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↑Pět prvků (prostor, vzduch, oheň, voda,
země) jsou konstituenty lidského těla.
Stejně tak se pomocí konceptu pěti prvků
léčí nemoci, zde znázorněny pěti barvami
prvků v pytli démona. Z pěti prvků se také
v posledku míchají všechna léčiva, tak jak
to na svém stolku předvádí i tento mnichlékař. Léky si pak uloží do připravených
misek a sáčků. (To vše je zde představeno
v kontextu míchání protilátek na požité
jedy. První osoba ilustruje ponaučení, že
není radno jísti jed, pokud na něj nemáme
danou protilátku).
← Zobrazení základů tibetské fyziologie
a patologie. Obraz stromu a jeho větvení
názorně předkládá dané dvě kapitoly spisu
Gjüži, jejich oddíly a poddíly. Pět prvků
skládajících lidské tělo je představeno pěti
barvami kmene a větví. Z nich se pak vytváří tři složky těla ňepa tradičně znázorňovány třemi barvami: vítr lung modrou, žluč
thipa žlutou a hlen bäkan bílou. Listy
v daných barvách tak zobrazují jejich jednotlivé projevy – např. vpravo dole protiklad horka a chladu, vlevo dole a v pravé
polovině různé nemoci. Uprostřed jsou patrné tři listy tří duchovních jedů samsáry
jakožto příčin tří tělesných složek. Nad
vším dlí Buddha lékařství, kterého jeho
žáci prosí o lékařská učení.

Na titulní straně : Ovlivňování délky života
a nemoci vyvolané karmou, (tib. lä/las),
tedy jako následek vlastních činů ať již
v tomto či v minulých životech. Složitá zobrazení popisují těžké případy pacientů, jako
na příklad s extrémní horkostí či naopak
chladem v těle, případně jejich kombinací,
dále různé neléčitelné stavy a fatální jevy.
Někdy je třeba velmi mocné léčebné síly
podobající se obrněným kupcům (3. řádek).
Pokud lze zasáhnout, správná léčba se pak
podobá uhašení ohně, zahnání hladu
jídlem a žízně vodou (zobrazení uprostřed,
6. řádek). Obraz zakončují metafory vyzdvihující důležitost spisu Gjüži. Jeho čtyři
části, znázorněné jako čtyři tradiční tibetské knihy, jsou postupně připodobněny
semínku, slunci a měsíci, klenotu, a diamantu. Emanace Buddhy v něm vystupující
jsou jako nebeská pokladnice a nebojácný
lev. Dílo jako celek se podobá mytickému
ptáku Garudovi, je libozvučné jako hlas
kukačky, vzácné jako ten nejvzácnější květ,
vyniká nad ostatní texty jako slunce září
nad hvězdy. Gjüži je kouzelná zbraň
podmaňující démony a chrabrý válečník
přemáhající nepřátele. Je to vůdce, meč
přetínající smyčku smrti, kladivo drtící
hřeby nemocí, hák vytahující nemocné
z bažiny utrpení, dar chránící živé bytosti
před smrtí.
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Uvedení do tibetského lékařství II.

∗ Tento článek je výstupem granto-

Základní principy a východiska

ANNA SEHNALOVÁ
1

2

Tibetské lékařství, sowa rigpa (gso ba rig
pa), se opírá o vlastní principy vnímání lidského těla, jež vychází z tibetských a buddhistických představ o kosmu, jeho složení
a procesech.1 Podle nich vše v něm a tedy
v posledku vše, co existuje, lze rozdělit na
základní prvky, elementy. Tibetská tradice
prostřednictvím těchto prvků vnímá i živé
organismy, jejich charakteristiky (vlastnosti, stavbu, složení, projevy, potřeby),
žádoucí i nežádoucí stavy, které pak ovlivňuje, čili léčí. Vychází při tom z celku nauk
zahrnujících v sobě náboženství, kosmologii, ontologii, astrologii, astronomii, zoologii, botaniku atd., a celistvého chápání
vesmíru. Tento článek představuje tyto základní principy podle klasických tibetských
lékařských spisů i podle jejich aplikace současnými tibetskými lékaři, ať již v prostředí
Tibetu nebo Západu.2

Prvky a jejich vlastnosti
V tibetském myšlení není výrazných hranic mezi
jednotlivými sférami vědění, ani mezi jednotlivými jsoucny. Poznávání všech a přístup k nim se
zakládá na představě propojení všech jsoucen
a jevů, jež všechny mají jeden společný základ –
ať se jedná o celý kosmos, astronomické a přírodní jevy, předměty, zvířata, rostliny, nebo lidské tělo i jevy jako fyzická či duševní nemoc.
Oním základem je čtveřice či pětice základních
prvků (čhungwa / ’byung ba), z nichž se vše
skládá a je na ně rozložitelné: voda (čhu / chu),
země (sa / sa), oheň (me / me), vzduch (lung /
rlung), a k nim přidávaný pátý prvek prostor (namkha / nam mkha’).3 Tento systém prvků byl
v Tibetu převzat z Indie, řidčeji se v některých
kontextech (např. počítání času a kalendář, některé lékařské postupy)4 používá i středoasijský
a čínský systém pěti prvků: voda, země, oheň,
dřevo (šing / shing), kov (čag / lcags).
Tyto prvky nejsou statické jednotky, ale účinné
dynamické síly v neustálém pohybu a proměně.
Právě proto dávají vyvstat a uvádějí v pohyb vesmírné, přírodní i tělesné pochody a procesy
a často bývají vymezeny spíše svým účinkem,

3

4

vého projektu GA UK č. 269415 –
Plant hunting (lov rostlin) jako
fenomén vědy, kultury a mentality
19. a raného 20. století, řešeného
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Článek navazuje na
Uvedení do tibetského lékařství I:
Historický nástin a spis Gjüži, který
autorka uveřejnila v čísle 1/2015
časopisu Nový Orient.
Za mnohaleté přátelství a vzdělávání děkuji tibetským lékařům
Mingji Cuomu (Mentsikhang,
Lhasa a Oxford University) a Nyimu
Samphel Gurungovi (kláštery
Triten Norbutse, Káthmándú,
a Shenten Dargye Ling, Blou,
Francie). Za pomoc a objasňování
tibetského vnímání těla děkuji
antropologu a lékaři tibetské
tradice Janu van der Valkovi.
Článek vychází z tibetských textů a ze
značné části z poznatků získaných
během práce s tibetskými lékaři
a z jejich klinické praxe. Vycházím
i z jejich rozumění a aplikace těchto
textů a tradice, a to jak v tibetském,
tak v našem západním prostředí,
protože tibetské lékařství sama sebe
vnímá jako univerzální a použitelné
pro každého člověka i všechny živé
bytosti. Při překladech tibetských
lékařských termínů se kromě jejich
lingvistického významu řídím jejich
specifickým významem v lékařství
podle praktikujících odborníků
a tradentů dané tradice, v souladu
se současně přijímaným standardem
mezinárodního bádání (viz např.
Gerke 2012). Případně přihlížím
k překladům daných termínů do
angličtiny, jež má již poměrně ustálenou základní terminologii témat
tibetského lékařství.
Pořadí časté v tibetské tradici, např.
rGyud bzhi, 2. kn., 19. kap., s. 62.
Pro příklad prvního viz Yoeli-Tlalim
2014 a tibetský spis Bílý beryl
(Baidúrja karpo / Bai ḍūr ya dkar
po, ang. překlad: Eskenazi –
Dorje 2001), pro příklad druhého
Gerke 2014, s. 27.

