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PŘEDMLUVA

Touha po zdraví a životě provází člověka od prvního úsvitu, kdy za
čal chápat, co je zdraví a co je život. Dopočítáváme se, kolik od první
ho úsvitu uplynulo miliónů let, ale člověk se k své touze vrací znova
a znova: v básních, obrazech, pohádkách a průpovídkách,
v pověrách i úvahách.
V medicíně je záblesk prvního úsvitu ztělesněn v neúnavném výzku
mu, který si razí cestu vpřed od milníku k milníku. Aeskulapovy chi
rurgické nástroje v Epidauru, první mikroskop, antibiotika, genetické
zaklínadlo, umělé srdce. Ostatní a další je před námi. A omyly, omyly
na každém kroku, i když neúprosně ubývají.
Sféra nepoznaného ustupuje stále se rozšiřující sféře poznaného.
Vzpomeňte na cokoliv: včera poslední případ neštovic, trochu více
zpátky zapisujeme do dějin zmizení přízraku morových epidemií.
Ranhojičská technika dříme na starých mědirytinách a hromadný vý
skyt horečky omladnic již nemá pamětníky. Něco ještě doutná - bil
harzióza, nezvládnutelné viry, malárie a mnoho dalšího na vzdále
ných rovnoběžkách. Něco hrozí v zenitu: spalující paprsky zrozené
v nitru atomů, zkáza genetického kódu - ne, do této propasti se ne
smíme zřítit. Sféra nepoznaného ustupuje, víme, že ustupuje, víme, že
vše je poznatelné. Jestliže dosud nepoznané věci neumíme (nebo jsme
neuměli) pochopit, pak si o nich vyprávíme (nebo jsme si vyprávěli)
báje. Casto ve verších a podle způsobu, jakým jsme si zvykli naslou
chat zpěvům své doby a svého místa: časoměrně v Helladě, hymnicky
v historii o doktoru Faustovi, v barvách - které nelze rozeznat
od tónů - ve starých indických zpěvech.
Zastavte se a naslouchejte.
Vystoupí před vámi bytosti, které se budou pohybovat v hvězdných,
slunečních, vodních i vzdušných kruzích a sférách. Že je tam málo zr
nek, kterým říkáme racionální? Bylo řečeno, že hranice sféry nepo
znaného (ale poznatelného) se ztrácejí v hlubině prostoru a času. Na
slouchejte: v těch promluvách starodávných indických lékařů je mnoho místa pro poezii.

Prof. MUDr. JIŘÍ SKOŘEPA, DrSc.

PRVNÍ SEMINÁŘ MEDIKŮ

7. století před naším leto
počtem, se v podhůří Himálaje sešli v hojném počtu světci
a mudrci, aby se zúčastnili prvního vědeckého semináře

V dávné, pradávné době, prý v

v dějinách lidstva. Tak praví indická tradice. A o tomto
semináři se dochoval záznam v lékařském spise Čarako
vě. Sám Čaraka tam osobně asi nebyl, cituje však přímé
ho účastníka- mistra Átréju Punarvasua1•
Co říká Átréja a co píše Čaraka? Čtěme si v tom staro
bylém traktátu . . .
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A nyní vyložíme kapitolu (o zachování) dlouhého života. Tak pravil
ctihodný Átréja.
V touze po dlouhém žití přišel Bharadvádža Mnich k pánu bohů IndrovF, dobře věda, co činí.
Tuto obsáhlou nauku o věku3 se nejdříve naučil Dakša Pradžápati4
od nejvyššího boha Brahmana a pochopil ji dokonale. Potom od něj
(se jí naučili) nebeští lékaři Ašvinove a od Ašvinů vznešený Indra,
a to důkladně. A proto na popud světců a mudrců přišel
Bharadvádža k Indrovi.
Zatímco obecný lid žije bez kajícnosti a (stanovených) půstů, nedbaje
učení a slibů6, a jejich těla napadají choroby vzniklé z nesnází, tu šle
chetní světci a mudrcové, plni soucitu s bytostmi, shromáždili se na
krásném úpatí Himálaje: Angiras, DžamadagnF, Vasištha8, Bhrgu
Kašjapovec, Átréja9, Gautama10, Sánkhja11, Pulastja, Nárada12, Asita,
Agastja13, Vámadéva1\ Márkandéja1S, Ášvalájana16, Páríkši17, bhikšu
Átréja18, Bharadvádža19, Kapiňdžala20, Yišvámitra, Ášvarathja21,
Bhárgava22, Čjavana23, Abhidžit, Gárgja2\ Šándilja, Kaundinja, Vár
kši, Dévala, Gálava2S, Sánkrtja, Baidžavápi, Kušika26, Bádarájana,
Badiša, Šaralóman, Kápja, Kátjájana27, Kánkájana28, Kaikašéja,
Dhaumja, MáríčF9, Kášjapa30, Šarkarákša, Hiranjákša, Lókákša,
Paingi, Šaunaka31, Šákunéja32, Maitréja, Maimatájani, poustevníci33,
moudří skřítkové34 a jiní žrecové.
A byli to znalci božského vědění, ukáznění kajícníci, zařici Jasem
odříkání a planoucí jako ohně (při oběti). Usadili se pohodlně a po-
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'" Totiž v první knize, vyjma obecné a zvláštní,

