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Vrány rozsévající dûs
a ãervi s Ïeleznou tlamiãkou.
Pekla v tibetském textu abhidharmy
Daniel Berounsk˘*
Uvedení
V obecnûj‰ím smyslu jsou vzdu‰né nebeské ráje a ponuré oblasti pekel
obrazem kontrastního nahlíÏení na lidské konání v tomto svûtû. V evropském kﬁesÈanství b˘valy v˘razem vydûlení svébytn˘ch oblastí „dobra“
a „zla“, které coby v jistém v˘znamu ryzej‰í a tudíÏ skuteãnûj‰í neÏ mnohdy nejasné lidské tûkání ve svûtû „tahají za nitky“ loutkového divadla lidsk˘ch ÏivotÛ. Pﬁicházejí s nimi i konkrétní obrazy rohat˘ch kotelníkÛ, které mohou svûdãit o oÏivení pﬁedkﬁesÈanské tradice ãi importu z Asie.
Není úmyslem vûnovat se na tomto místû kﬁesÈanství a úvodní odstavec
ho zmiÀuje jen z velmi prostého dÛvodu: pokud se ãesky vysloví „peklo“
a „ráj“, ihned se nûjak automaticky objevují obrazy implicitnû spojované
s ním ãi jeho lidov˘m chápáním.
V indick˘ch náboÏensk˘ch tradicích je pﬁítomná vertikální distribuce
blaÏeného a krajnû muãivého, která je spojená s kosmologick˘m uspoﬁádáním svûta. Uspoﬁádání svûta v‰ak pﬁedstavuje i „¤ád“ (skt. dharma),
kter˘ má b˘t následovan˘. Konkrétní obrazy pánÛ pekla s buvolími rohy
a rozÏhavené nádoby plné ne‰ÈastníkÛ by mohly vzdálenû odkazovat k novûj‰ím kﬁesÈansk˘m, pﬁestoÏe je otázka jejich pﬁímého pﬁejímání velmi nejistá a znaãnû problematická. V˘znamn˘m rozdílem je absence zmiÀovaného „ãirého dobra“ a „ãirého zla“ spojovaného s tûmito vertikálnû
uspoﬁádan˘mi oblastmi svûta. Indické verze nejsou zdaleka tak jednodu‰e
bipolární. S roz‰íﬁením konceptu karmanu a samsáry jsou spí‰e obrazem
bûhu „pﬁirozeného“ ¤ádu svûta (skt. dharma), blaÏenosti a muk spojen˘ch
s následováním ¤ádu ãi konání v rozporu s ním. V pﬁípadû tibetsk˘ch
buddhistÛ jde o dûdictví podobného druhu. Dokladem tohoto rozporu je
i spis I. Desideriho o Tibetu, v nûmÏ tento jezuitsk˘ misionáﬁ z 18. století
po vûrném popisu buddhistick˘ch pekel vyãítá TibeÈanÛm nekonzistent* Tento text vznikl s podporou grantu GA âR Obraz a text v buddhismu: Tibetská a mongolská ikonografie, ã. 401/05/2744 (2005-2007).
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nost právû ve vûcech dobra a zla,1 jednoduch˘ch konceptÛ, ve kter˘ch
podle nûj nedokázali pﬁem˘‰let.
Indická pekla mají svého vládce, kter˘m je soudce ãinÛ Jama, v buddhistick˘ch tradicích ãasto buvolohlav˘.2 Nejstar‰í zmínky o Jamovi lze nalézt ve Rgvédu3 a z nich se zdá, Ïe se mûl stát prvním obyvatelem ﬁí‰e
zemﬁel˘ch, která patrnû je‰tû nebyla spojována s podzemními oblastmi.
Srovnávací vûda o indoevropské mytologii pﬁinesla mnoÏství odkazÛ
k analogick˘m postavám v perské a starogermánské mytologii (postavy Jimy a islandského Ymiho),4 indické sepûtí s pozdûji roz‰íﬁen˘mi koncepty
karmanu a samsáry mu v‰ak v‰tûpují specificky indické rysy. Ty z nûj uãinily ponûkud jinou bytost, totiÏ posuzovatele ãinÛ. Jako soudce je v‰ak Jama jen personifikací ﬁádu existujícího svûta, proto se mezi jeho jmény objevuje v Mahábháratû i pﬁízvisko Dharma – ¤ád.
Jama je jako soudce zmiÀovan˘, kromû mnoha jin˘ch pozdûj‰ích textÛ,
i ve starém Manuovû zákoníku, kter˘ se svou autoritou zaãal prosazovat
kolem poãátku letopoãtu.5 Je tu spojovan˘ s hroziv˘mi tresty v peklech
a právû zde se objevují v jedné z pasáÏí jména jednadvaceti pekel, ve kter˘ch bude muãení podroben jedinec „pﬁijav‰í dary od chtivého vládce, kter˘ se odklonil od autoritativního uãení“.6 Mezi názvy pekel se objevuje
znaãné mnoÏství takov˘ch, které zhruba odpovídají buddhistické tradici.