Znázornění tří jedů samsáry
a čtyř prvků, země, ohně,
vody, vzduchu, jako příčin
tělesných složek ňepa
a následně nemocí.
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Horkost a chlad ve svém protikladu jsou
dvě základní kategorie vnímání lidského
těla (jakož i dalších jsoucen) v tibetském
lékařství.
↑Na lékařských vyobrazeních
jsou tři složky těla ňepa tradičně představovány třemi
barvami: vítr lung modrou,
žluč thipa žlutou a hlen bäkan
bílou. Na ilustraci k jedné
z kapitol spisu Gjüži má
modrý lung za svůj jed touhu
či chtíč zobrazený milenci,
žlutá thipa hněv ztvárněný
soubojem, a bílý bäkän nevědomost představenou spícím
lenochem. Složky něpa vznikají
ze tří jedů symbolizovaných
třemi zvířaty.

než samy o sobě. Podle indických buddhistických nauk přijatých i v Tibetu je prostřednictvím
těchto „kosmo-fyzických prvků“5 vše předmětem změny, všechny jevy jsou ze své podstaty
nestálé (sa. anitja, tib. mitagpa / mi rtag pa) a tudíž prázdné (sa. šúnja, tib. tongpa / stong pa).
Makrokosmos (vesmír) a mikrokosmos (např.
lidské tělo a vědomí, sa. vidžňána, tib. namše /
rnam shes) jsou tak v neustávající dialektické
souvztažnosti a proměně, které mohou v případě jedince skončit jeho osvícením (sa. bódhi,
tib. čhangčhub / byang chub). Jako takový je
však vesmír časově i prostorově nekonečný. Tibetská lékařská tradice je kromě náboženství
pevně spjata také s astrologií a astronomií (obé
lze chápat pod pojmy cipa / rtsis pa, čhungci /
’byung rtsis a karci / skar rtsi)6 vykládající kosmos právě pěti prvky a zabývající se jeho vlivem
5
6

7

8

18

„Cosmo-physical elements“ – viz Fundamentals ofTibetan Medicine, s. 17.
Obecná disciplína cipa, doslova „počítání“ nebo „kalkulace“, je většinou
překládána jako „astrologie“ a zahrnuje astronomii, počítání času a kalendáře, a také věštění. Dále se dělí na „astrologii základních prvků“
(čhungci) neboli „čínskou astrologii“a systém věštění (nagci / nag
rtsi), a na „počítání hvězd“, jež zahrnuje astrologii a astronomii (karci).
Komplexnost termínu cipa tak dokládá propojenost všech těchto nauk
v tibetském prostředí. Viz Yoeli-Tlalim 2014, s. 91.
Viz např. Yoeli-Tlalim 2014, s. 104. Tibetské lékařství a astrologie
jsou spolu spojeny teorií, praxí i institucionálně, Yoeli-Tlalim hovoří
přímo o „tibetské lékařské astrologii“ (Tibetan medical astrology).
Tibetské náboženství bön (bon) má svůj vlastní spis Bumži (’Bum
bzhi, viz gSo rig ’bum bzhi), který s buddhistickým dílem Gjüži sdílí
námi pojednávané základy lékařství. Proto v článku odkazuji
pouze na Gjüži.
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na člověka. Podobné představy provázanosti
celého vesmíru a všech jeho součástí a odrazu
nebeských sfér na člověka najdeme v mnoha
kulturách, např. v Indii, Evropě, Persii a Číně.7
Jako východisko lékařství jsou základní prvky
nastíněny hned v první kapitole Gjüži (rGyud
bzhi), stěžejním tibetském lékařském spisu z 12.
století.8 V ní je vyobrazen Buddha lékařství
(Mänlha / sMan lha, či Sanggjä Mänlha / Sangs
rgyas sman lha, sa. Bhaišadžjaguru) ve svém ráji
Tanadug (lTa na dug, sa. Sudaršana) obklopen
krajinou plnou léčivých bylin a dalších substancí,
kde jsou světové strany spojeny s určitými prvky
a jejich vlastnostmi, jih s ohněm a horkostí,
sever s chladem, a východ a západ s oběma.9
Tibetská tradice prvky definuje podle jejich
vlastností takto:10

rGyud bzhi, 1. kn., 1. kap., s. 1; Hofer 2014, s. 47–51. Pro vyobrazení ráje Buddhy lékařství viz Parfionovitch – Dorje – Meyer 1992,
s. 18; příp. Sehnalová 2015. Parfionovitch, Dorje a Meyer editovali
79 krásných ilustrací ke spisu Gjüži, v nichž jsou názorně zpodobněna všechna zde pojednávaná témata.
10 Podle rGyud bzhi, 2. kn., 2.–7. kap., s. 16–34; Fundamentals of
Tibetan Medicine, s. 66. Překlady lékařských termínů s přihlédnutím k praxi tibetských lékařů, zavedeným anglickým (Finckh 1978,
1985, 1988; Gerke 2012, 2014; Hofer 2014; Parfionovitch – Dorje
– Meyer 1992) a francouzským (Meyer 2007) překladům, a slovníkům (Blo bzang ’phrin las 2002; Blo bzang rdo rje 2007; Das
1998; Zhang, Yisun et al. 1993).
9

Doporučená místa pobytu podle převládající
tělesné složky ňepa: člověk s převahou větru
lung se bude nejlépe cítit v teple a závětří
domu a ve společnosti přátel. Někomu
se silnou složkou thipa prospěje chlad vody
a stínu stromu a odpočinek o samotě.
Na silný bäkän je zase doporučeno se
prohřát na slunci a u ohně.

Voda: tekutá (la / sla), chladivá (sil / bsil), těžká
(či / lci), tupá (tul / rtul),11 mastná (num / snum),
poddajná (ňen / mnyen)
Země: těžká (či / lci), stálá / pevná (tän / bstan),
tupá (tul / rtul), hladká (džam / ’jam), mastná
(num / snum), suchá (kam / skam)
Oheň: horký (ccha / tsha), ostrý (no / rno),
suchý (kam / skam), hrubý (cub / rtsub),12 lehký
(jang / yang), mastný (num / snum), pohyblivý
a proměnlivý (jo / g.yo)
Vzduch: lehký (jang / yang), pohyblivý a proměnlivý (jo / g.yo),13 studený (dang / grang),
hrubý (cub / rtsub), jalový (jak / skya),14 suchý
(kam / skam)
Pátý prvek prostoru ztotožněn s myslí a vědomím v tomto případě odpovídá samotnému
Buddhovi lékařství dlícímu na trůnu uprostřed
mandaly (sa. maṇḍala, tib. khjilkhor / dkhyil
’khor) svého ráje.