/moul se znovuzrození?"- "Soustředěnou pozor

a to takto: Je devět podstat: É'ter, Vzduch,

llOSIÍ, moudrosti a jin_ými blahodárnými stavy

Oheň, Voda, Země, duše, mysl, ('as (a) pro

mysli."- "Není však soustředěná pozornost totéž

stor. Z podstat vyplývají vlastnosti: zvuk,

jako moudrost?" - "To nikoli, velekráli; jsou to

dotek, tvar, chul'. pach; těžký, lehký, stude

dvě různé věci. Soustředěnou pozornost můžeš

ný, teplý ..., velký, malý, tlustý, tenký ...,

shledat i u koz, ovcí, hovězího dobytka, buvolů,
velbloudů a oslů, av.šak ne tak moudrost."

stejnost, nestejnost, ... , sloučení, rozlouče
ní, ... Činnost je snaživé konání. Jednota

••

Domyšlení bývá jmenováno jako jeden z pěti

je neoddělitelnost vlastností od podstat.

zdrojů poznání, jako vyvození závěru "z toho,

97

Tj. třemi tělesnými regulátory - Větrem, Žlu-

co nemůže být jinak", jako "stanovení věci ne

98

Na toto téma rozprávěl král Milinda s mni

děno, slyšeno nebo jinak poznáno". Tradičním

chem Nágasénou: "Ctihodný Nágaséno, narodí

příkladem tu je věta Tlustý Dévadatta ve dne ne

se mrtvý člověk znova, nebo ne?"- "Některý se

jí. Z rozporu mezi jeho tloušťkou a nejedením

narodí, jiný nikoli, velekráli� Kdoje zasažen vá.f

ve dne vyplývá, že tlustý Dévadatta se cpe po

.pozorované, leč jakoby dok�zané tím, co je vi

čí, Slizem.

němi, narodí se znova; kdo jich je prost, nikoli." -

nocích. Podle Čaraky jsou čtyři zdroje poznání:

"A ty, ctihodný, se narodíš znova?"- "Jsem-li za

spolehlivé tvrzení, přímé pozorování, úsudek

sažen vášněmi, narodím se; jsem-li jich prost, ne

a souvislé uvažování.

narodím se." - "A jak se lze zprostit vášní a vy-

"" Viz pozn.. 95.

OSMERO OBORŮ

Už v nejstarší době vidíme jistou specializaci a hie
rarchii lékařských oborů; v dochovaných textech se
píše o lékařích (my bychom řekli o praktických léka
řích, jimž se zastara říkalo fyzikus), o chirurzích,
o léčitelích otrav jedem, o zaříkávačích zlodu�hů
a běsů, o chrámových lékařích, o felčarech a o lazeb
nících.
Tradičně se pak ve staré Indii ustanovilo osm oborů
medicíny. Abychom lépe pochopili nejen myšlení
starověkých lékařů, nýbrž obecně i ducha doby, rozeberme si názvy
těchto oborů etymologicky.
( 1) Šalja ve svém původním významu je mimo jiné kopí nebo šíp; je to
odvozeno od slovesného kořene šal-, rychle se pohybovat, svištět.
V přeneseném významu pak substantivum šalja znamená dovednost
vyjímat zlomené špice kopí a šípů (a jiná cizí tělesa) z ran, což po jistém
zobecnění dostalo význam chirurgie.
(2) Šálákja je odvozenina od podstatného jména šaláka, což zname
ná také šíp, leč menší, nebo kopíčko, přeneseně pak malý ostrý
chirurgický nástroj tvaru nám neznámého, užívaný především při
očních operacích. Tato takzvaná "malá chirurgie" je omezena jen
na oblast nad klíčkem a je to tedy oftalmologie,

otorinolaryngologie a stomatologie.

