojení, hlubokém sdílení, a to samo již přináší určitou úlevu.
Jediné soucituplné slovo, čin nebo myšlenka dokáže
zmírnit trápení druhého a přinést mu radost. Jediné slovo může někomu navrátit pokoj a sebedůvěru, odstranit
pochybnosti, může někomu pomoci vyvarovat se chyby,
usmířit spor nebo otevřít bránu k osvobození. Jediný čin
může zachránit život jiného člověka nebo mu pomoci využít vzácné příležitosti. Jediná myšlenka může mít stejný
účinek, neboť myšlenky vždy vedou ke slovům a k činům.
Se soucítěním v našich srdcích může každá myšlenka, každé slovo a každý čin způsobit zázrak.
Když jsem byl novicem, nedovedl jsem pochopit, jak
může mít Buddha na tváři tak krásný úsměv, když je svět
plný utrpení. Jak je možné, že zůstává vším tím utrpením
nepohnut? Později jsem pochopil, že Buddha má dost pochopení, vnitřního klidu a síly, aby se nenechal tímto utrpením zavalit. Je schopen se na utrpení usmívat, protože
ví, jak se o něj postarat a jak pomoci k jeho transformaci. Je třeba si utrpení uvědomovat, ale je třeba si při tom
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uchovat jasnou mysl, vnitřní klid a sílu, abychom mohli
přispět k transformaci dané situace. Je-li přítomna karuná, nemůžeme utonout v oceánu slz.

RADOST (MUDITÁ)
Třetí složkou opravdové lásky je muditá, radost. Opravdová láska přináší vždycky radost, nám samým i tomu, koho
milujeme. Jestliže naše láska nepřináší radost oběma,
není to opravdová láska.
Někteří komentátoři vysvětlují, že pocit štěstí se týká
těla i mysli, zatímco radost je spjata především s myslí.
Jako příklad často uvádějí příběh poutníka, který nalezne
oázu v poušti. Když spatří pramen, zakouší radost, a pak,
když se napije vody, pocítí štěstí. Dittha‑dhamma‑sukha‑vihárí znamená „žít šťastně v přítomném okamžiku“. Neženeme se za budoucností; víme, že všechno je zde, v přítomném okamžiku. Ty nejmenší věci nám mohou přinést
obrovskou radost, jako například když si uvědomíme, že
máme zdravé oči. Stačí otevřít oči, abychom viděli modrou
oblohu, fialky, děti, stromy a rozmanité další tvary a barvy. Setrváváme-li v bdělém vědomí, můžeme se dotknout
všech těchto překrásných a osvěžujících věcí a naše radostné rozpoložení mysli se přirozeně dostaví. V radosti je obsaženo štěstí a ve štěstí je obsažena radost.
Někteří komentátoři píší, že muditá představuje
„účastnou radost“ neboli „altruistickou (nesebestřednou)
radost“, tedy štěstí, které zakoušíme, když jsou druzí
šťastní. To je však příliš omezené. Dělá se tu rozdíl mezi
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mnou a druhými. Hlubší definice muditá je radost, která je
plná míru a spokojenosti. Radujeme se, když vidíme ostatní šťastné, ale radujeme se také z toho, že nám se vede dobře. Jak bychom mohli pociťovat radost z radosti druhého,
nedokážeme-li se sami radovat z našeho štěstí? Radost je
pro všechny.

VYROVNANOST (UPÉKŠÁ)
Čtvrtým prvkem opravdové lásky je upékšá, která označuje vyrovnanost, nepřipoutanost, nerozlišování, vyváženou mysl nebo pouštění. Sanskrtský výraz se skládá
z kořene íkš, tj. „dívat se“, a předpony upa ve významu „při,
nad“. Vystoupáte na horu, abyste měli nadhled nad celou
situací a váš pohled nebyl jednostranný. Je-li ve vaší lásce
připoutanost, rozlišování, předpojatost nebo lpění, není
to pravá láska. Někdy se lidé, kteří nechápou buddhismus,
domnívají, že upékšá je lhostejnost, jenomže pravá vyrovnanost není nikdy chladná ani lhostejná. Máte-li několik
dětí, všechny jsou vašimi dětmi. Upékšá neznamená, že
nemilujete. Milujete tak, že vaší lásky se dostává všem vašim dětem bez rozdílu.