Tělesné složky ňepa
Představa prvků se stala základem i tibetského
lékařství a fyziologie. Lidské (či jiné) tělo je komponentem pěti prvků. Prvky konstituují tři síly
zvané ňepa (nyes pa), z nichž organismus sestává:15
Lung (rlung), vítr (příp. proud nebo proudění):
tvořený prvkem vzduchu
Thipa (mkhris pa), žluč: tvořená ohněm
Bäkän (bad kan), hlen: tvořený vodou a zemí
Tyto tři síly ňepa jsou doplněny vědomím tvořeným prvkem prostoru.
Síly ňepa představují ústřední tvořící a hybné
složky organismu. Každá má své dané vlastnosti
podle svého prvku či prvků, dané umístění
v těle, svých pět typů podle funkce, určitý objem
a vztah k dalším dvěma ňepa a vědomí. Dané
schéma jejich původu v prvcích lze také obrátit
a sledovat protikladný vztah:
Lung (rlung), vítr (proud, proudění): je umenšován a potírán prvkem země
Thipa (mkhris pa), žluč: je umenšován prvkem
vody
Bäkän (bad kan), hlen: je umenšován prvky
ohně a vzduchu

11

Míní se „nevýrazná, neurčitá, mdlá“,
protikladné k „ostrý, výrazný“ (no).
12
Ve smyslu „mocný, silný, pronikající“, až „násilný“, jako protiklad
k „hladký, jemný“ (džam).
13
Ve smyslu „proudící, fluktuující“,
protiklad k „stálý“ (tän).
14
Ve významu „nevydatný, chudý,
nemastný“, protiklad k „mastný“
(num).
15
V tradičním tibetském pořadí. V ang.
překladu: wind, bile, phlegm. Ňepa
doslova znamená „chyba, vada“
a také „špatnost, neštěstí, pochybení, přestupek“, což etymologicky
odkazuje k možnému projevu tří
ňepa jako působitelů nemocí. Yonten Gyatso rozlišuje ve spisu Gjüži
užití slova ňepa coby lékařského
termínu celkem ve čtyřech významech: „1. nemoc, 2. příčina nemoci,
3. síla nebo energie s fyziologickou
funkcí, 4. [současně] hrubý a jemný
komponent našeho těla“ (Yonten
Gyatso 2005–2006, s. 111).
V tomto článku se zabývám třetím
a čtvrtým významem, v chystaném
navazujícím článku přejdu i k prvnímu a druhému významu.

← Každá tělesná složka ňepa
má v lidském organismu své
dané ideální množství: thipa
by naplnila šourek a bäkän tři
dvojité hrstě.
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Celý komplex vztahů vypadá takto:16

Tabulka 1
Prvek (čhung)

Podle rGyud bzhi, 2. kn., 2.–7.
kap., s. 16–34.
17 Platón měl ke vzduchu či dechu jako
zásadnímu komponentu těla přidat
žluč a hlen. Při popisu složení těla
ze čtyř prvků pracoval s představou
krve, žluče a hlenu jako jeho základních složek. Viz Nutton 2009, s. 116.
18 Obě datace podle Conrad et al.
1998, s. 7, 59.
19 Nutton 2009, s. 116.
20 Conrad et al. 1998.
21 Gerke 2014, s. 24.
22 Ústní sdělení Jana van der Valka
podle jeho učitele, slavného lékaře
Dr. Dawy. Srv. Blezer 2012, s. 142–
147, 150.
23 Odstavec podle rGyud bzhi, 1. kn.,
3.–5. kap. s. 8–13, 2. kn., 2.–7.
kap., s. 16–34; Finckh 1985, s. 24;
Gerke 2014, s. 25.
24 Více viz Samuel 2014.
25 Ang. digestive heat.
16
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1.

voda

2.

země

3.

oheň

4.

vzduch

5.

prostor

Vlastnosti

Tělesná síla ňepa Protikladný prvek

tekutá, chladivá, těžká, tupá,
mastná, poddajná
těžká, stálá, tupá, hladká, mastná,
suchá
horký, ostrý, suchý, hrubý, lehký,
mastný, pohyblivý / proměnlivý
lehký, pohyblivý / proměnlivý,
studený, hrubý, jalový, suchý

hlen / bäkän

oheň, vzduch

žluč / thipa

voda

vítr / lung

země

Trojice ňepa – lung, thipa a bäkän, tedy vítr,
žluč a hlen – se blíží nám známé řecké tradici
v základech zformulované Platónem (428–347
př. n. l.)17 a proslavené lékařem Galénem (129 –
asi 200/216 n. l.).18 Ta hovoří o čtyřech „tělesných šťávách“ (řec. χυµός, ang. humour, podle
lat. humor): krev, hlen, černá žluč a žlutá žluč,
které se též měly vytvářet čtyřmi základními
prvky.19 Tato představa mající základ snad už v
babylónském a egyptském lékařství se v Evropě
prosadila v období renesance a přetrvala až do
19. století.20 V indickém pojetí těla najdeme
stejně jako v Tibetu tři složky (sa. dóša): váta,
pitta, kapha, jež jsou i svými vlastnostmi
a funkcemi velmi blízké tibetským lung, thipa
a bäkän. Zatím nedokážeme rekonstruovat
vývoj tibetského lékařství, předpokládáme však
historickou příbuznost kosmologických a lékařských systémů v euroasijském kulturním prostoru, a tedy i pravděpodobnou souvislost všech
těchto pohledů. Podle současné ústní tradice se
v Tibetu kdysi v jedné lékařské linii počítalo
s celkem čtyřmi ňepa, kdy byly krev (thag /
khrag) a žluč stejně jako ve starém Řecku odděleny, tato linie se však neprosadila a zanikla.22
Tibetské ňepa je třeba vnímat jako síly nebo
principy vyvolávající svými projevy následky, ne
jako materiální součásti nebo „šťávy“.
Ňepa lung, tedy vítr, proud, proudění nebo
vzduch, vyvstává ze stejnojmenného prvku
vzduchu (lung). Lung je stejně jako jeho prvek
lehký, pohyblivý, pronikavý, rychlý, suchý, jemný,
chladný a hrubý. V těle doslova „Rozpruďuje“ či
„rozfoukává“ veškerý pohyb a proudění uvnitř
a vně organismu: tok krve, myšlení a přenos nervových vzruchů, míšní kanály, dech a dýchání,
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(vědomí, mysl)

