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V rámci terénního etnologického výzkumu b hem let 1985 — 1988 na Kandy Vyso in Srí
Lanky jsem úzce spolupracovala se srílanským lé itelem, který je znám jako Upasena
Gurunnanse z Amunugamy. P ijal m za svou žákyni a zasv til m do n kterých základních
postup své lé ebné metody Tovil. Pro udržování tradi ního vztahu mezi u itelem a žákem
— jak byl náš vztah definován — mi byla velice d ležitým pomocníkem stará a stále
populární kniha Milindapa ha – Otázky krále Milindy (PTS, London 1969). Nejd ív jsem se
musela nau it bubnovat a tan it ve stylu Ves, který má zvláštní rytmy a kroky pro znázorn ní
r zných stav v domí. Potom m u itel uvedl do praxe Mantra– a Yantra–Šástro, jakož i do
recitace mýtických verš Kavi, které užívá v pr b hu svých lé ebných rituál .
Um ní tradi ních lé itelských dovedností a prost edky terapeutické metody Tovilu jsem
podrobn popsala a analyzovala v knize Dovednost a d v ra. Jako referen ní rámec jsem p i
tom použila konceptu „formát psychoterapie“, který formuloval Moreno (1975) na základ
své metody psychodramatu a skupinové psychoterapie, a provedla srovnání s r znými
p ístupy naší západní psychoterapie. Moje analýza prost edk a obsah metody Tovil však
vychází z domorodého chápání mentálních proces , lé ení a kultivování mysli a t la. Je to
práv toto kulturn vlastní chápání, které motivuje, formuje a ídí jak lé itelovy terapeutické
zásahy, tak recipro ní pacientovu d v ru.
B hem výzkumu jsem zjistila, že pojmy užívané lé iteli v metod Tovil odpovídají
paradigmat m Abhidhammy, jež je systematickou formulací psychologie a etiky, která byla
sepsána jako t etí ást buddhistického kánonu Tipitaka v prvním století p ed naším
letopo tem na Srí Lance. Abhidhamma prolíná místní jazyk a vyjad uje principy domorodého
chápání osobnosti a poskytuje též základy odborné terminologie lé itel . K podobným
zjišt ním se dopracoval Bruce Kapferer (1984) ve výzkumu estetiky lé ebných rituál na jihu
Srí Lanky a zd raznil, že lé itelé užívali pojmy Abhidhammy, kdykoliv s nimi hovo il o
jejich innosti b hem Tovilu. Populárn v decká kniha Mirko Frýby Abhidhamma —
Základy meditativní psychoterapie a psychohygieny (1991) podává p ehled tohoto systému
v eštin .
V této studii diskutuji jen jeden z aspekt psychoterapeutické metody Tovilu, jen onu ást
jejího terapeutického formátu, která se týká užití buddhistických mýt p i lé b duševn
nemocných pacient na Srí Lance.
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Sedm tezí o buddhistické kosmologii mýt Srí Lanky
Abychom pochopili sociální funkci rituálu Tovil a její terapeutickou logiku, musíme mýty,
které jsou v ní užívány, vnímat jako prost edky starobylé tradi ní psychoterapie; musíme je
interpretovat v kontextu buddhistického myšlení a zkušenosti. Mýty Srí Lanky konkretizují
kosmologii, jež je vlastní Dhamm , Buddhovu u ení, které ovládá místní kulturu.
V následujících sedmi tezích zachycuji principy Buddhova u ení a vysv tluji specifické
p sobení kosmologie buddhistických mýt v lé ebných rituálech:
1. Jednotlivé sv ty buddhistických mýt zastupují roviny prožívání v r zných stavech
v domí. Jejich kosmologie má obdobné uspo ádání jako fenomenologický model mysli
formulovaný v Abhidhamm .
2. Osobnosti obývající tyto sv ty jsou vázány zákony Dhammy. Lidé, duchové zem elých
(preta), démoni (yakha) a bozi (deva) nemají identitu v ných bytostí, nýbrž jsou
pomíjející a podléhají zm nám, znovuzrozování a smrti. Dle své v le zám rn jednají
(kamma) a sklízejí ovoce svého minulého jednání (kamma–vipáka).