Součástí upékšá je samatádžána, „vědomí rovnosti“,
schopnost vidět všechny jako vzájemně si rovné a nedělat
rozdíly mezi sebou a ostatními. Během konfliktu, i když
se nás hluboce dotýká, zůstaneme nestranní, schopni mít
rádi obě strany a mít pro obě pochopení. Odložíme veškeré
upřednostňování a předpojatost a odsuneme všechny hranice mezi námi a ostatními. Dokud sami sebe považujeme
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za toho, kdo miluje, a druhého za toho, jenž je milován,
dokud přikládáme sobě větší hodnotu anebo se považujeme za odlišného od ostatních, nedosáhli jsme pravé vyrovnanosti. Musíme se vžít do „kůže“ druhého člověka, splynout s ním v jedno, chceme-li mu porozumět a opravdově
ho milovat. Když se tak stane, není už žádné „já“ a žádný
„druhý“.
Není-li přítomna upékšá hrozí, že se vaše láska stane
vlastnickou. Letní vánek může být velmi osvěžující, ale
když jej chceme uzavřít do krabičky, abychom jej měli jen
pro sebe, vánek zhyne. Stejně je tomu s vaším milovaným.
Podobá se oblaku, vánku, květině. Zavřete-li jej do krabice, zahyne. A přitom právě tohle mnozí dělají. Připravují
svou milovanou bytost o její svobodu, až nakonec nemůže
zůstat sama sebou. Tito lidé žijí pro své vlastní uspokojování a ostatní používají jako prostředek k tomuto účelu.
To není milování, to je ubíjení. Říkáte o nějakém člověku,
že jej milujete, ale nemáte-li pochopení pro jeho hluboké
touhy, jeho potřeby a jeho potíže, je zavřen ve vězení zvaném láska. Opravdová láska vám dává možnost zachovat si
svobodu svou i svobodu toho, koho milujete. To je upékšá.
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MEDITACE LÁSKY
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Myslí plnou lásky prosytí mnich jednu světovou stranu, pak druhou, třetí, čtvrtou, hořejšek i dolejšek
a kolem dokola, přičemž se všude se vším a všemi
ztotožňuje. Prosytí celý svět svou myslí překypující
láskou, širokou, dalekou, rozvinutou, bezhraničnou,
prostou zášti a zlé vůle. Stejně činí s myslí naplněnou
soucitem, radostí a vyrovnaností.7

Je-li v nás energie lásky silná, můžeme ji rozeslat veškerenstvu do všech směrů. Můžeme si naši lásku představovat jako zvukové nebo světelné vlny, nebo jako bělostný
oblak, jenž se pomalu seskupuje a postupně se rozrůstá,
až pokryje celý svět. Meditace lásky však není jen pouze
aktem představivosti. Opravdový mrak dává déšť. Zvuk
i světlo proniknou všude, a naše láska má dělat totéž. Musíme sledovat, zda je naše láskyplná mysl přítomna v našem skutečném každodenním styku s ostatními. Praktikování meditace lásky vsedě je jenom začátek.