pohyb končetin, svalů a vnitřností, mluvení, jasnost smyslů i třeba zívání, říhání, zažívání,
pohyb střev a vyměšování a třes. Lung je zodpovědný za naši pohybovou aktivitu, a tím i za
vznik a vývoj plodu, což je vlastně také rozpoutání pohybu. Je to prostředník mezi myslí
a tělem funkcí nervového systému, umožněním
„toku“ či „proudu“ myšlenek a schopnosti řeči.
Z pěti smyslů vytváří prvek vzduchu hmat. Potence síly lung v těle sídlí pod srdcem a pod
pupkem a dále v jeho energetických centrech
podle indického systému čaker (sa. čakra, Tib.
khorlo / ’khor lo): v temeni, hrdle, srdci, pupku
a pohlavních orgánech.23 V těle se pohybuje
svými vymezenými drahami nervů, kostmi,
ušima, srdečními komorami, pokožkou a tlustým střevem.24 Lung je životodárný princip, dává
životu vzniknout a udržuje ho. Na tradičních
lékařských ilustracích je pro svou chladivost
a pohyblivost zobrazován modrou barvou (viz
obrazová příloha).
Žluč, thipa, vzniká z prvku ohně. Stejně jako
on je horká, ostrá, suchá, mastná, lehká, prchavá,
očišťující a také zapáchající. Oheň žluče je v těle
spojen s krví. Vytváří a udržuje tělesnou teplotu,
zajišťuje funkčnost krevního systému (kde ho
v jeho toku doprovází lung) a „spaluje“ potravu
– tráví. Tím ňepa thipa vytváří „oheň trávení“ či
„teplo zažívání“ (medö / me drod, doslova „žár
ohně“),25 podle tibetského lékařství velmi důležitou kategorii a funkci, protože bez ohně
a správného trávení není možné přetvářet pět
prvků přijatých v potravě v orgány a tkáně těla,
jejich další fyzickou podobu. Pokud to v žaludku
správně „nepálí“ a „nespaluje“, je celý organismus oslaben a náchylný k nemocem. Proto

je ohni trávení a zpracovávání potravy věnována
zvláštní pozornost a mnoho tibetských léčiv je
určeno právě k jejich posilování.26 Oheň zpracovává všechny prvky a všechny tři složky ňepa,
vytváří paměť, zdraví, vitalitu, energii, odvahu,
dobrou náladu a pocit uspokojení. Dodává lesk
a kvalitu pleti, vlasům a nehtům, určuje kvalitu
zraku, barvu krve a kůže. Oheň je spojen
s očima a vytváří smysl zraku. Pálící a nenasytný
oheň způsobuje také „vyprahnutí“ úst a žaludku, tedy žízeň a hlad. Thipa se v těle nachází
mezi srdcem a pupkem a pohybuje se krví,
potem, očima, játry, tenkým střevem a žlučníkem.27 Síla thipa je podle svého spojení se žlučí
znázorňována žlutě.
Hlen, bäkän, je jako jediný tvořen dvěma
prvky, vodou a zemí, a je ze své podstaty pevný,
těžký a studený. Je také mastný, tupý, hladký
a lepivý. V organismu vytváří svým prvkem země
jeho pevné komponenty, jako jsou kosti, chrupavky a svalovinu, a prvkem vody jeho tekutost,
tedy tekutost krve a dalších tělních tekutin. Jeho
voda zvlhčuje potravu a tkáně, pomáhá při
zpracování potravy, a spolu s jeho mastnotou
„promazává“ a spojuje klouby. Bäkän též zajišťuje chuť a vnímání smyslů, a je spojen s ledvinami, slezinou, žaludkem, močovým měchýřem
a plícemi. Hlen bäkän dodává celému organismu stabilitu, fyzickou pevnost a odolnost
i stabilitu mysli. Přináší pokojný spánek, toleranci a snášenlivost, pohodu a uvolnění, až pasivitu, otupělost a těžkopádnost. Síla bäkän
podporuje potěšení z požitků a uspokojení
z nich. V něm obsažená voda tvoří smysl chuti
a země smysl čichu. Ňepa bäkän v těle sídlí nad
srdcem a nad pupkem a jejími cestami jsou svalová hmota, tuk, kostní dřeň, sperma, vylučovací soustava a nos a jazyk.28 Bäkän je v malířství
představován bílou barvou.
Pátý prvek prostoru především vytváří vědomí.
Je zodpovědný za mysl a mentální schopnosti
a také za tělní dutiny, které jsou samy o sobě
duté, tedy v podstatě plné prázdného prostoru.
Ze smyslů prostor tvoří sluch.
Každá tělesná funkce je spojena s určitou
silou ňepa a jejím prvkem. Organismus je soustavou těchto sil, které jsou proměnné v nepřetržitém pohybu a souvztažnosti. Organismus je
také součástí svého prostředí, jeho sil a převládajících prvků a i s ním je v neustálé korelaci.
Každá ňepa má v lidském organismu své dané
ideální množství, proporčně od něj odvozené.
Lung by akorát naplnil močový měchýř, thipa
šourek a bäkän tři dvojité hrstě.29 Nelze je však

chápat jako materiální poměr prvků, ale jako jejich funkční manifestace. Proto ani nejde o jejich
hmotný či obsahový poměr, ale o poměr jejich
funkcí a projevů. Všech pět prvků a tři ňepa je
zastoupeno v každičké části těla, záleží však na
jejich poměru a projevu, jaké vlastnosti bude
mít výsledný celek. Vezmeme-li příklad žlučníku,
převládá v něm typicky prvek ohně, ale ostatní
prvky jsou v něm také zastoupeny, voda tvoří
jeho vlhkost, vzduch jeho pohyb atd.30 Tři ňepa
jsou tak v jednotlivých částech těla vždy funkční
pospolu. Často v orgánech převládají ve dvojicích, např. thipa a bäkän v žaludku, kdy thipa
poskytuje žár nutný k trávení a bäkän potravu
zvlhčuje, dále např. thipa a lung v srdci, v němž
thipa stojí za krví a teplem, zatímco lung za pohybem, bušením srdce, proudem krve a jejím
okysličováním.
Tibetský pohled na tělo v prvé řadě nevidí
jasně vymezené orgány jako shluky tkání specializovaných buněk s určitou vymezenou funkcí,
jako je tomu v případě západní biomedicíny.31
Namísto toho v těle rozlišuje jakési entity, v nichž
převládá určitá ňepa nebo ňepy, určitý prvek či
jejich kombinace, které konstituují vlastnosti tohoto celku – „orgánu“, chceme-li, jež se těmito
vlastnostmi pak v organizmu projevuje a ovlivňuje ho. Proto tibetský lékař diagnostikuje stav
vnitřních orgánů pacienta už při pohledu
a případně prohmatání zvenčí. Tibeťané v těle
sledují tyto projevy a funkce jeho částí a ne ani
tak jejich „anatomické rozškatulkování“. V tomto
smyslu tibetská fyziologie rozlišuje takové entity, orgány. A to pět pevných orgánů (dön /
don): srdce (ňing / snying), játra (čhinpa / mchin
pa), plíce (loba / glo ba), slezina (čherpa / mcher
pa) a ledviny (khalma / mkhal ma); a šest dutých
orgánů (nö / snod, doslova „nádoba“): tlusté
střevo (longka / long ka), žlučník (thipa / mkhris
pa), tenké střevo (gjüma / rgyu ma), žaludek
(phoba / pho ba), močový měchýř (gangpa /
lgang pa) a vnitřní pohlavní orgány (samseu /
bsam se’u).32 Tyto orgány Gjüži popisuje metaforicky opět podle funkce, např. žlučník jako
pytlík pálivého koření „zažehávající“ trávení
a prohřívající tělo a žaludek jako vařící se kotlík.33 Tibetská anatomie rozlišuje spíše obrazně
360 kostí dvaceti tří typů, 12 velkých kloubů,
210 malých kloubů, 16 šlach a svalů, 900 vláken, 21 000 vlasů a chlupů a 11 milionů kožních pórů.34 Za základní stavební jednotky těla je
však bráno pět prvků, tři ňepa, oheň trávení
medö a sedm tělesných komponentů (lüzungdün / lus zung bdun): krev (thag / khrag), maso