(3) Kájačikitsa je složenina dvou slov: kája, tělo, a čikitsa, léčba.
terminus technicus,

který věcně odpovídá našemu

To je

všeobecnému

a vnitřnímu lékařství.

(4) Bhútavidja je také složenina: bhúta znamená byvší, tj.

duch zemře
lého, přízrak, a vidja je věda. Tedy věda o přízracích - co však to je?
Je to zákonitý poplatek tehdejší době - démonologie. Bezpochyby
právě tu bere svůj počátek psychiatrie.
(5) Kaumárabhr(ja je odvozena od podstatného jména kumárabhrtja,
péče o dítě; kumára je dítě a bhrtja péče. Je to pediatrie. Do tohoto
oboru patřila ve staré Indii rovněž perinatální péče, gynekologie
rodiček a péče o kojné.
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Stará známá věc: žádný sebevětší výkon,
jehož člověk dosáhne v kterémkoli oboru
činnosti ať tělesné, nebo duševní, není ne
překonatelný. Jako dvě významné množi
ny četných a názorných příkladů stačí
uvést sport a vývoj věd. Každý člověk je
v mezních situacích schopen dokázat věci
přímo neuvěřitelné. To všichni víme. Lze
však takové věcí dokázat po libosti kdykoli? Staří Indové tvrdí, že
ano. A tántrikové a jógini to úspěšně provádějí. Je k tomu zapotřebí
jen určitá průprava, a to tělesná i duševní, zkrátka komplexní, aby
člověk svým vědomím ovládl své pravědomí a nadvědomí a podřídil
je jeho řízení a kontrok.
Z lékařského hlediska je tantrická snaha získat neobvyklé a mimo
řádné (nikoli "nadpřirozené" !) schopnosti velmi chvályhodná. Je
totiž v přímém souladu s ájurvédskou zásadou Vyléčit nemoc choré
ho, zachovat zdraví zdravého, zejména s její druhou polovinou. Zdra
ví člověka, který prošel tantrickou školou, je totiž nesrovnatelně
pevnější a odolnější, než bývá v tom kraji zvykem.
A je to zdraví těla i ducha.
Ale nejen pro zachování a upevnění zdraví a pro zvýšení tělesných
i duševních schopností jsou tantrická cvičení neocenitelná; hodí se
i pro lékařskou praxi, neboť posilují lékařovu osobnost a příznivě
podmiňují jeho úspěchy v léčbě nemocných.
Už ve staré Indii platilo, že lékař má být silná, výrazná osobnost, že
jeho zjev, vystupování i mluva mají vzbuzovat důvěru a vnukat naději
na uzdravení. Nejednou se ve starých učebnicích lékařství zdůrazňu
je, že dobrý lékař se má vyznat i v jiných vědách a uměních, že má mít
všestranné vzdělání a široký rozhled.
V Džagannáthatantře, jednom z nejstarších dochovaných tantrických
spisů (pochází pravděpodobně ještě z posledních staletí před naším
letopočtem), se popisuje, jak správný lékař zahajuje léčebný proces
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Zizyphus jujuba
Citrus limonium
cizrna- Cicer arietinum
cukrová třtina- Saccharum officinarum

cicimek-

citroník-

Quercus robur
Datura alba
durman obecný- Datura inermis,
stramonium
džambu Eugenia jambolana

dub

-

durma.n bílý

-

D.

-

v

c
Piper chaba
Camellia theifera, Thea
sinensis
čampaka- Michelia champaka
čekanka- Cichorium intybus
čemeřice- Helleborus niger
černá bazalka- Ocimum basilicum
nigrum
černá hořčice- Sinapis nigra
černucha- Nigella sativa:
černý bez- Sambucus nigra
černý kmín- Nigella sativa
Solanum nigrum
černý lilek
černý rybíz- Ribes nigrum
černý santal- Santalum nigrum
červená muchomůrka- Amanita muscaria
červená tykev- Momordica monadelpha
červený lotos- Nymphaea rubra
červený santal- Pterocarpus santalinus
česnek- Allium sativum
čočka- Lens esculenta