3. Mýty a jejich hrdinové jsou pod ízeni zákon m buddhistické kosmologie, ale m ní se v
d jinných obdobích a místních oblastech. Tyto r znorodosti jsou výrazem žijící kultury,
která je p edm tem mého bádání — nezkoumám ani „kulturní konzervu“ jednou
zaznamenaného, ani v deckou konstrukci jakési „v n platné“ mýto–logie.
4. Mýty se m ní, nebo jsou smysluplné a použitelné jedin tehdy, když odpovídají soudobé
zkušenosti, když nabízejí ešení pro aktuální konflikty a ukazují východiska. Takové mýty
vedou lidi do osvícen jších, š astn jších sfér existence tím, že mírní utrpení dle zákon
Dhammy. Srílanské mýty, které jsou užívány v lé ebných rituálech Tovil, jsou tudíž živé
mýty. Mýty, které neodrážejí soudobou zkušenost, jsou zapomínány, anebo jejich hrdinové
(deva, yakha) vymírají, pokud se neprom ní.
5. Buddha sám nemá v kosmologii místo, protože není závislý na sv tském cyklu utrpení,
umírání, znovuzrozování a znovuumírání (samsára). O istil svou mysl a odstranil všechny
možnosti utrpení tím, že dosáhl vyhasnutí (Nibbána) všech druh chtivosti, nenávisti a
klamu. Buddha je tím nezávislý (arahato) na zákonech samsáry. Nibbána je tedy nejvyšší
cíl tradi ních buddhist , který je definován jako nejjemn jší št stí prožívané zde–a–nyní
(anuttara–dittha–dhamma–sukha–vihára).
6. Buddha je osvícený u itel, je pravzorem a p íkladem pro všechny tradi ní u itele, lé itele
a u ící mnichy na Srí Lance. Nalezl, ukázal a u il jak zacházet s blahodárnými i
zhoubnými stavy mysli r zných lidských i nelidských bytostí. Míra št stí jejich budoucího
života závisí na výsledcích (vipáka) jejich p edešlých in a stav mysli. U il, že tyto
bytosti obývají sv ty, které sám zakusil a prozkoumal b hem své sv tské existence jako
ješt neosvícený Bodhisattva. Jedin Buddha a ti, kte í znají prožitek Nibbány, mohou u it
Dhammu v celém rozsahu.
7. Takže, když se podíváme na srílanské mýty a jejich kosmologii pohledem tradi ních
buddhist s jejich zam ením na mentální vývoj ke š astn jším sv t m, k p ekonání
utrpení a k osvícení, tehdy m žeme pochopit jejich pragmatickou hodnotu. Pro tradi ního
buddhistu Srí Lanky um ní zacházet s obsahy mýt , schopnost zvládat situace, jež jsou
jimi znázorn ny, a vyznat se ve stavech mysli znamená víc, než víra v jejich obsahy.
Buddhovo u ení, Dhamma, není ani náboženskou vírou ani filosofií — v západním slova
smyslu. Dhamma je praktickou metodou vedoucí ke svobod mysli zvané Nibbána.
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Nibbána je definována jako osvobození se z opakovaných cykl poškozování sama sebe a
svých bližních, z cykl zvaných samsára. Toto p vodní Buddhovo u ení Dhammy bylo ve
t etím století p ed naším stoletím p ineseno na Srí Lanku z Indie a o dv st let pozd ji
zapsáno v jazyce páli. Od p vodního u ení Dhammy se v n kolika bodech liší filosofické
u ení Dharmy vzniklé v Indii b hem prvních století našeho letopo tu, které je sepsané
v jazyce sanskrt. Sanskrtský buddhismus, jenž zm nil p vodní u ení v kn žskou ideologii a
dokonce definoval pojem Nirvána jako totožný s pojmem samsára, vym el v jedenáctém
století. Spisy sanskrtského buddhismu jsou sice nadále užívány n kterými buddhistickými
u enci v severní Asii i v Evrop , nemají ale žádný vliv na živoucí tradici Buddhova u ení
Dhammy na Srí Lance.