Meditace lásky je však důležitý začátek. Ztišeni sedíme
a nahlížíme hluboko do sebe. S postupem praxe naše láska
přirozeně vzroste a stane se všezahrnující a všeobjímající. Jak se učíme vidět očima lásky, zbavujeme svou mysl
zlosti a nevraživosti. Dokud tyto negativní obsahy mysli
v sobě máme, není naše láska úplná. Může se nám zdát, že
chápeme druhé a přijímáme je, avšak plně milovat je ještě
nedokážeme. Nágárdžuna píše: „V čase praktikování čtyř

7 Subha-sutta (Maddžhima-nikája, sútra 99).
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nezměrností musíš nahlížet do hloubky, abys stanul tváří
v tvář svému hněvu a zášti.“8
Étienne Lamotte v úvodu ke svému překladu Nágárdžunovy Mahápradžňápáramitá-šástry píše: „Čtyři nezměrnosti jsou jen platónskými ideály,“ tedy pouhými představami
a něčím, co by bylo možné uskutečnit. Profesor Lamotte
byl sice vynikající překladatel, nicméně však nebyl obeznámen s buddhistickou praxí. Jakmile necháme vyvstat přání, aby všechny bytosti byly šťastné a v pokoji,
v naší mysli se vytvoří energie lásky a veškeré naše cítění, vnímání, sklony mysli i naše vědomí prostoupí láska.
Vlastně se z nich stane láska. To rozhodně není pouhý
„ideál“. Nágárdžuna sám o tom přímo mluví:
Když si přejeme, aby veškeré bytosti byly šťastné, vyvstává v nás úmysl milovat. Tato touha proniká do
našeho cítění, vnímání, obsahů mysli i vědomí a projevuje se v našem konání, mluvení i dalších aktivitách naší mysli. Události, jež nejsou ani mentální ani
fyzické, které poté vyvstávají, jsou v souladu s láskou
a mohou být nazývány láskou, protože láska je jejich
počátkem. Tyto události následně předurčují naše
budoucí činy a jsou řízeny naší vůlí, která je nyní prodchnuta láskou. Vůle je tou energií, která nás pudí

8 Mahápradžňápáramitá-šástra (podle francouzského překladu E. Lamotta,
srv. pozn. 1).
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k našim činům a slovům. Totéž platí o vyvstání soucitu, radosti a vyrovnanosti.9

Plné vědomí je energií, která nám umožňuje hluboko nahlížet do svého těla, cítění, obsahů mysli i vědomí a jasně
vidět, co jsou naše skutečné potřeby, abychom neutonuli v moři trápení. Láska nakonec naplní naši mysl i vůli,
a naše konání bude od té chvíle výrazem lásky. Mluva
a konání jsou plodem vůle. Prostoupí-li tedy láska naši
vůli, jsou i naše slova a činy prodchnuty láskou. Pronášíme
pouze laskavá a prospěšná slova, jednáme jen tak, aby naše
jednání přinášelo štěstí a zmírňovalo utrpení.
V jiné pasáži Mahápradžňápáramitá-šástry ovšem i Nágárdžuna říká, že čtyři nezměrnosti jsou jen hlubokým
přáním, tedy že existují jen v mysli. To odpovídá Lamottovu platónskému ideálu. Lamotte tedy čerpal z Nágárdžunových vlastních slov! K správnému pochopení je třeba
mít na paměti, že Nágárdžuna se snažil rozvinout názory
nově se prosazujícího mahájánového buddhismu, a proto
napsal: „Stoupenci hínajány praktikují sice čtyři nezměrnosti, avšak u nich mají formu pouhého přání. Teprve když

9	
Mahápradžňápáramitá-šástra. Podle Buddhy sestává lidská bytost z pěti
agregátů (skandha): forma, pociťování, vnímání, mentální formace, vědomí. Podrobné vysvětlení o praktikování meditace lásky v rámci každé
z těchto pěti skandh viz Třetí kapitolu. „Události“, jež se nepovažují ani
za mentální ani za fyzické, se týkají naší mysli a jejích objektů. Jsou to
nabytí, ztráta, zrození, smrt, gramatika, literatura, čas, prostor, spojení,
oddělení, nestálost, množství, vidění věcí jako podobných či odlišných,
atd. Vůle čili záměr je čétana.