To svûdãí o obecnûji indickém substrátu pﬁedstav o peklech. Na jiném místû tohoto textu se vysvûtluje paradoxní stav tûlesného muãení po smrti a tedy i ztrátû tûla:

1 Ippolito Desideri, Cesta do Tibetu, Praha: Odeon 1976, 207-208.
2 Tibetská tradice rozeznává mnoÏství JamÛ, mezi nimi je i „Jama ãinÛ“ (las kji g‰in
rdÏe) a „Vládce dharmy“ (ãhos rgjal), jehoÏ „vnitﬁní forma“ (nang grub) má tváﬁ démona a „vnûj‰í forma“ (phji grub) i „skrytá forma“ (gsang grub) je buvolohlavá. Základní typologie JamÛ v tibetsk˘ch tradicích viz Rin ãhen don grub, Bod rgjud nang
bstan lha tshogs ãhen mo bÏugs so [Velká sbírka boÏstev buddhistického uãení tibetské
tradice], Sining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang 2001, 1016-1026.
3 Rgvéd 10: 1-14, v ãe‰tinû srov. Védské hymny, pﬁel. Oldﬁich Fri‰, Praha: DharmaGaia
1994, 34-36.
4 K Jamovi viz zejména Bulcsu Siclos, „The Evolution of the Buddhist Yama“, Buddhist
Forum 4/1, 1994-1995, 159-183.
5 The Laws of Manu, pﬁel. Wendy Doniger – Brian K. Smith, New Delhi: Penguin Books 1991, xviii.
6 ManuÛv zákoník [dále MZ] 4: 87-91. Takov˘ ãin je zﬁetelnû povaÏovan˘ za nesmírnû
závaÏn˘ prohﬁe‰ek. Text udává názvy jen dvaceti pekel: támisra, andhatámisra, maháraurava, raurava, kálasútra, mahánaraka, samdÏívana, mahávíãi, tapana, sampratápana,
samháta, sakákóla, kudmala, pútimrttika, lóha‰anku, rdÏí‰a, panthána, ‰álmalínadí, asipatravana, lóhadáraka. Srov. The Laws of Manu…, 82.
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Po smrti ãlovûka, kter˘ konal ‰patné skutky, je z pûti ÏivlÛ zrozeno jiné pevné tûlo urãené k muãení. KdyÏ si (Ïivé du‰e) s tímto tûlem protrpí muãení Jamou, (tûla) se rozpustí a jednotlivé ãásti se rozdûlí do svého základního Ïivlu.7

Tedy podobnû jako v buddhistick˘ch tradicích jedinec po smrti získává
nové tûlo urãené k muãení, které po pobytu v peklech „zemﬁe“.
V Manuovû zákoníku a ani ve známém eposu Mahábhárata nejsou pekla pﬁíli‰ detailnû popsaná. Velmi podrobné a jasnû strukturované popisy pekel spojen˘ch s kosmologií se objevují v dÏinistické tradici a buddhistick˘ch textech.
DÏinistické popisy pekel si je pﬁedstavují jako jámy umístûné v sedmi
základních vrstvách podzemí.8 Tyto jámy mají velmi jasnû rozvrÏenou
strukturu do svûtov˘ch stran a smûrÛ mezi nimi. Otakar Pertold jich napoãítává celkem 8 400 000; ãtyﬁi preciznû zmûﬁené vrstvy podzemí pﬁedstavují pekla horká a zbylé tﬁi vrstvy hostí pekla studená. Vrchní ãásti první
podzemní vrstvy pak pekly je‰tû nejsou, ob˘vají je totiÏ boÏské bytosti,
asurové a rák‰asové. V nûkter˘ch dÏinistick˘ch pramenech se objevují
pekla analogická buddhistick˘m (napﬁ. „Nepﬁebroditelná ﬁeka“ Vaitaraní
v Sútrakritánga)9 odkazující opût k obecnûji indickému substrátu pﬁedstav
o peklech, které jsou v jednotliv˘ch tradicích podrobnûji rozvinuté.
V buddhistickém Pálijském kánonu théravádské tradice jsou jednotlivá
pekla zmiÀována nejãastûji v kontextu nûjakého exemplárního prohﬁe‰ku.