Démon, který se živil zlobou
Východiskem mého následujícího p íkladu mýtu, který je používán jako prost edek
tradi ního lé ení, je skute nost, že lé itel s ním zachází stejným zp sobem, jako to inil
historický Buddha. To znamená, že Buddha, jakož i každý, kdo „vstoupil do neporušiteln
plynoucího proudu, který vede k Nibbán “ (Nyanaponika 1975) má schopnost a moc použít
mýty v souladu s kosmologii Dhammy. Takovouto mocnou osobností je i B h Sakka, král
všech boh a vládce nad démony, který žije v Nebi t iceti t í božstev (Távatimsa–deva–loka).
Než vysv tlím jeho psychoterapeutické použití, nejprve budu vypráv t starov ký mýtus o
tom, jak B h Sakka blahodárným zp sobem zacházel s Démonem Zlobožroutem (Krodha–
baka–yakha). Mýtus je zde vypráv n v podání ctihodného mnicha Nyanaponiky Thery, které
je založené na sutt ze Sbírky tematicky spjatých e í Buddhových (Samyutta–Nikáya,
Sakka–Samyutta, sutta 22):
Žil kdysi démon, který m l prapodivnou stravu — živil se zlobou druhých. A jelikož si
shán l obživu v lidském sv t , nem l o potravu nouzi. Nebylo pro n ho t žké vyprovokovat
rodinnou hádku nebo národnostní i rasovou nenávist. dokonce ani vyvolat válku pro n j
nebylo nijak obtížné. A kdykoliv podnítil válku, mohl se cpát bez velké další námahy, nebo
když válka jednou za ne, nenávistné vášn se množí dále samy a zachvacují i ty, kte í
normáln udržují p átelské vztahy. Takže démon m l takové množství potravy, že se ob as
musel zotavovat z p ejedení tím, že si jen sem tam uždíbnul z nejbližšího drobného nesouladu.
Ale jak se asto stává úsp šným lidem, cítil se po ase znud ný a jednoho dne si usmyslel:
„Co kdybych to zkusil s bohy?“ Ke svému ú elu si vybral Nebesa t iceti t í božstev, kde vládl
Sakka, pán boh . V d l, že a koliv bohové žili na hony vzdáleni škorpení a hádkám mezi
sebou, jen n kolik z nich se skute n zcela zbavilo samsárických pout zlov le a averze.
Pomocí své kouzelné moci se p enesl do nebeského prostoru a m l takové št stí, že tam
dorazil ve chvíli, kdy božský král nebyl p ítomen. V p ijímacím sále nikdo nebyl. Démon se
bez okolk usadil na prázdném Sakkov tr nu a tiše ekal, co se bude dít. T šil se, že mu
p íští chvíle p inesou chutný pokrm. Brzy p išlo do sálu n kolik boh a st ží mohli uv it
svým svatým o ím, když uvid li sed t na tr n chechtajícího se ošklivého démona. Když se
vzpamatovali z prvního šoku, za ali k i et a nadávat: „Ó, ty ošklivý démone, jak si m žeš
dovolit usednout na tr n našeho pána? Jaká nestoudnost! Jaký zlo in! Budeš uvržen do pekla,
po hlav rovnou do va ícího kotle! Budeš za živa roz tvrcen! Zmiz! Zmiz!“
Ale zatímco v bozích rostla zlost, démon se radoval. Každou chvílí se zv tšoval, sílil,
mohutn l a jeho moc rostla. Zloba, kterou vst ebával, za ala z jeho t la prosakovat jako
na ervenalý smrdutý kou . Tato zlá aura držela bohy v pat i ném odstupu a zamlžovala jejich
svatozá .