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LÁSKA K SOBE

O LÁSCE

Svou praxi začínáme přáním „Kéž jsem....“ Poté pokročíme za úroveň přání a díváme se do všech pozitivních i negativních rysů předmětu naší meditace, tj. v tomto případě
nás samých. Chtít milovat ještě neznamená milovat. Díváme se hlouběji celou svou bytostí, abychom porozuměli.
Nezůstáváme u pouhého opakování slov, ani nenapodobujeme druhé, ani neusilujeme o nějaký ideál. Praxe meditace lásky není autosugesce. Neříkáme prostě jen: „Miluji
sebe sama, miluji všechny bytosti.“ Nýbrž nahlížíme do
hlubin svého těla, pocitů, vnímání, mentálních obsahů
i vědomí a za pár týdnů se z našeho přání stane hluboce
zakořeněné zaměření. Láska vstoupí do našich myšlenek,
slov i jednání a najednou si všimneme, že jsme v míru,
šťastní, lehcí v těle i v duchu, v bezpečí a prostí zranění,
beze stop hněvu, neduhů, strachu a úzkosti.
Při své praxi sledujte, kolik míru, štěstí a lehkosti už
máte. Všímejte si, máte-li obavy z nehod a jiných neštěstí,
kolik hněvu, podrážděnosti, strachu, úzkosti a obav v sobě
nosíte. Díky uvědomování svých pocitů, začnete sami sobě
hlouběji rozumět. Zjistíte, jak vaše strachy a nedostatek
vnitřního míru přispívají k tomu, že se necítíte šťastni.
Zjistíte, jak dobré je milovat sebe a rozvíjet v srdci soucit.
Místo toho, abyste žili s podvědomým strachem z nehod,
pozorujte, jak ustavičně sami sebe zraňujete a učiňte vhodná opatření k minimalizaci zranění a nemocí.
Dívejte se do hloubky svého nitra nejen, když sedíte na
meditačním polštářku, ale ať už jste kdekoli a ať děláte cokoli. Žít s plným uvědomováním je ten nejlepší způsob, jak
chránit sebe samotné a jak předejít nehodám. Rozpoznejte
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LÁSKA A POROZ UMENÍ
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Pokračováním meditace lásky vycházející z Visuddhimaggy
jsou tato tři cvičení:
 éž se naučím dívat se na sebe očima porozumění a lásky.
K
Kéž se [on, ona] naučí dívat se na sebe očima porozumění
a lásky.
Kéž se [oni] naučí dívat se na sebe očima porozumění a lásky.
 éž v sobě dokážu rozpoznat a probouzet semínka radosti
K
a štěstí.
Kéž [on, ona] v sobě dokáže rozpoznat a probouzet semínka
radosti a štěstí.
Kéž [oni] v sobě dokážou rozpoznat a probouzet semínka
radosti a štěstí.
 éž se v sobě naučím rozpoznávat a vidět zdroje hněvu, chtiK
vosti a klamu.
Kéž se v sobě [on, ona] naučí rozpoznávat a vidět zdroje hněvu, chtivosti a klamu.
Kéž se v sobě [oni] naučí rozpoznávat a vidět zdroje hněvu,
chtivosti a klamu.

Jednou, když jsme v Plum Village cvičili meditaci lásky,
jedna mladá žena ze skupiny našich laických přátel mi řekla: „Když jsem se v meditaci zaměřovala na svého přítele,
všimla jsem si, že ho začínám mít míň ráda. A když jsem
se zaměřovala na člověka, kterého mám ze všech nejmíň
ráda, začala jsem nenávidět sama sebe.“ Před meditací byla
její láska k partnerovi tak vášnivá, že nedokázala vidět
jeho nedostatky. V průběhu praxe ho začala vidět jasněji
a uvědomila si, že není tak dokonalý, jak si představova-

6.
PR AVÁ LÁSKA
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Pravá láska zahrnuje respekt. Ve vietnamské tradici manželé vždy respektují jeden druhého jako úctyhodného hosta. Praktikujete-li takto, vydrží vám láska dlouho. Ve vietnamštině máme dvě slova s významem láska, tình a nghĩa.