Systematické líãení pekel se tu objevuje v textu PaÀãagatidípáni, kter˘
zmiÀuje osm hlavních pekel a ãtvero „doplÀujících“ pro kaÏdé z nich.10
Vesmûs v souladu s tímto théravádsk˘m textem je líãení pekel v textu Abhidharmakó‰a, díle gándhárského uãence Ïijícího patrnû ve 4. století pod
jménem Vasubandhu. Toto podání je i pro mnoho „národních“ buddhismÛ
velmi vlivné a autoritativní. Jedin˘m zásadnûj‰ím rozdílem je pouze pﬁidání osmi hlavních studen˘ch pekel, která jsou v‰ak vylíãena daleko ménû podrobnû.
7 MZ 12: 16-19. The Laws of Manu…, 280.
8 (1) „Zemû drahokamÛ“ (Ratnaprabhá) je dûlená do tﬁí „podvrstev“. Pouze nejspodnûj‰í z tûchto vrstev je vlastním peklem. Celá tato sféra mûﬁí 80 000 jódÏan. (2) „Kamenitá ﬁí‰e“ (·arkaraprabhá) je vysoká 32 000 jódÏan. Následují (3) „¤í‰e písku“ (Válukáprabhá) o 28 000 jódÏanách, (4) „¤í‰e bahna“ (Pankaprabhá) o 24 000 jódÏanách, (5)
„¤í‰e d˘mu“ (Dhúmaprabhá) o 20 000 jódÏanách, (6) „¤í‰e tmy“ (Tamaprabhá) o 20
000 jódÏanách a nakonec (7) „Nejtemnûj‰í ﬁí‰e“ (Mahátamaprabhá) o 8 000 jódÏanách.
Viz Otakar Pertold, DÏinismus, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1966, 134136, 146-148. âerpá podle vlastních slov z hutné Tattvárthádigamasútry a jejích komentáﬁÛ.
9 Bimala Charan Law, Heaven and Hell in Buddhist Perspective, Culcutta – Simla: Thucker, Spink and Co. 1925, 124-125.
10 Ann Appleby Hazlewood, „A Translation of the Pañcagatid¥pÇni“, Journal of the Pali
Text Society 11, 1987, 133-159.
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VasubandhuÛv text sestává z mnemotechnick˘ch ver‰Û urãen˘ch k upamatování nauk buddhistického Ïánru abhidharmy, ke kterému pozdûji pﬁipojil autokomentáﬁ. Vasubandhu byl pravdûpodobnû bûhem sestavování
základních hutn˘ch ver‰Û Abhidharmakó‰i stoupencem buddhistické tradice vaibhá‰ikÛ, ov‰em ve svém autokomentáﬁi Abhidharmakó‰abhá‰ja se
zdá o nûkter˘ch tvrzeních pochybovat a pﬁiná‰í ãasto protiargumenty
buddhistické tradice sautrántikÛ. V pasáÏích vûnovan˘ch kosmologii se
objevuje i pomûrnû jasnû popsaná struktura pekel, která jistû není jeho v˘tvorem, ale kompilací a ujednocením pﬁestav o peklech v buddhistick˘ch
tradicích severní Indie dané doby. Tato literatura vstoupila spolu s buddhismem do dal‰ích zemí (âína, Korea, Japonsko, Tibet atp.) a vytvoﬁila základ pﬁedstav o uspoﬁádání pekel v místních buddhistick˘ch tradicích.
Tibetské texty abhidharmy nejsou v˘jimkou a dodnes je Vasubandhuovo dílo jedním z jejich ústﬁedních zdrojÛ. Nejen z dÛvodu jiÏ existujících
pﬁekladÛ Vasubandhova spisu11 zde bude pro ukázku tohoto Ïánru vybrána jiná klasická práce abhidharmy, která je ãesk˘m ãtenáﬁÛm dosud nepﬁístupná. Jde o dílo tibetského autora známého pod jménem âhim DÏampäjang (mãhims ‘dÏam pa’i dbjangs) nebo také âhim Namkha Dagpa
(mãhims nam mkha’ drag pa, 1210?-1285/1267?), kter˘ pÛsobil v tibetském klá‰teﬁe Narthang a jehoÏ text je dosud hojnû uÏívan˘ napﬁíã jednotliv˘mi tibetsk˘mi buddhistick˘mi tradicemi. Základ jeho popisu se podstatnû neli‰í od Vasubandhuovy práce, je ov‰em v nûkter˘ch detailech
sdílnûj‰í. Jeho zdroji jsou z naprosté vût‰iny buddhistické práce indického
pÛvodu a jako peãliv˘ uãenec udává i rozporuplná vyjádﬁení nûkter˘ch
buddhistick˘ch textÛ. Jeho vlastní práce je navíc doplnûná glosami anonymního komentátora ãi více komentátorÛ, které jsou v pﬁekladu odli‰ené
men‰ím písmem a kurzívou. Text podává struãnû, ale jasnû zpÛsoby muãení v jednotliv˘ch hlavních peklech a neznám˘ glosátor k tomu pﬁidává
seznam prohﬁe‰kÛ pÛsobících pobyt v tom kterém z nich.
