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Ukázka z nedávno vydané brožury Cesta moudrosti, zpracované na základě přednášky v Dhagpo Kagyu Ling, říjen 1997.
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TRADIČNÍ UČITELÉ

Emoce
Musíme pochopit emoce v sobě i v druhých. Jsou stavem 
mysli. Nemusíme je odetínat, ani rozvíjet. Když porozumíme 
emocím, všechno bude jednodušší – naše vztahy s lidmi, 
s našimi učiteli a náš přístup k učení. Platí to také opačně. Když 
své emoce nechápeme, všechno se komplikuje. Posuzujeme 
sebe i ostatní. Proto učení stále zdůrazňují – dívat se na svou 
mysl. Veškeré učení o meditaci dochází k tomuto bodu. Když 
opravdu pochopíme svou mysl, uvidíme věci takové, jaké 
jsou. Teď je pro nás bolest zubu reálná, není to iluze. Ale když 
pochopíme skutečnou podstatu mysli, pak uvidíme bolest jako 
iluzorní. To je důležitá věc. Kolem emocí je mnoho konceptů. 
Snadno se o nich mluví a zdají se nám dost těžké. Tím „těžké“ 
mám na mysli koncepty, které jsme si kolem nich sami vytvořili. 
Pořád se snažíme udržet si dobré pocity a zbavit se špatných. 
Je to normální a není na tom nic špatného. Ale negativní 
myšlenky se nedají vytlačit, protože jsou naší myslí.

Jak s emocemi pracovat
Otázka zní: Co můžeme dělat? Každý prožil negativní emoce – 
hněv, závist, neštěstí a mnoho dalších. Myslíme si, že kdybychom se 
jich mohli zbavit, budeme šťastní. To je omyl. V zásadě se potřebu-
jeme podívat na příčinu těchto negativních emocí, příčinu hněvu, 
příčinu připoutanosti, příčinu pýchy, příčinu očekávání. Emoce 
jsou naší myslí. Proto jediným řešením je uvědomit si skutečnou 
podstatu mysli. Pak uvidíme, že negativní emoce nedávají smysl 
a samy se rozpustí. Ten proces ovšem není snadný a trvá dlouho. 
Ale to by nás nemělo odradit. Učení nám radí, abychom si vždy 
byli vědomi všech situací a stavů s nimi spojených, abychom 
praktikovali – dívali se na svou mysl, na to, jak je orientována. 
Máme touhy a očekávání. Když nejsou uspokojeny, objeví se 
negativní emoce. Tak to je vždy. Tuto základní podmíněnost 
můžeme v sobě i v ostatních pochopit. To je velmi důležité. 
Prostě pozorujeme, aniž bychom se snažili něčeho zbavit. Takto 
s emocemi pracujeme na začátku.

Obecně je příčinou emocí vzrušená nebo nepokojná mysl. 
Všichni víme, že jsme si na svůj emocionální proces tak zvykli, 
že je obtížné utvořit si od něj odstup a vidět jej takový, jaký je. 
Kdykoli je naše mysl v nepříjemném stavu, jako je hněv, smu-
tek nebo mírná deprese, může nám to dobře posloužit jako 
materiál pro praxi. To znamená, že můžeme okamžitě využít 
situace – rozrušené mysli, abychom si ověřili učení. Než zaplétat 
se do konceptů a slov učení – můžeme v mysli spontánně prožít 
jejich skutečný význam.
Zpočátku bude asi snadnější zkoumat a prověřovat slabší emoce. 
Například, když jsme trochu nešťastní, snažíme se pochopit, jak je 
s tou emocí spojena naše mysl, pochopit příčinu emoce. Je způ-
sobena pýchou, připoutaností, nevědomostí, nebo nenávistí? 
Snažte se vidět jasněji. Ale kvůli svým navyklým sklonům vždy 
hledáme nějaké důvody a výmluvy. Je nezbytné, abychom byli 
naprosto otevření. Je snadné říct, že jsem nešťastný kvůli tomu či 
onomu. Ale pokud nám jde o pravdu a skutečně se snažíme pravdu 
poznat, získáme určitý vhled. Tibetsky říkáme denpa. To znamená 
pravda bez jakékoli výmluvy nebo kompromisu. Denpa ukazuje 
na skutečný stav naší mysli. Naše mysl má tendenci se od pravdy 
odchylovat, takže je pro nás trochu obtížné ihned se v určité 
situaci zorientovat a čelit jí. Prostě se dívejte bez dalších pocitů. 
Máme tendenci hledat něco důležitého. „Toto potřebuji,“ nebo: 
„Musím udělat tamto.“ Pořád je zde touha mít nějaký cíl. Dívat 
se bez nějakých dalších podmínek je pro nás nové. Musíme se 
učit, jak to dělat. Když se díváme, vyhýbáme se snaze něčeho se 
zbavit nebo dosáhnout lepšího výsledku. Neměli bychom nic 
očekávat ani toužit po nějakém zlepšení.
Uveďme si příklad – jdete na procházku a spadnete. Podívejte 
se na příčinu svého pádu. Stalo se to kvůli vašim botám, cestě, 
nebo tím, jak jste šlápli? Tohle děláte bez jakéhokoli postoje nebo 
jakýchkoli předpojatých představ. Jenom se přirozeně podíváte 
a necháte to být. Podobným způsobem zacházíme s rušivými 
záležitostmi ve své mysli. Vtip je v tom, nesnažit se problém 
řešit, ale nejdříve se podívat na stav své mysli, který ten problém 
vyvolal. To nám dá jasnou odpověď. Přijde sama. Ve skutečnosti se 
to dělá dost těžko. Ale pokud se stále snažíme dívat tak, jak bylo 
popsáno, nakonec nám bude všechno jasnější.
Velmi pomalu získáme ngepa. Ngepa je něco jako jistota. Znamená 
to, že máme velice jasné pochopení, takže na sobě můžeme 
pracovat. Zní to možná jednoduše, ale když se o to skutečně 
pokoušíme, může to být matoucí. Pokud jsme zde v lidské podobě, 
podléháme svým emocionálním stavům a podmínkám. Musíme 
s nimi pracovat. Děláme praxi a snažíme se řídit pokyny.