26

Podobně i v řeckém lékařství, viz
Nutton 2009, s. 122.
27
Podle rGyud bzhi, 1. kn., 3.–5. kap.
s. 8–13, 2. kn., 2.–7. kap., s. 16–34;
Finckh 1985, s. 24; Gerke 2014,
s. 25–26.
28
Podle rGyud bzhi, 1. kn., 3.–5. kap.
s. 8–13, 2. kn., 2.–7. kap., s. 16–34;
Finckh 1985, s. 24; Gerke 2014, s. 25.
29
rGyud bzhi, 2. kn., 4. kap. s. 21;
Finckh 1985, s. 21.
30 Použijeme-li přirovnání, tak např.
ve sklenici vody jsou též zastoupeny všechny prvky, avšak prvek
vody a jeho vlastnosti převládají
a určují nám obsah jako vodu.
Prvek ohně se podílí na teplotě
vody, prvek země určí v ní obsažené
pevné částečky a sedimenty, prvek
vzduchu bublinky apod.
31 Merriam-Webster: Medical Definition of Organ, https://www.
merriam-webster.com/dictionary/
organ#medicalDictionary [navštíveno 23. 10. 2017].
32 rGyud bzhi, 2. kn., 4. kap., s. 22–25;
Finckh 1988, s. 13.
33 rGyud bzhi, 2. kn., 3. kap, s. 21.
34 rGyud bzhi, 2. kn., 4. kap., s. 22–25;
Finckh 1985, s. 21.
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rGyud bzhi, 1. kn., 3. kap., s. 9;
Finckh 1985, s. 24.
36 České termíny jsou přímé překlady
z tibetštiny, případně překlady ze
sanskrtu podle Miltner 1997.
37 V rGyud bzhi např: 1. kn., 2. kap.
s. 4, 3. kap., s. 10.
38 Termín rangžin (doslova „povaha,
přirozenost“) může označovat několik různých kategorií podle kontextu. Ve spisu Gjüži se nejčastěji
vyskytuje ve významu sedmi možných tělesných konstitucí (rangžin
dün / rang bzhin bdun), viz níže.
Např. rGyud bzhi, 2. kn., 5. kap.,
s. 27–28. V současném jazyce lékařů však rangžin často odkazuje
k tepelné povaze látek, a je tedy
synonymní k termínu „teplota“ (sil
dö / bsil drod, doslova „studenost–
horkost“). V tomto významu jej
uvádím i zde.
39 Ač by tento rozbor patřil spíše do
farmakologie a metod léčby (kterými se bude zabývat následující
článek), navazuje na kosmologii,
a proto jej pojednáme nyní. Pokud
tento exkurz není úplně jasný,
počkejte si prosím na příští
příspěvek.
40 Viz např. oblíbená příručka tibetských lékařů dGa’ ba’i rdo rje 1995.
41 Podle rGyud bzhi, 2. kn., 19. kap.,
s. 62–63.
35

(ša / sha), tuk (cchil / tshil), kosti (rüpa / rus pa),
morek (kang / rkang), sperma (khuba / khu ba)
a voda (čhu / chu).35
Buddhistický výklad tibetského lékařství, který
nalezneme už ve spisech Gjüži a Bumži, odvozuje tři ňepa (ňepa sum / nyes pa gsum) od tří
jedů (dug sum / dug gsum) samsáry (khorba /
’khor ba), koloběhu zrození a utrpení (sa.
duhkha, tib. dugngal / sdug bsngal), z něhož se
máme snažit vymanit probuzením. Z jedu touhy
či chtíče (sa. lóbha, tib. döčhag / ’dod chags) vyvstává ňepa lung, z jedu hněvu či zášti (sa.
dvéša, tib. žedang / zhe sdang) thipa a z jedu
bludu či nevědomosti (sa. móha, tib. timug / gti
mug) bäkän.36 Naše lnutí ke třem jedům je příčinou samsáry, tou původní příčinou tohoto našeho konání je počáteční nevědomost (sa.
avidjá, tib. marigpa / ma rig pa).37 Tak jako je
podle buddhismu ideálem překonání tří jedů
a ukončení koloběhu, tak je podle tibetského
lékařství cílem stav naprosté vyváženosti tří složek ňepa, a tudíž i všech pěti prvků.

Tabulka 2
Prvky (čhung)

Chuť (ro)

Následná chuť
(žudže)

1.

země, voda

sladká

sladká

2.

země, oheň

kyselá

kyselá

3.

voda, oheň

slaná

sladká

4.

voda, vzduch

hořká

hořká

5.
6.

oheň, vzduch pálivá
země, vzduch svíravá

hořká
hořká

Gjüži popisuje části lidského
těla často metaforicky:
žlučník jako pytlík pálivého
koření „zažehávající“ trávení
a žaludek jako vařící se kotlík.
22

Chutě a potence látek
Prvky dávají vzniknout i dalším důležitým kategoriím v tibetském lékařství: povaha (rangžin /
rang bzhin)38 – protiklad chladivosti (sil / bsil)
a hřejivosti (dö / drod), osm potencí (nüpa / nus
pa), šest chutí (ro / ro) a tři následné chutě
(žudže / zhu rjes, doslova „po přijetí“), a dále
sedmnáct vlastností (jöntän / yon tan).39 Těmito
kategoriemi se dá popsat a definovat jakákoliv
látka.40
Prvky vzduchu a vody vytváří v látkách studenost a chladivost (sil / bsil), prvek ohně zase horkost a hřejivost (dö /drod), a pokud jsou
vyváženy, je látka neutrální (ňam / mnyams).
Dvojité kombinace čtyř prvků (bez prostoru)
tvoří celkem šest možných chutí: sladká (ngar /
mngar), slaná (länccha / lan tshwa), kyselá (kjur
/ skyur), hořká (khaba / kha ba), pálivá (cchaba
/ tsha ba) a svíravá (kaba / bska ba). Ty po požití
dávají tři následné chutě: sladká, kyselá a hořká.
Každá chuť podporuje v těle jednu nebo dvě
ňepa a současně jednu nebo dvě potlačuje. Celý
vztah se dá vyjádřit následovně:41

K U LT U R A A M YŠ L E N Í / N OV Ý O R I E N T 7 2 / 2 0 1 7 / 2

Tvoří
a podporuje

Potlačuje

bäkän (země, voda) lung (vzduch),
thipa (oheň)
thipa (oheň)
lung (vzduch),
bäkän (země, voda)
thipa (oheň)
lung (vzduch),
bäkän (země, voda)
lung (vzduch),
thipa (oheň)
bäkän (země, voda)
thipa (oheň)
bäkän (země, voda)
lung (vzduch),
thipa (oheň)
bäkän (země, voda)