Náhle z druhého konce sálu za alo pronikat jasné sv tlo a rozrostlo se v oslnivou zá , ze
které vystoupil Sakka, král boh . On, který vstoupil do neporušiteln plynoucího proudu,
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který vede k Nibbán , z stal neot esen tím, co tu vid l. Kou ová clona, kterou vytvo ili
bohové svou zlostí, se rozestoupila a on se pozvolna zdvo ile blížil k uchvatiteli svého tr nu.
„Vítej, p íteli. Z sta prosím sed t. Mohu si vzít jinou židli. Mohu ti nabídnout n co k pití?
Naše letošní amrita není špatná. Nebo by sis rad ji dal n co ost ejšího, t eba védickou somu?“
Zatímco Sakka pronášel tato p átelská slova, démon se rychle smrskával, a nakonec byl
tak mali ký, až zmizel úpln . Z stal po n m jen oblá ek dýmu, který brzo vyvanul.

St etnutí s démonem jako prost edek psychoterapie
Nyní vysv tlím, jak se v lé ebném rituálu Tovil odehrává podobn blahodárné st etnutí
s démonem, jako je ono popsané v Sakka–Samyutt . Lé itel nepracuje pouze s
vyprav skými p irovnáními, nýbrž vede pacienta k prožitku katarze a k celostnímu vhledu,
který o istí p t vzájemn se podmi ujících složek pacientovy osobnosti (pa akkhandha):
t lesné prožívání (rúpa–khandha), cít ní (vedaná–khandha), vnímání (sa á–khandha),
chápání souvislostí (sankhárá–khandha) a v domí (vi ána–khandha). Každá z t chto složek
je terapeuticky aktivována a m n na, všechny jsou harmonizovány, až má pacient všech p t
pohromad .
Jako psychoterapeuti víme, že každý pacient pot ebuje jiné specifické podmínky, jež
vedou k prožití katarze a k získání ozdravujícího vhledu. Terapeut musí s pacientem n jaký
as pracovat na tématech jeho osobních problém , jako nap íklad v psychodramatu, aby krok
za krokem pronikl k t m nejbolestiv jším zkušenostem zablokovaných prožitk .
Terapeutický formát Tovilu, podobn jako psychodramatu, umož uje „agování navenek“
(acting out) vnit ních pacientových problém , v n mž m že vyjád it, konkretizovat a potom
zpracovávat chorobné a bolestivé zkušenosti. Mentální komplexy, které jsou spojeny s
nenávistí; chtivostí a klamem jsou personifikovány démonem, jenž m že být v chrán ném
terapeutickém prostoru (kammatthána) dramaticky p edstavován bud terapeutovým
asistentem anebo samotným pacientem. Je–li démon dále živen nenávistí, chtivostí a klamem,
stává se — stejn jako ve zmín ném mýtu — mocn jším a mocn jším. V Tovilu je tato
dramatizace n kdy tak stup ována, že to vypadá, jakoby se všechny chorobné touhy
spl ovaly s jeho rostoucí mocí a jakoby nikdo nemohl zakro it a p erušit jeho zlov stný vliv.
V jednom p ípad lé ení Tovilem, který jsem popsala v knize Dovednost a d v ra,
pacientka není tomu u všech pacient stejn — stále více propadala fascinaci z t lesn
zakoušené rostoucí moci jako démon Mahásohona, který pojídá mrtvoly. Tovil trval už asi
šest hodin a do této chvíle se úsp šn vyvíjely mentální procesy nutné pro lé ebné získání
vhledu do démonické zkušenosti. Ale teprve po p lnoci p išlo na adu Sohon–Páliya
(p edstavení Sohona), které je vlastní sou ástí terapeutického formátu Tovilu. Rodina
pacientky a ostatní p ítomní vesni ané již povážlivou dobu sledovali tancování pacientky
posedlé démonem, když se na scén objevil „opravdový“ mýtický démon Mahásohona
p edstavovaný asistentem lé itele. Diváci se, po první senzaci, už cítili unaveni a znechuceni
pozorováním pacientky a její rostoucí záliby pro p ítomnost démona v jejím t le. O ividn
dostávala nelidské síly, nepoci ovala únavu a byla imunní v i bolesti.
