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Н

е съм особено склонен да говоря за себе си и предпочитам да дам думата на
големите мислители, вдъхновили съществуването ми. Разказът за няколко
етапа от моя личен път все пак ще помогне да разберете как стигнах до написването на тази книга и до защитата на изложените в нея идеи.
След като израснах в Западния свят, отидох за пръв път в Индия през 1967 г. –
тогава двадесетгодишен, – за да се запозная с големите тибетски будистки учители. Сред тях беше Кангюр Ринпоче, който щеше да стане мой главен духовен водач. Същата година започнах да работя върху дисертация в областта на клетъчната
генетика под ръководството на Франсоа Жакоб в института „Пастьор“ (базиран
в Париж френски Център за биологични и медицински изследвания със световно
реноме).
Годините научна работа ме научиха да ценя интелектуалната дисциплина и
почтеност. След приключването на дисертацията през 1972 г. реших да се установя при учителя си в Дарджилинг. Дълги години след тази среща, докато бях в
Индия, после в Бутан, Непал и Тибет, водих съвсем прост живот. Получавах наймного едно писмо на месец, нямах нито радио, нито вестници и никаква представа
какво става по света. Обучавах се при духовните учители Кангюр Ринпоче, а след
смъртта му – при Дилго Кйенце Ринпоче. Така прекарах доста време в съзерцателно отшелничество и усамотение. Възможно най-добре според силите си участвах
и в дейността на манастирите, които ме бяха приели: „Огйен Кунзанг Шьолинг“ в
Дарджилинг и „Шешен“ в Непал. Там работих за запазването на културното и духовното наследство на Тибет. Благодарение на обучението при тези учители осъ
знах неоценимите добродетели на алтруизма.
През 1997 г. получих писмо от Франция, в което ми предлагаха да се впусна в
диалог с баща ми, философа Жан-Франсоа Ревел. Съдържанието на състоялите се
в Непал беседи бе публикувано в книгата „Монахът и философът“A. Това събитие
сложи край на спокойния и анонимен живот, но в замяна разкри нови възмож
ности.
След четвъртвековно потапяне в учението и практиката на будизма далеч от
западната сцена се оказах отново пред лицето на съвременните идеи. Възстанових
A
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контактите с научния свят. A Взех участие и в срещите на Института „Мисъл
и живот“ – организация под егидата на Далай Лама, основана от невробиолога
Франциско Варела, който искаше да подпомага взаимодействието между науката
и будизма. През 2000 г. започнах активно да участвам в изследователски програми
в областта на невробиологията, чиято цел е анализ на влиянието на тренирането
на духа чрез медитация в краткосрочен и дългосрочен план.
Така жизненият ми опит съчетава влиянието на две големи течения: будистката мъдрост на Изтока и западната наука.
След завръщането от Изтока имах вече променено отношение към света, а
и светът се беше променил. Бях свикнал вече да живея сред култура и хора, чийто приоритет бе да станат възможно най-добри човешки същества, като променят начина си на мислене и съществуване. Обикновените тревоги от печалбата
и загубата, удоволствието и огорчението, възхвалата и критиката, известността и
анонимността там се приемаха за лекомислени и източник на неприятни преживявания. Първостепенни добродетели през целия човешки живот бяха най-вече
алтруистичната любов и състраданието и те стояха в основата на духовния път.
Бях и все още съм особено вдъхновен от будисткото схващане, според което всяко
човешко същество има неповторим потенциал за развитие и доброта. Преоткрих
много по-объркания Западен свят, където индивидуализмът е оценяван като сила
и добродетел до степен да клони към егоизъм и нарцисизъм.
Докато разсъждавах върху културните и философски източници на това различие, си спомних за Плавт, според когото „човек за човека е вълк“1 – твърдение
подхванато и доразвито от Томас Хобс, който говори за „войната на всеки срещу всеки“2; за Ницше, според когото алтруизмът е белег на слабост, и накрая за
Фройд, който твърди, че е „открил съвсем малко добро у хората“3. Мислех, че става
дума само за неколцина песимистични умове, но грешно бях преценил влиянието
на идеите им.
В загрижеността си да разбера по-добре това явление установих, че идеята,
според която всички наши действия, думи и мисли са мотивирани от егоизъм, е
оказала трайно влияние върху западната психология, теориите на еволюцията и
икономиката до степен да придобие силата на догма, чиято истинност доскоро е
била почти неоспорвана. Най-учудващо е упоритото желание на великите умове
да търсят егоистична мотивация за извършването на всяко човешко действие.
Наблюдавайки западното общество, бях принуден да призная, че „мъдреците“
не служеха вече за модел на подражание: бяха заменени от знаменитости, хора с
власт или богатство. Извънредно голямото значение, отдавано на консумацията и
вкуса към излишество, както и господството на парите, ме караха да мисля, че мно-