Udržujte od svých stavů trochu 
odstup a dívejte se
Učení hovoří o skutečné podstatě naší mysli a všech jevů. Možná 
tuto skutečnou podstatu intelektuálně chápeme. Ale denpa 

Musíme pochopit emoce v sobě i v druhých. Jsou stavem mysli. Nemusíme je odetínat, 

ani rozvíjet. Když porozumíme emocím, všechno bude jednodušší – naše vztahy s lidmi, 

s našimi učiteli a náš přístup k učení.

Lama Džigme rinpočhe se narodil do rodiny 16. Gjalwy 
Karma py jako bratr J. S. Šamara rinpočheho, coby rein-
karnace tibetského dosažitele. Obdržel rozsáhlá uče-
ní od 16. Karmapy, který ho během své první návštěvy 
na Zápa dě ustanovil svým zástupcem pro Evropu. Od té 
doby vede lama Džigme rinpočhe Karmapovo hlavní sídlo 
v Evropě, Dhagpo Kagyu Ling ve Francii.
Lama Džigme rinpočhe tam dosud předal nesčetná učení 
dharmy a stal se svědkem růstu centra z malé venkovské 
sedlácké usedlosti ve velké centrum. Kromě svých výji-
mečných organizačních schopností je velmi uznávaný jako 
lama. Mnozí lidé mají velký užitek z jeho hlubokých zna-
lostí, porozumění západnímu životnímu stylu a praktické 
moudrosti, vřelosti a humoru.

14 BUDDHISMUS DNES 17

BD_17_MB_hotovy_design_cs3.indd   14BD_17_MB_hotovy_design_cs3.indd   14 22/06/2009   19:52:4622/06/2009   19:52:46