Tình v sobě má plno vášně. Nghĩa je poklidnější, chápavější a věrnější: nejste tak vášniví, zato je vaše láska hlubší
a pevnější. Jste ochotnější se obětovat, abyste učinili toho
druhého šťastným. Nghĩa je výsledkem dlouhodobého sdílení radostí i nesnází.
Začínáte s vášní, avšak díky společnému životu se učíte poradit si s obtížemi a vaše láska se prohlubuje. Vášně
ubývá, avšak nghĩa postupně narůstá. Mnohem lépe druhého chápete a cítíte hodně vděčnosti: „Děkuji ti, že jsi
mým/mou mužem/ženou, že sis mě vybral/-a za svou/svého společnici/společníka pro sdílení svých nejlepších kvalit i svého trápení. Když mi bylo zle a probděl/-a jsem celou
noc, staral/-a ses o mě. Ukázal/-a jsi mi, že moje vlastní pohoda je tvoje vlastní pohoda. Udělal/-a jsi nemožné, aby se
mi ulevilo. Jsem ti hluboce vděčný/-á.“ Když spolu pár žije
dlouhou dobu, je to díky nghĩa. Nghĩa je tím druhem lásky,
který pro naši rodinu a společnost skutečně potřebujeme.
S nghĩa máte jistotu, že ten druhý vás bude milovat a pečovat o vás, „dokud tvé vlasy nezbělají a zuby nevypadají“.
Nghĩa vytváříte oba dva ve svém každodenním životě.
Nahlížejte hluboko, abyste viděli, které z těchto prvků
jsou ve vaší lásce přítomné. Nelze o něčí lásce říci, že je
stoprocentně tình nebo stoprocentně nghĩa. Je v ní obojí.
Pohlédněte do očí své milované osoby a z hloubi se ptejte:
„Kdo jsi, má lásko, která jsi ke mně přišla a vzala mé trápe-
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Na řadě amerických univerzit probíhají kurzy, které se
nazývají „Komunikační dovednosti“. Nevím přesně, co se
v nich vyučuje, ale doufám, že to zahrnuje umění hlubokého naslouchání a laskavé řeči. Ty je třeba praktikovat denně, pokud chcete rozvinout skutečné komunikační schopnosti. Ve vietnamštině máme úsloví: „Mluvit laskavě nic
nestojí.“ Stačí jen pečlivě volit slova a můžeme rozdávat
štěstí druhým. Způsob, jak mluvíme a nasloucháme, může
druhým dodat více radosti, štěstí, sebevědomí, naděje, důvěry a osvícení.
Nikdy v lidské historii jsme neměli tolik komunikačních prostředků – televizi, rádio, telefon, fax, e-mail,
internet – přesto zůstáváme oddělenými ostrůvky s nedostatkem opravdové komunikace mezi členy rodiny, jedinci ve společnosti nebo národy. Dochází k mnoha válkám a konfliktům. Musíme hledat cesty, jak opět otevřít
brány komunikace. Nemůžeme-li komunikovat, není nám
dobře, trpíme a své trápení si vyléváme na druhé. Platíme
psychoterapeutům, aby nám naslouchali, ale oni jsou také
jen lidé, kteří rovněž mají své problémy.
Jednou jsem v Karma Lingu, meditačním centru ve
francouzských Alpách, řekl skupince dětí, aby šly za kamarádem nebo za rodiči, kdykoli ve svém nitru pocítí bolest,
a mluvily s nimi o tom. Děti se trápí stejně jako dospělí.
I ony se cítí osamělé, odtržené a bezradné. Musíme je učit,
jak komunikovat, když moc trpí.