A

Това стана в серия беседи с астрофизика Трин Сюан Тхуан (L’infinie dans la paume de la
main, 2000). [Издадена от „Изток-Запад“ през 2005 г.] (Бележките под линия, за които не
е изрично посочено друго, са на автора.)
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го от съвременниците ни бяха забравили целта на съществуването – постигане на
чувство за пълнота; бяха се изгубили в средствата.
От друга страна, видях този свят хванат в капана на любопитно противоречие. Проучванията на популярността поставяха на първо място Ганди, Мартин
Лутър Кинг, Нелсън Мандела и Майка Тереза. Според същите сондажи абатът
ПиерA беше най-популярният французин в течение на години. Парадоксът се поизясни от проучване на предпочитанията на около стотина северноамериканци.
Запитани „Кого харесвате повече – Далай Лама или Том Круз?“, отговорът на 80%
от тях бил: „Далай Лама“. Задали им и следващ въпрос: „Ако можехте да избирате,
кой от двамата бихте предпочели да сте?“ „Том Круз“, заявили 70% от хората. Това
показва, че признаването на истинските човешки ценности не пречи да бъдем съблазнени от властта и известността и да предпочетем лесното пред идеята за усилие с цел духовна промяна.
Въпреки налаганото от обкръжението насилие, ежедневното ни съществуване е най-често изтъкано от прояви на сътрудничество, приятелство, привързаност
и внимание. Природата не е само „окървавени нокти и зъби“, както я окайва философът Алфред Тенисън.4 Впрочем, противно на предразсъдъците и налаганите
от медиите внушения, фундаменталните изследвания, обобщени в книгата на харвардския професор Стивън Пинкър, показват, че насилието във всичките му форми непрекъснато намалява през последните векове.5
Общуването с моите приятели учени все пак ме успокои, че през изминалите
тридесет години изкривената представа за човешката природа е била поправяна
от все по-нарастващ брой изследователи, така че идеята за всеобщия егоизъм бива
опровергана от науката6. Така например психологът Даниъл Батсън пръв показва
чрез строги научни опити съществуването на истински алтруизъм, несводим до
някаква форма на прикрит егоизъм.

Силата на примера

Като подрастващ често чувах да казват, че добротата е най-прекрасното
човешко качество. Майка ми непрекъснато го показваше с постъпките си, а и бях
заобиколен от множество уважавани от мен хора, които ме насърчаваха да имам
добро сърце. Думите и действията им бяха източник на вдъхновение и откриваха маса възможности, които подхранваха надеждите ми. Бях възпитан в светска
среда и никой не ми е втълпявал догми за алтруизма или благотворителността.
Наученото идваше единствено от силата на примера.