Kromě těchto vztahů pracuje tibetské lékařství ještě s kategorií nüpa (nus pa), „potence“,
vystihující celkový účinek látky, její působení na
organismus při trávení v žaludku. Čtyři protikladné páry celkem osmi potencí se opět zakládají na vlastnostech jednotlivých prvků. Každá
z osmi potencí nüpa podporuje jednu nebo dvě
tělesné síly ňepa a umenšuje jinou ňepa. Jí protikladná nüpa to bude dělat zase naopak:42

Všechny kategorie jsou navzájem provázány
a definují jsoucna – také nás samé, naše prostředí, předměty kolem i naši potravu. Právě
o tyto vztahy se opírá tibetské lékařství a léčení.
Lidské typy
Každý z nás je tedy kombinatorickým výsledkem
pěti prvků, z nich vzniklých tří ňepa a jejich projevů. U většiny lidí převládá jedna či dvě z těchto
sil a s nimi související prvek či prvky. Jak to konkrétně vypadá?

Tabulka 3
Nüpa

Protikladná nüpa Podporuje

Potlačuje

1.
2.

těžká (či / lci)
lehká (jang / yang)

lehká
těžká

bäkän (země, voda)
lung (vzduch)

3.

mastná (num / snum)

hrubá

4.

hrubá (cub / rtsub)43

mastná

thipa (oheň), bäkän
(země, voda)
lung (vzduch)

lung (vzduch)
bäkän (země,
voda)
lung (vzduch)

5.

horká (ccha / tsha)

studená

thipa (oheň)

6.

studená (dang / grang) horká

7.

ostrá (no / rno)

tupá

lung (vzduch), bäkän
(země, voda)
thipa (oheň)

8.

tupá (tul / rtul)44

ostrá

bäkän (země, voda)

K osmi nüpa se pak přidává sedmnáct vlastností: hladká (džam), těžká (či), hřejivá (dö),
mastná (num), stálá / pevná (tän), studená
(dang), tupá (tul), chladivá (sil), poddajná (ňen),
tekutá (la), suchá (kam), jalová (kja), horká (ccha),
lehká (jang), ostrá (no), hrubá (cub), pohyblivá /
proměnlivá (jo, g.yo). Sedmnáct vlastností v podstatě představuje protiklady charakterizujícím
vlastnostem tří ňepa (viz Tabulka 1).45 Všechny
výše uvedené kategorie tvoří základ tibetského
lékařství a bez jejich pochopení nelze porozumět
ani jemu. Pro shrnutí tyto kategorie jsou:
Pět prvků (čhung nga / ’byung lnga)
Tři tělesné složky ňepa (ňepa sum / nyes pa
gsum)
Povaha (rangžin / rang bzhin):46 chladivá (sil /
bsil), hřejivá (dö / drod), či neutrální (ňam / mnyams)
Šest chutí (ro dug / ro drug)
Tři následné chutě (žu dže sum / zhu rjes gsum)
Osm potencí (nüpa gjä / nus pa brgyad)
Sedmnáct vlastností (jöntän čudün / yon tan
bcu bdun)

bäkän (země,
voda)
bäkän (země,
voda)
thipa (oheň)
bäkän (země,
voda)
thipa (oheň)

Začněme opět podle tradičního tibetského řazení tělesnou složkou lung a prvkem vzduchu.
Typický jedinec s převahou proudu a vzduchu
v těle bude hubený až vyzáblý, se suchou pletí
a studenými konečky prstů. Spis Gjüži ho popisuje jako menšího až drobného štíhlého elegána
s tmavší pletí, čilého, komunikativního a upovídaného, který se rád směje a zpívá. Fukot větru
v něm mu nedovolí zavřít na delší dobu pusu,
uklidnit se nebo přibrat na váze. Člověk s převahou lung si užívá společnost, bývá to lev salónů, a prospěje mu teplo alkoholu. Naopak
nesnáší chlad, který ještě ubírá jeho slabému
ohni. Trpívá otřesy ze zimy, chvěním a někdy pocity na zvracení a bolestmi prázdného žaludku
malým ohněm trávení. Prvek vzduchu mu dále
přináší křehčí vlasy, lupy, suchou až drsnou pokožku. Může mít oslabené či citlivé srdce, tračník, kůži, hruď a levé rameno. Přílišný proud
lung uvnitř těla může způsobovat přecitlivělost
a emocionální vypětí, nervozitu, a občas svému
nositeli nedá usnout. Psychický neklid a nervové
poruchy jsou v tibetském lékařství spojovány