Předpokládejme, že váš partner nebo partnerka vám
řekne něco nelaskavého a vy se cítíte ublíženě. Jestliže
ihned odpovíte, riskujete, že situaci ještě zhoršíte. Nejlepší
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Vzpomeňte si na svou první lásku, jak se objevila, kde to
bylo a co vás k té chvíli přivedlo. Vybavte si detaily této
zkušenosti, pohlédněte na ně klidně a zhluboka, se soucitem a porozuměním. Objevíte věci, kterých jste si nejprve
nevšimli. Zjistíte, že vaše „první láska“ ve skutečnosti nebyla první. Mnoho pramenů a potůčků napájí řeku vašeho
života. Vaše první láska nemá začátek ani konec, je stále
v přerodu. Vaše první láska je stále tady a dál utváří váš
život. Jste-li v klidu, usmíváte se a vědomě dýcháte, jsem si
jistý, že to pochopíte.
Kde je já? Kde je ne-já? Kdo je vaše první láska? Kdo je ta
poslední? Jaký je rozdíl mezi vaší první láskou a tou poslední? To, jestli se voda v řece rozvodní nebo se vypařuje, záleží
na počasí. Jestli je voda kulatá nebo hranatá, závisí na tvaru
nádoby. Na jaře se valí proudem, v zimě je tuhá. Její nesmírnost se nedá změřit, její zdroj nelze najít. Ve smaragdovém potoce voda skrývá dračího krále. V chladném jezírku
v sobě voda má zářivý úplněk. Na větvi bódhisattvovy vrby
voda rozstřikuje nektar soucítění. Jediná její kapka stačí
na očištění a transformaci světa v deseti směrech. Můžete
vodu samu o sobě uchopit prostřednictvím nějaké formy?
Můžete ji sledovat až k jejímu zdroji? Víte, kde skončí? Stejné je to s vaší první láskou. Vaše první láska nemá žádný počátek a nebude mít konec. Žije stále v proudu vašeho bytí.
Nemyslete si, že je věcí minulosti. Pohleďte do hloubky na
podstatu své první lásky a spatříte Buddhu.
Praxe plného uvědomování je praxí lásky. Je důležité
naučit se vědomě žít dříve, než vstoupíme do nového vztahu, zvláště, než nastoupíte onu cestu vzájemného obje-
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NOVÝ Z ACÁTEK
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Máte koho milovat? Všichni chceme milovat a být milováni. Nemáte-li koho milovat, vaše srdce může vyschnout.
Láska přináší štěstí nám i těm, které milujeme.
Možná chceme pomáhat potřebným. Možná chceme
milovat děti, které hladoví, jsou postižené nebo zneužívané, abychom jim ulehčili v jejich utrpení. Chováme tuto
lásku ve svém srdci a doufáme, že jednou budeme moci
naši pomoc uskutečnit. Když však pak opravdu přijdeme
do styku s těmito dětmi, může být těžké je milovat. Jsou
možná drzé, lžou, kradou a naše láska k nim opadne. Představovali jsme si, že bude nádherné milovat děti, které
potřebují naši pomoc, ale v konfrontaci se skutečností si
nejsme schopni svou lásku zachovat. Když zjistíme, že objekt naší lásky v nás moc lásky nevzbuzuje, cítíme hluboké
zklamání, stud a lítost. Máme pocit, že jsme selhali. Nedokážeme-li milovat chudé nebo postižené dítě, koho pak
milovat dokážeme?
Řada z obyvatel Plum Village, kteří jsou vietnamského původu, chce odejít zpět do Vietnamu pomáhat dětem
i dospělým. Válka lidi hodně rozdělila, zasela do jejich
srdcí mnoho nenávisti a podezřívavosti. Tito mniši, mniši
a laikové by chtěli chodit po své rodné zemi, objímat lidi
a pomáhat jim zmírňovat jejich utrpení. Než se tam však
vydají, musejí se na to dobře připravit. Ty, jimž chtějí pomáhat, nemusí být snadné milovat. Skutečná láska musí
zahrnovat i ty, kdo jsou obtížní, ty, kdo byli zlí. Pokud se
vrátí do Vietnamu, aniž by se naučili milovat a hluboce
chápat, zjistí, že lidé tam jsou nepříjemní, a budou trpět
a možná je dokonce začnou nesnášet.