se musí prožít. Denpa jako „pravda“ se týká pravdy naší mysli 
a pravdy všech podmínek. Musíme tu opravdovou podstatu 
sami pochopit a zrealizovat. Nevyžadují se žádné činy. Snažíme 
se vidět přirozenou podstatu mysli a přirozenou podstatu věcí. 
Neděláme to proto, že nám někdo řekl, abychom to dělali. To by 
bylo naivní. Přesto vidíme bez jakýchkoli pochybností. Vezměme si 
celou naši situaci zde v samsáře – existuje štěstí a existuje smutek. 
Zatímco různými způsoby hledáme štěstí, věnujeme také čas 
praxi. Snažíme se mít mysl pokojnou a jasnou. Když jsme schopni 
vidět, co děláme, pak děláme všechno nejen s plným zaujetím, 
ale zároveň si je naše mysl také jasně vědomá toho, co děláme. 
Pozorujeme se. Pozorujeme se, když praktikujeme, když pracujeme, 
během obtížného období, během prožívání radosti, neustále. 
Snažíme se trochu oddělit svou vlastní podstatu od normálních 
životních funkcí. Získat odstup znamená být schopen dívat se 
na sebe v okamžiku velké radosti nebo v okamžiku hlubokého 
smutku. Můžeme vidět, že jevy nemají až tak velký smysl. Je to 
jako dívat se na fi lm. Dokonce i když jsme smutní, chápeme, že 
smutek je v pořádku. Možná to zní poněkud podivně, ale je to 
velmi důležitá věc. Prozatím je těžké to pochopit, nicméně si to 
uchovejte jako užitečnou informaci na pozdější dobu.
Když se pokoušíme vidět podstatu něčeho, můžeme být zmatení, 
takže potom hledáme objasnění v učení. Normálně, když jsme 
něčím zmatení, to něco je od nás oddělené. A hledáme vysvětlení, 
jak to funguje. Ale tady to chceme vidět takové, jaké to je.
Sebe například považujeme obvykle za velmi důležité. Proto jsme 
zde ve svých individuálních životních situacích. Řekněme, že jste si 
zlomili ruku a je to velmi bolestivé. Ale když se pozorujete, zjistíte, 
že se se svou rukou ztotožňujete. Mohli byste ale tu ruku vnímat 
jako něco odděleného od své mysli. Jestliže je bolest v ruce iluzí, 
můžete ji nechat být. Ale prozatím bolest nedokážete pustit, i když 
si říkáte, že je iluzorní. Zranění musíte ošetřit. Ale jde o to, mysl 
a ruku oddělit. Jestliže má vaše mysl od ruky trochu odstup, utrpení 
je pak také odlišné. Víte, že jste si zlomili ruku. Uvědomujete si 
příčinu a další okolnosti. Vaše mysl je jasnější a bolest prožíváte 
jinak. Vaše pochopení mysli je také jiné. Ale bez této okamžité 
sebekontroly jsou vaše mysl a ruka pevně spojené. Pak je tu hned 
spousta utrpení a zmatku. To jsou tedy dva způsoby, jak stejnou 
událost vnímat. Zlomená ruka je jenom jeden příklad. Můžeme 
tento příklad rozšířit a zahrnout sem všechny vnější jevy, stejně 
tak vnitřní reakce, pocity a emoce – jak je spojujeme se sebou 
a se svou myslí. Jinak tady nikdy nemůže být žádný kontakt.
Proto bychom se měli snažit udržovat trochu odstup mezi svou 
myslí a vším, co je vázáno na čas a aktivitu. Neměli bychom 
zaujímat postoj, že na ničem nezáleží. Jsme zde v samsáře, takže 
musíme být opatrní ve všem, co děláme. Zároveň se snažme 
vidět, kde jsme, jak se angažujeme, jaké jsou naše emoce a jejich 
příčiny. Pomalu a postupně budeme chápat smysl učení a naše 
pochopení se bude zvětšovat.

Není třeba nic odmítat, ani získávat, 
jen být bdělý
Jsme zvyklí rozlišovat, ať jsme v jakékoli situaci. Ale rozlišování 
musí být přesné. Například v běžném životě, když jde všechno 
dobře, děláme věci se zaujetím. Ale všechno není užitečné, 
tak se snažíme nemarnit čas. Učení kladou na tento bod 
velký důraz. Jsme však nevyhnutelně svázáni se svými indivi-
duálními návyky, svým zázemím a kulturou. Utvářejí relativní 
podmínky, které doprovázejí stav naší mysli. Víme, že od nás 
nejsou oddělené. Ale zároveň se jimi ani nemusíme nechat 
rozptylovat. Nic není třeba odmítat, ani přijímat. Prožíváme svůj 
život stejným způsobem. Přijímáme situaci, v níž se nacházíme, 
ať je jakákoli, a snažíme se být si vědomi své mysli. Takovým 
způsobem také začínáme meditovat. Meditace znamená, 
že nás naše vlastní myšlenky nerozptylují. Jsme si vědomi 
sami sebe. Teď je obtížné nebýt v běžném životě rozptýlený. 
Naše myšlenky jsou nyní velmi silné. Ale i přesto bychom se 
měli snažit být bdělí, kdykoli můžeme. Měli bychom se snažit 
vidět trochu odlišně, než jsme byli dosud zvyklí.
Tuto bdělou pozornost můžeme používat ve všech situacích 
bez nátlaku, bez toho, že bychom se do toho nutili – během 
praxe, během učení, ve všedním životě. Prostě pozorujeme 
bez jakýchkoli předem daných představ. Takto můžeme vidět 
jasněji. Pokud to nedokážeme dělat neustále, můžeme to dělat 
alespoň občas. Časem to bude stále snadnější. Mluvili jsme 
o Přípravných cvičeních (tib. ngöndro), o tom, jak je důležité 
mít pro praxi náležitou přípravu. Je to prostě toto – vidět jasně. 
Procvičovat tento způsob pohledu, opravdu to sami prožít.

Př
ek

la
d:

 M
ar

ie
 M

or
av

co
vá

.

Nic není třeba odmítat, ani přijímat. Prožíváme svůj život stejným způsobem. Přijímáme 
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