čabík-

čajovník-

e
'
eb enovník-

Diospyros ebenaster
emblika- Emblica officinalis

Dalbergia sissoo
damaroň - Vatica robusta
datlovník- Phoenix silvestris
dobromysl Origanum vulgare
dobrušek- Semecarpus anacardium
dračinec- Dracaena nervosa
draslavá vousatka- Andropogon
muricatus
drobná bazalka Ocimum'basilicum
dřevitá tykev- Lagenaria vulgaris
dřevo rajské- Amyris agallocha
dřišťál- Berberis asiatica
dalbergie-

-

-

jitrocel

ch

Phaseolus radiatus
Foeniculum vulgare
feronie- Feronia elephantum
fíkovník- Ficus oppositifolia

fenykl-

g

Sambucus ebulus
Terminalia chebula
chlupatá bazalka Ocimum pilosum, O.
vili osum
chmel- Humulus lupulus
chřest- Asparagus racemosus
chvojník- Ephedra sinica

I

Elaeocarpus ganitrus
Xanthochymus pictorius
gmelina- Gmelina arborea
grewie- Grewia asiatica
granátová jabloň Punica granatum

garcinie-

-

Hibiscus esculentus
Betula bhojpatra
indický lilek- Solanum indicum
indický pelyněk- Artemisia indica
-

•

J
Punica granatum
Feronia elephantum
jabloň růžová- Eugenia jambolana
jalovec- Juniperus communis
Fraximus excelsior
jasan
jasmín arabský- Jasminum arabicum
jasmín velkokvětý Jasminum
grandiflorum
jasmín zambak- Jasminum zambac
jazyk kravský- Phlomis esculenta
ječmen- Hordeum distichon
jedomar- Vernonia cinerea
jerlín- Sophora japonica
jeřáb- Sorbus aucuparia
Jidášovo ucho- Hirneola auricula-judae

jabloň granátová-

h

jabloň lesní

Mesua ferrea
Mesua roxburghii
hemionita- Hemionitis cordifolia
heřmánek- Matricaria chamomilla
himálajská sosna- Pinus devadaru
hlaváček- Adonis vernalis
hlemzák černý- Ichnocarpus frutescens
hlemzák dlouhý- Hemidesmus indicus
hluchavka- Lamium album
holice menší- Pongamia minor
holice velká- Pongamia glabra

hadinec-

-
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k
Nauclea cadamba minor
Nauclea cadamba major
kadidlovník- Boswellia thurifera
kafrovník- Camphora officinarum
kalabasa- Lagenaria vulgaris
kapara- Capparis spinosa
kapinice- Acacia catechu
kapok- Bombax heptaphyllum, B.
malabaricum
kapraď- Dryopteris fil ix-mas
karambola- Averrhoea carambola
karandas- Carissa carandas
karbinec- Lycopus europaeus
kardamom Elettaria cardamomum
karka- Phragmites karka
kasie Cassia fistula
kaštan jírovec- Aesculus hippocastanum
kaštan vodní Trapa bispinosa
katalpa- Calosanthes indica
kdoule- Cydonia oblonga
klejicha bílá- Calotropis gigantea alba
klejicha vatočník- Calotropis gigantea
kmín černý- Nigella sativa
kmín kořenný Carum carvi
kmín římský- Cuminum cyminum
kokosová palma- Cocos nucifera
kokoška- Capsella bursa-pastoris
kokulus- Cocculus cordifolius
kolokvinta- Citrullus colocynthis
konopí- Cannabis indica, C. sativa
kontryhel- Alchemilla vulgaris
konvalinka- Convallaria majalis
kopr sowa Anethum sowa
kopr vonný- Anethum graveolens
kopřiva- Urtica dioica
kopyšník- Hedysarum gangeticum
kordie- Cordia latifolia
koriandr- Coriandrum sativum
-

indická bříza-

ganitrus-

hadí šafrán

•

ibišek

-

kadamba velká-

-

fazol-

-

kadamba malá-

chebdí-

f

Ulmus carpinifolia, U. scabra
Plantago lanceolata, P. ovata
jírovec- Aesculus hippocastanum
jmelí Viscum album

jilm-

chebule-

-

d

Sinapis alba
Sinapis nigra
hořčice větvitá- Sinapis ramosa
hořec- Gentiana lutea
hrách- Pisum sativum
hřebíčkovec- Caryophyllus aromaticus
hvězdnice- Eclipta prostrata
hořčice bílá-

hořčice černá-

-

-

-

-

-

-

-
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