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násilí, strachu, hněvu a zmatení, které jsou ve mně a ve
společnosti, praktikováním vhodného stravování pro
sebe a pro společnost. Chápu, že vhodný způsob stravování je klíčový pro vlastní sebetransformaci i transformaci společnosti.
Jsem na Západě již přes třicet let a v posledních patnácti
letech pořádám retreaty plného uvědomování v Evropě,
Austrálii a Severní Americe. Při těchto několikadenních
pobytech jsme s mými žáky vyslechli nespočet příběhů
o utrpení a byli jsme zděšeni, kolik toho utrpení je výsledkem alkoholismu, drogové závislosti, sexuálního zneužívání a podobných způsobů chování, které se předávají z generace na generaci.
Společnost je hluboce nemocná. Umístíme-li mladého
člověka do této společnosti, aniž bychom se snažili ho chránit, každý den se mu bude dostávat násilí, nenávisti, strachu a nejistoty, a nakonec z toho onemocní. Naše rozhovory, televizní programy, reklamy, noviny a časopisy, to vše
zalévá semínka utrpení v mladých lidech a stejně tak i v těch
již ne tak mladých. Máme v sobě určité prázdno a snažíme
se ho zaplnit jezením, čtením, povídáním, kouřením, pitím,
sledováním televize, chozením do kina, nebo dokonce přepracováváním se. Tím, že se utíkáme k těmto věcem, jsme
pak jen ještě hladovější a neuspokojenější a chceme zkonzumovat ještě více. Potřebujeme nějaká vodítka, nějaký preventivní lék, abychom se mohli zase uzdravit. Potřebujeme
pro svou nemoc najít léčbu. Potřebujeme něco, co je dobré,
krásné a pravdivé, o co se můžeme opřít.
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Při druhém doteku si představujete sami sebe jako dítě
v Ugandě, jako žábu sežranou užovkou a jako bódhisattvu,
který zpívá a slouží lidem. Daří-li se vám tato praxe, bude
ještě snadnější opustit představu, že vaše tělo jste vy. Vaše
já je daleko širší. Když praktikuji třetí dotek, odstraňuji
představu, že toto tělo jsem já a že těchto sedmdesát let je
doba trvání mého života. Praxe Diamantové sútry spočívá
v odstranění těchto čtyř představ: já, osobnost, živá bytost
a doba trvání života.
Praktikujete-li nahlížení do hloubky na takzvané já,
zjistíte, že sestává výhradně z ne-já prvků. Květ je tvořen
výhradně ne-květovými prvky: semínkem, oblakem, sluncem, minerály a řadou dalších ne-květových prvků. Pokud
byste všechny tyto ne-květové prvky navrátili zpět, odkud
vzešly, květina by nemohla být. Proto můžeme o já říct, že
sestává výhradně z ne-já prvků.
Druhá představa, kterou je třeba odstranit, je představa osobnosti jakožto samostatné, oddělené entity. My
lidé nemůžeme existovat bez ne-lidských prvků, jako jsou
zvířata, plodiny a minerály. Zničíme-li zvířata, rostliny
a minerály, zničíme i sebe, jakožto lidské bytosti. Diamantová sútra je tak nejstarším textem, který nás učí chránit
životní prostředí, když se v ní píše, že lidé jsou tvořeni
ne-lidskými prvky. Zničíte-li ne-lidské prvky, zničíte lidi.
Je třeba odstranit nejen představu já jakožto oddělené
entity, ale rovněž také představu lidí jakožto nezávislých
entit.
Třetí představou, kterou je třeba odstranit, je představa
živých bytostí. Nahlédneme-li do hloubky, zjistíme, že jsou