A

Абат Пиер (светско име Анри Груе (1912–2007)) – френски католически свещеник, участник в Съпротивата, основал през 1949 г. движението „Емаюс“ за подпомагане на бедни и
бездомни, както и на преследвани. – Б.р.
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От 1989 г. насам имам честта да съм преводач на френски на Далай Лама. Той
често повтаря: „Моята религия е добротата.“ Квинтесенцията на учението му е:
„Всяко същество – дори враждебното – се страхува като мен от страдание и търси
щастието. Тази мисъл ни кара да се чувстваме дълбоко загрижени за щастието на
другия – приятел или не. Това е основата на автентичното състрадание. Да търсиш щастие, като оставаш безразличен към другите, е дълбока грешка.“ Това учение Далай Лама превъплъщава в ежедневието. Пред всеки един, посетителка или
срещнат на летището, той незабавно и изцяло присъства с преливащ от доброта
поглед, който прониква в сърцето, за да остави там усмивка, преди да се отдалечи
дискретно.
Преди няколко години, когато се подготвях за оттеглянето в планините на
Непал, поисках съвет от Далай Лама. „Отначало медитирай върху състраданието,
после медитирай върху състраданието и накрая – медитирай върху състраданието“, ми отговори той.
Всеки практикуващ трябва първо да промени себе си, преди да може успешно
да се постави в услуга на другите. Далай Лама обаче набляга върху необходимостта да се хвърли мост между съзерцателния и активния живот. Ако състраданието
без мъдрост е слепота, то състрадание без действие е лицемерие. Вдъхновен от
него и другите ми духовни учители, от 1999 г. насам посвещавам сили и голяма
част от времето си на дейността на „Каруна-Шешен“ (www.karuna-shechen.org).
Това е хуманитарна организация, обединяваща голяма група доброволци – посветени и щедри благодетели, които изграждат и финансират училища, клиники,
приюти в Тибет, Непал и Индия. „Каруна-Шешен“ е осъществила над сто и двадесет проекта.