Nyní bylo lé itelovým úkolem, aby se blahodárným zp sobem vypo ádal s nezdravou
mocí, která vzr stala. Asistent p edstavující démona Mahásohonu byl oble en do erveného
plášt , m l na ern ný obli ej, na hlav korunu z mladých kokosových list , a v puse držel
pochode , která plála na obou koncích. V ruce držel erného kohouta, který je symbolem
nenávisti a chtivosti démona pijícího krev svých ob tí.
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Mahásohona a pacientka spolu tancují. Divák má náhle dvojí vizi démona. Avšak asistent
lé itele, který je p evle en za Mahásohonu, p sobí skute n ji a p edstavuje lépe démona
známého z mýt . V pr b hu celé scény byla pacientka odsunuta z pozice osoby, na kterou
byla soust ed na pozornost všech, na vedlejší kolej. Tím jí ale byla dána možnost p ejít od
vyjad ujícího „agování navenek“ (acting out) k poznávajícímu „agování donitra“ (acting in).
To znamená, že jí tím bylo umožn no „sledovat vn jší“ (watch out), tedy co se d je na scén ,
jakož i „sledovat vnit ní“ (watch in) a prožívat všímav ji vjemy uvnit svého již hodiny
tan ícího t la.
Mahásohona d lá všechny možné úšklebky, vyplazuje jazyk, což pacientku pobaví, ale
zárove jí ukazuje, jak jsou démoni hloupí a ostudní. Jakmile démon popadne oltá s ob tmi
kv tin, ovoce a sladkostí, který láskypln p ipravila rodina pacientky, jeho moc mizí, jak to
známe z mýtu. Jeho moc roste jen tak dlouho, pokud se ho lidé bojí a jsou na n j zlostní.
Nyní, když šlechetná laskavost a št drost pacient iny rodiny vít zí, Mahásohona se
zmenšuje, chabne a padá na zem, koruna mu klouže z hlavy, jazyk mu visí, málem se sám
svou pochodní zapálí. Pak upadne a bezmocn leží. Aby pot šil pacientku, ale hlavn aby jí
demonstroval svoji magickou moc (iddhi) nad démony, lé itel na chvíli ješt jednou oživil
démona prost edkem magické formule (mantra). A démon tedy musel ješt jednou na scén
vstát a malátn jako neživá loutka pokra ovat v tanci, až znova upadl a definitivn ztratil
v domí v lidském sv t .
Tímto aktem byla pacient ina pozornost vedena k tomu, aby pochopila, jak démon
získává a ztrácí vliv ve sv t lidí. Moc Dhammy (Dhamma–siddhi), o které se hovo í
v mýtech, zde byla jako zkušenostní pravda pacientce i divák m „demonstrována p ed zraky“
(sa hi–kiriyá–siddhi). Prožité porozum ní p ineslo pacientce hlubší poznání mentálních
zákonitostí a bylo spolehliv jším p ínosem než jakákoliv víra. Pacientka získala možnost
orientovat se kognitivn a p edjímat, jak a kdy bude její vnit ní démonická síla definitivn
p ekonána. Principem p i tom není potla ení choroby, nýbrž vhled do chorobných
souvislostí, který vede k blahodárnému odvrácení se od zhoubného. V pozd jší ásti rituálu si
pacientka tento princip prožila na svém t le: lé itel ji vyzval, stejn jako p edtím vyzval
svého asistenta v roli Mahásohony, aby pokra ovala v tanci a tím živila démona o n co déle,
než bylo jejímu t lu milé.
V poslední ásti lé ebného rituálu, stejn jako na jeho po átku, je Buddha vzpomenut
jako nejvyšší lé itel a u itel boh a lidí. V recitaci jsou zd razn ny jeho kvality (Buduguna).
Též boh m je vzdán dík za jejich ú ast p i Tovilu. Démoni už nejsou p ítomni — s jejich
odchodem zmizela i pacient ina záliba v nich. Namísto toho, se u ní postupn dostavila
radost (príti), která je vlastní božským sférám a m že být pomocí Dhammy dále p stována
k vyšším formám št stí.
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