rGyud bzhi, 2. kn., 20. kap., s. 65–66;
Finckh 1988, s. 61.
43 Viz pozn. č. 12.
44 Viz pozn. č. 11.
45 rGyud bzhi, 2. kn., 20. kap., s. 66.
46 Viz pozn. č. 38.
42
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Podle rGyud bzhi, 2. kn., 6. kap.,
s. 29–30, 3. kn., 2. kap., s. 105–116,
4. kn.; Finckh 1985, s. 111; Finckh
1988, s. 29, 68; Gerke 2014, s. 25.
48 rGyud bzhi, 2. kn., 6. kap., s. 29–30,
3. kn., 3. kap., s. 117–125, 4. kn.;
Finckh 1985, s. 111; Finckh 1988,
s. 29, 68; Gerke 2014, s. 25.
49 rGyud bzhi, 2. kn., 6. kap., s. 29–30,
3. kn., 4. kap., s. 125–133, 4. kn.;
Finckh 1985, s. 111; Finckh 1988,
s. 29, 71; Gerke 2014, s. 25.
50 rGyud bzhi, 1. kn., 3. kap., s. 10.
47
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právě s příliš silným „průvanem“. Lehkost a studenost jedince se silným lung mu přináší sny
o létání a v modro-černých barvách – v tibetském prostředí je snům přikládána značná důležitost, a proto se v lékařství počítá i s nimi.
Převažující lung způsobuje také kratší dobu dožití. Ňepa lung je spojena s buddhistickým
jedem touhy a sdílí s ním jeho kvality lehkosti
a hbitosti jako vítr. Lung způsobuje lnutí mysli
a těla k požitkům a příjemným pocitům, což
vede k horlivosti a netrpělivosti, které zase lung
posilují. Svou povahou bývá takový člověk tradičně připodobňován k supu, krkavci nebo lišce.
Aby vyrovnal svůj stav, užije si teplé klima a vyhřívání na sluníčku a pokud možno se vyhne
chladnému a větrnému počasí.47
Oproti tomu oheň a silná ňepa thipa se v těle
projeví výraznou energií a nejrychlejším tepem,
teplými končetinami až horkem, dále středním
vzrůstem a postavou, ani hubeností, ani tloušťkou, i střední dobou dožití. Vnitřní žár vytváří
mocný oheň trávení, takže někdo s výraznou
thipa nebude mít problémy se zažíváním. Dobré
trávení se projeví na celkovém zdravém a silném
stavu organismu a mocnými projevy všeho, co
z těla vychází: vlasy a ochlupení, nehty, nosní
a krční hleny, ušní vosk, sliny, pot, tekutiny, krev,
páchnoucí moč, žluč. Tibeťané je z většiny nazývají nečistotami, doslova „odpady“ či „zbytky“
(ňig / snyigs). Takový člověk bude mít mladistvý
vzhled a zápal, jasnou pleť a nejhustší vlasy.
Vlivná žluč a játra mohou způsobovat nažloutlou pokožku a bělmo a nadměrná produkce
mazu mastnou pleť až akné. Spalující oheň vyvolává hlad a žízeň, takže nevydrží na jídlo a pití
dlouho čekat. Jeho plameny zažehávají zápal
a odhodlání a vytvářejí ambice, talent a inteligenci. Člověk s vydatnou thipa se podle Tibeťanů nejrychleji učí, to jeho žár mu dává věci
snadno vstřebat a pochopit. Má také nejsilnější
ctižádost a jde si za svým cílem, v tom mu pomáhá i silný životní elán ohně. Když se však
oheň přepálí, způsobuje bolesti hlavy a kloubů,
artrózu, přehřátí, zvýšené teploty, záněty, hořkou chuť v ústech, bolesti po trávení, přecitlivělost na světlo, zvýšenou činnost jater a žlučového měchýře. Může vést k oslabení jater, očí,
žlučníku, tenkého střeva a pravého ramena.
Thipa rozhodně nepůsobí chladnou hlavu a krom
migrén zažehává i povahu. Oheň jí dává vznětlivost, agresi, surovost a choleričnost, jež někdy
mohou na druhou stranu souviset s melancholií,
přílišnými obavami až bázlivostí. Proto je podle
buddhismu vázána na jed hněvu. Oheň ji také
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svádí k noční aktivitě, a když zrovna spí, může
přinášet žluto-rudé sny plné násilí. Vynalézavost, pýcha a odhodlanost připodobňují takového jedince k tygru a opici. Thipa i její výrazný
nositel nesnáší vedro a potřebuje chladit.48
Ňepa bäkän a prvky vody a země jsou stabilní,
těžké a pomalé, a stejný bude člověk, v němž
převažují. Bude robustní a vysoký, světlé kůže,
chladné pokožky a těžkopádného, zavalitého
těla. Jeho mohutnost a přirozená houževnatost
mu dají dlouhověkost, leč stejně tak i tendenci
k tloustnutí a pohodlnosti. Vydrží hladovět a žíznit, protože má pomalé trávení, i hodně pít,
protože mu to nedostatek vlastního ohně dovolí. Těžkost a pomalost mu umožní hluboký
spánek, který ho leckdy přepadne i přes den.
Jedinec s výrazným hlenem bäkän je klidný,
tolerantní, přátelský a vstřícný a, lidově řečeno,
„v pohodě“, někdy až úplně laxní. Nadbytečná
voda v žaludku a slabý oheň trávení mu může
působit nepříjemnou chuť v ústech a divné pocity po jídle, špatné trávení, nadýmání, roztažený žaludek a zvracení. Studená voda mu dává
pocity chladu uvnitř těla i zvenčí a tíha pocity
těžkosti. Jeho tělo má však přesto snahu další
vodu zadržovat. Kvůli nedostatečné thipa může
trpět špatným zrakem. Měl by si dávat pozor na
náchylné ledviny, močový měchýř, slezinu, žaludek, spodní část zad a nohy. Typické jsou pro
něj nezánětlivé chronické problémy. Nositel
mocné síly bäkän mívá sny v zelených barvách
o pádech z výšky. Buddhismus mu pro jeho blízkost k otupělosti a zatemněnosti mysli přisoudil
jed nevědomosti, bludu. Někomu s velkým
bäkän rozhodně neprospívá vlhké klima, ale měl
by se raději snažit vysušit a prohřát. Jelikož
prvek vody určuje smysl chuti, mají ji lidé s převahou bäkän citlivou. Najdeme mezi nimi
i kuchaře a ochutnavače, což by třeba taková
osoba se silnou thipa a sklonem vyhledávat
nevýrazné nezahřívající chutě dělat nemohla.
Majestátnost a impozantnost činí jedince s výrazným bäkän přirozenými vůdci, proto jsou
Tibeťany přirovnáváni ke lvu či vůdčímu beranu
stáda.49
Rozložení prvků a tedy i sil ňepa se v organismu mění podle prostředí a v průběhu času,
a to podle denní i roční doby a podle etap života. V průběhu dne je oheň, vnitřní teplo
a thipa na svém maximu v poledne, proto se tibetské léky na jejich vyrovnání často berou
právě v této době. Z ročních dob je to v létě, obzvláště pokud je horké, pro lung to je jaro a pro
bäkän podzim.50 Miminka a děti (čhipa / byis pa)

se svou tendencí k baculatosti představují bäkän
a z pohledu prvků sladkou a těžkou zemi a vodu.
Po uplynutí dětství se v mladém člověku zažehne oheň thipa a rozbouří pubertu, bujarou
energii a odhodlání, revoltu a spolu s nimi i mastnou pleť a vše, co k tomuto období patří.
V dospělosti (midarma / mi dar ma) je horkost,
energie a schopnost plodit na vrcholu. S postupem času začne organismus vychládat a vysychat, o svůj větší podíl se hlásí lung. Stárnoucí
a starý člověk (gäpa / rgas pa) ztrácí oheň a jeho
energii i vodu a zemi. Lung působí sušší pleť,
často úbytek váhy, pocity chladu, poruchy
spánku a zažívání, řídnutí vlasů, nehtů a kostí
a nemoci stáří jako problémy s pamětí a zhoršenou činnost nervové soustavy a krevního
oběhu. Oheň v zažívacím ústrojí už tolik nepálí
a nedává vzniknout pěkným vlasům, už je příliš
slabý, než aby dobře prohříval celé tělo a lung
začne ve svých tělních drahách (především
nervový systém) foukat moc rychle.51
I přes tyto proměny můžeme u jedince v průběhu života sledovat převahu určitého prvku či
prvků a určité či určitých sil ňepa. Výše uvedené
dělení lidských typů představuje jakési tři
„čisté“, ideální modely, ve skutečnosti bývá situace složitější. Většina lidí není vyhraněným
typem. V praxi existují všechny jejich možné
kombinace, celkem sedm (rangžin dün / rang
bzhin bdun): lung, thipa, bäkän, lung + thipa,
lung + bäkän, thipa + bäkän, lung + thipa +
bäkän.52 I u jedinců představujících čistý typ většinou převažují jen některé z možných projevů.
Opět se zde nabízí nikoli náhodná podobnost
s řeckými pojmy krev, hlen, černá žluč, žlutá žluč
a z nich odvozenými lidskými povahovými typy
sangvinik, flegmatik, melancholik a cholerik.53
Trojčlenná dělení lidských typů najdeme i v moderním lékařství. Americký psycholog Wiliam
Herbert Sheldon (1898–1977) se proslavil klasifikací lidí podle převažující vrstvy těla během
embryonálního vývoje na jedince endomorfické
(stavbou šlachovité), mesomorfické (svalovité)
a ektomorfické (tukovité),54 kteří i svými charakterovými a dalšími vlastnosti celkem odpovídají třem tibetským typům. K podobnému
schématu došel i německý psycholog Ernst
Kretschmer (1888–1964) rozlišením typů asthenik, atletik a pyknik.55 Obě teorie stojí na přesvědčení, že tělesná stavba a fyzické tělo člověka
jsou vázány na jeho psychiku, stejně jako v tibetském lékařství.
Spjatost ňepa s určitými částmi a funkcemi
organismu je dvousečná. Použijeme-li příklad