Съвременните предизвикателства

Настоящето ни изправя пред много предизвикателства. Един от найголемите проблеми пред нас е да съчетаем императивите на икономиката с търсенето на щастие и опазването на околната среда. Тези фактори са свързани съответно с три времеви мащаба: кратко-, средно- и дългосрочен, върху които се
наслагват три типа интереси – нашите, на близките ни и на всички живи твари.
Икономиката и финансите се променят все по-бързо. Борсовите пазари излитат нагоре или се срутват за броени часове. Новите методи за високоскоростни
трансакции, замислени от екипите на някои банки и използвани от спекуланти,
позволяват 400 милиона финансови операции в секунда. Жизненият цикъл на стоките става извънредно къс. Никой инвеститор не е готов да влага в съкровищни
бонове, които ще се изплатят след петдесет години! Живеещите в охолство отказват да се ограничат в полза на най-ощетените или бъдещите поколения, докато
бедните съвсем основателно се надяват на по-голямо благополучие и достъп до
трупащото излишни неща общество на консумацията.
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Мярката за удовлетвореност от живота е житейски проект с рамки кариерата,
семейството и поколението. Тя оценява също и качеството на всеки минаващ момент: с радостите и страданията, които изпъстрят съществуването ни, отношенията ни с останалите; оценява също естеството на външните условия и начина, по
който ги схващаме – като благополучие или неблагополучие.
Що се отнася до околната среда, като изключим последиците от планетарните
катастрофи, свързани с гигантски астероиди или вулканични изригвания, промените в нея доскоро се измерваха в геоложки, биологични и климатични ери от десетки хилядолетия. В наши дни ритъмът на измененията се ускорява непрестанно
поради предизвиканите от човешката дейност смущения в климата. Бързите промени, които настъпиха след 1950 г., очертаха нова ера на планетата – Антропоцен
(буквално „ера на човека“). Това е първата ера в историята на света, през която
човешката дейност дълбоко и цялостно видоизменя (като засега влошава!) системата, която поддържа живота на Земята.
За мнозина понятието „простота“ се свързва с лишения, ограничаване на възможностите и бедно съществуване въпреки опита, който показва, че доброволното придържане към по-скромен живот не означава непременно намаляване на
благосъстоянието, а напротив, внася по-добро качество. Как е по-приятно да прекарате деня: с децата, сред приятели, у дома, в парка, сред природата, или пък да
препускате из магазините? Дали е по-приятно да се наслаждавате на радостта от
удовлетворения дух, или непрекъснато да искате повече: по-скъпа кола, маркови
дрехи, по-луксозна къща?
Американският психолог Тим Касър и колегите му от Университета в
Рочестър разкриха високата цена на материалните придобивки.7 Техните изследвания в интервал от двадесетина години показаха, че хората, чието съществуване
се съсредоточава около богатството, имиджа, социалния статус и други насърчавани в консуматорското общество материални ценности, са по-малко удовлетворени от живота. Фокусирани върху себе си, те предпочитат състезанието пред
сътрудничеството, допринасят по-малко за общото благо и почти не се тревожат за околната среда. Техните социални връзки са отслабени и дори да имат
много контакти, истинските им приятели са малко. Проявяват слабо съчувствие
към страдащите и са склонни да използват другите като средство за постигане
на своите интереси. Парадоксално, те са в по-лошо здравословно състояние, отколкото останалата част от населението. Прекомерното консуматорство е пряко
свързано с извънмерен егоизъм.
От друга страна, богатите страни, които печелят от експлоатацията на природните ресурси, не искат да понижат жизненото си равнище. Затова те са главните виновници за климатичните промени и други бедствия, например увеличаване
на болестите, чувствителни към климатичните промени. Такава болест е маларията: с нарастването на минималните температури тя се разпространява в нови области, вкл. по-високо над морското равнище. Засегнато е най-бедното население,
а неговият принос към климатичните промени е пренебрежим. Афганистанецът
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произвежда две хиляди и петстотин пъти по-малко CO2 от катареца и хиляда пъти
по-малко от американеца. Американският магнат Стивън Форбс заяви по консервативния телевизионен канал „Фокс Нюз“ във връзка с повишаването нивото на
океаните: „Да искат да променяме поведението си, защото нещо щяло да се случи
след сто години, е бих казал много странно.“8 Не е ли това абсурдно изявление?
Още по-циничен беше шефът на най-големия синдикат на месопроизводителите в
САЩ: „От значение е само да продадем месото. Онова, което ще стане след петдесет години, не е наша работа.“9
Всичко това обаче ни засяга, засяга нашите деца, близки и потомство, както и
всички същества – човеци и животни – сега и в бъдеще. Да мислим само за себе си
и близките в краткосрочен план би било една от жалките прояви на егоцентризъм.
Положителната страна на индивидуализма е, че насърчава инициативността,
креативността и отърваването от остарели противоречиви норми и догми, но той
може също много бързо да се изроди в безотговорен егоизъм и галопиращ нарцисизъм в ущърб на общото благо. Егоизмът стои в дъното на по-голямата част от
проблемите, пред които се изправяме днес: нарастващите различия между бедни
и богати, поведението „всеки за себе си“, което само увеличава безразличието към
идните поколения.

Необходимостта от алтруизъм

Имаме нужда от нишка на Ариадна, която да ни позволи да намерим
отново своя път в лабиринта от тежки и сложни проблеми. Алтруизмът е нишката,
която естествено може да помогне да свържем отново трите времеви мащаба –
кратко-, средно- и дългосрочен, – като съчетае изискванията им.
Алтруизмът често е представян като върховна морална ценност както в религиозните, така и в светските общества. Въпреки това почти не му е оставено място в ръководения от конкуренцията и индивидуализма свят. Някои дори въстават
срещу „диктата на алтруизма“, схващан като изискване за жертви, и проповядват
ценностите на егоизма.
Впрочем в съвременния свят алтруизмът е повече отвсякога необходимост,
дори – въпиюща необходимост. Той е и естествена проява на човешката доброта, за каквато всички имаме потенциал въпреки множеството съображения, често
егоистични, които присъстват, а понякога и преобладават в мислите ни.
Какви са ползите от алтруизма предвид описаните големи проблеми? Да вземем няколко примера. Ако всеки от нас възпитаваше в себе си повече алтруизъм,
т.е. повече съзнание за благото на другия, инвеститорите например нямаше да се
отдадат на диви спекулации със спестяванията на доверилите им се дребни вложители само за да спечелят повече дивиденти в края на годината. Нямаше да спекулират с храните, зърното, водата и други жизненоважни за най-ощетените слоеве
ресурси.