člověka s převahou ohně, může mít bystrý zrak,
ale ten se může překlopit v potřebu nosit brýle.
Hlava mu bude doslova pálit, zvládne se rychle
učit s tím pravým zápalem, ale žár v hlavě zažehává i migrény, zvlášť pokud je nehasí třeba
pitím vody. Jasná pleť a mladší vzhled znamená
i sklon k akné. Horkost v těle a trávicí soustavě
přináší dobré trávení, ale i pocity horka, nadměrné pocení a nutnost včas jíst a hodně pít
chladivé nápoje. Oheň zažehává velkou aktivitu,
jež však může vést k potížím se spánkem a klamnému zdání nevyčerpatelnosti takového jedince. Zažehává i hněv, buddhistický jed samsáry, a ten zase naopak burcuje oheň těla a sílu
thipa ke zvýšení činnosti. Každá ňepa a s ní svázaný jed se navzájem podporují. Pokud se
někdo takový bude hodně rozčilovat, projeví se
mu to třeba horkostí, akné, nebo migrénou,
a za nimi stojící zvýšený oheň v těle bude hněv
ještě více rozdmychávat. Když se někdo s převahou lung bude v zimě nedostatečně oblékat
nebo jíst pouze chladivou stravu, nejenže mu
bude ještě větší zima, ale může tím následně
o to více trpět nespavostí a psychickými problémy a zvýší se mu jed touhy, který ho bude zase
dále nutit k jeho nezodpovědnému chování.
Pokud si člověk s převažujícím bäkän bude dovolovat spát přes den a lenošit a hodně jíst,
podpoří si tím nejen samu ňepu bäkän a třeba
špatné zažívání, ale i jed nevědomosti vedoucí
k otupělosti.
Ideálně mají být všechny prvky i síly ňepa
v rovnováze a na svém místě, a to jak v kosmu,
v životním prostředí, tak i v těle jednotlivce. Bez
jejího nastolení nelze překonat nežádoucí stavy
a problémy, jako je na příklad globální oteplování, ale i nemoc člověka. Zcela vyvážený stav
je však v reálné situaci vzácností a právě o jeho
znovuobnovení či co nejtěsnější přiblížení se
k němu tibetské lékařství usiluje. O tom, jak tibetský lékař rozpozná stav prvků a vlivy ňepa
u svého pacienta, jak se je snaží vyrovnat a jakých prostředků k tomu používá, pojedná
následující článek.
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Abstract
An Introduction to Tibetan Medicine –
Fundamental Principles and Concepts
The article presents a brief introduction to the
foundational principles of the Tibetan medical
tradition, Sowa rigpa. These principles are
based on the general Buddhist and Tibetan
cosmological ideas of the elements as being
constituents of all phenomena: water, earth,
fire, wind or air, and the added fifth element,
space. Within the human body and its processes, the elements are manifested through the
three bodily constituents called nyepa: wind,
bile and phlegm. These bodily constituents,
their characteristics, manifestations and influence on the body are discussed. They are
shown as both creating bodily functions and
individual organs, as well as causing unfavorable conditions and diseases. Furthermore, the
typology of people, based on their prevailing
bodily constituent(s) is explained. In relevant
passages, attention is drawn to parallels in
Greek and Indian medicine, as well as in
modern Western biomedicine.
PhDr. Anna Sehnalová, M.Phil., studuje doktorát oboru tibetanistika / Tibetan and Himalayan Studies na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy a na Faculty of Oriental Studies, Oxford
University. Věnuje se tématům reflexe divoké
přírody a krajiny, zvířat a rostlin v tibetské kultuře, včetně tradiční tibetské medicíny a botaniky a jejich vztahem s tibetským náboženstvím.

→
Anatomické znázornění některých orgánů těla.
→ →
Metafory a míry těla. Text Gjüži při popisu jednotlivých částí a funkcí těla používá i metaforická přirovnání: nahoře vlevo je pánev jako
základ pevné zdi, dále obratle jako pilíř složený
ze zlatých mincí, žebra jako trámoví, svaly
a kůže jako vnější vrstvy a omítka domu, hlava
jako chrámek na vrcholu domu, pět smyslových
orgánů jako okna do domu, lebka jako čínská
střecha, dvě ruce jako přívěsky z hedvábí, srdce
jako král na trůnu, plíce jako ministři a princové, játra jako starší královna, slezina jako
mladší královna, ledviny jako ministři zahraničí,
reprodukční orgány jako pokladnice, žaludek
jako vařící se kotlík, žlučník jako pytlík koření,
močová trubice jako okap, nohy jako sloupy,
atd. Následují zobrazení objemů tří složek těla,
tělních tekutin a látek, a proporčních objemů
jednotlivých částí těla.
→
Strom léčby, opět názorné zobrazení podle
spisu Gjüži. Tři tělesné složky jsou zobrazeny
pomocí svých tří barev. Levá větev stromu
představuje doporučenou stravu pro jedince
s určitou převažující tělesnou složkou, levá
střední větev pak jim doporučený způsob
chování. Pravá střední větev předkládá jim
nápomocné léky, a úplně pravá větev jim doporučené vnější terapie.
↓
„Kolo bytí“ (sa. bhavačakra, tib. sipä khorlo /
srid pa’i ’khor lo) znázorňuje koloběh zrození
a utrpení v samsáře roztáčený třemi jedy (dug
sum / dug gsum): kohout představuje jed touhy
či chtíče (sa. lóbha, tib. döčhag / ’dod chags),
had hněv či zášť (sa. dvéša, tib. žedang /zhe
sdang), a prase jed bludu čili nevědomosti (sa.
móha, tib. timug / gti mug). Nástěnná malba
ve vestibulu shromažďovací síně kláštera Gönlung (dGon lung) (Foto Jakub Hrubý).

Na zadní straně :
Nahoře vlevo znázornění tří jedů samsáry
a čtyř prvků, země, oheň, voda, vzduch, jako
příčin tělesných složek ňepa a následně
nemocí. Téma celého zobrazení jsou gynekologické potíže a nemoci vyvolané démony
a dalšími bytostmi, na konci pak rány a úrazy.
Na začátku se diskutuje početí a tři duchovní
jedy jako jeho původ, dále pak příčiny narození
jako žena, znaky ženství, a následně nemoci
žen. Od třetího řádku zobrazení předkládá posedlosti démony, jimi způsobené problémy,
primární a sekundární příčiny šílenství, epilepsii, mrtvici, lepru, apod.