Buddhistická pekla jsou pojmenována podle zpÛsobÛ muãení a dûlí se
na ‰estnáct hlavních pekel, pﬁiãemÏ osm z nich je hork˘ch a osm stude11 Ze sanskrtu a pﬁedev‰ím ãín‰tiny je dostupn˘ pﬁeklad L’AbhidharmakóÊa de Vasubandhu, pﬁel. Louis de la Valée Poussin, Paris: Paul Geuthner 1923-26, pﬁeklad tohoto pﬁekladu do angliãtiny viz AbhidharmakoÊabhÇs. yam I-IV, pﬁel. Leo M. Pruden, Berkeley:
Asian Humanities Press 1988-1990. Pomûrnû neznámé jsou pﬁeklady do ru‰tiny. Pﬁeklad ze sanskrtu viz Vasubandhu, Abhidharmako‰a: Encyklopedija Abhidharmy I-IV,
pﬁel. a kom. Elena P. Ostrovskaja – Valerij I. Rudoj, Skt. Petûrburg: Andrejev i synovja 1990, 1994; Vasubandhu, Abhidharmako‰a: Encyklopedija buddijskoj kanoniãeskoj
filosofii V-VI, pﬁel. a kom. Elena P. Ostrovskaja – Valerij I. Rudoj, Skt. Petûrburg: Izdatûlstvo S.-Petûrburgskogo universitûta 2006. Pﬁeklad z tibet‰tiny viz Vasubandhu,
Abhidharmako‰a I-III, pﬁel. Boris V. Semiãov – M. G. Brjanskoj, Ulan-Ude: Burjatskoe kniÏnoe izdatûlstvo 1980-1988.
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n˘ch. Osm hork˘ch pekel je umístûno pﬁímo pod kontinentem DÏambudvípou, text v‰ak upozorÀuje i na tradici, která je klade pod centrální horu
Méru. Ohlednû hlavních studen˘ch pekel pﬁiná‰í dan˘ text dva názory.
První z nich je situuje k hradbû hor obklopujících ãtyﬁi svûtové kontinenty buddhistické kosmologie. Druh˘ hovoﬁí o tom, Ïe první studené peklo
je 4000 jódÏan smûrem vpﬁed od prvního horkého pekla a zbyl˘ch sedm je
ve vrstvách po 2000 jódÏanách pod ním.12 Horká pekla jsou obyãejnû daleko podrobnûji popsaná a jejich názvy odpovídají názvÛm pekel z PaÀãagatidípáni théravádské tradice a ãasto také Manuovû zákoníku. Nepﬁíli‰
podrobné líãení pekel studen˘ch vyvolává i ponûkud komickou úvahu, zda
si Indové vÛbec muãení chladem dokázali pﬁedstavit. Vasubhandhu narozen˘ v horsk˘ch oblastech Gándháry patrnû ano a stejnû tak tibet‰tí následovníci tradice.
Kolem kaÏdého z hork˘ch pekel je navíc 16 „dodateãn˘ch“ pekel, která jsou v Tibetu ãasto povaÏovaná souhrnnû za dal‰í sedmnácté peklo. Jsou
to vlastnû jen obdobná pekla ãtyﬁ druhÛ, která obklopují kaÏdé z hlavních
pekel. âtyﬁi vchody do jednotliv˘ch pekel po svûtov˘ch stranách z nich ãiní dohromady ‰estnáct.
Posledním, osmnáct˘m „âásteãn˘m peklem“ (tib. Ài cche) je pak peklo
rozprostírající se na pou‰tích a jin˘ch opu‰tûn˘ch místech povrchu zemû,
ve kter˘ch bytosti trpí jen po krátkou dobu.
Indické buddhistické tradice v‰ak kromû abhidharmické literatury pﬁiná‰ejí i podstatnû rozvûtvenûj‰í popisy pekel. Jedná se patrnû o paralelní
tradici objevující se ve velmi obsáhlém spise dochovaném jen v ãínsk˘ch
a tibetsk˘ch pﬁekladech pod sanskrtsk˘m titulem Saddharmanusmrtjupasthána (tib. dam pa’i ãhos dran pa Àer bÏag), kter˘ lze pﬁibliÏnû pﬁeloÏit jako „Ustanovení pamatování Dharmy“.13 Tento text podrobnûji pojednává o jednotliv˘ch „rodech“ prétÛ a narozdíl od abhidharmické literatury
povaÏuje kaÏdé ze ‰estnácti pekel kolem hlavních osmi pekel za specifické. Tím se dostává ne k ‰estnácti obecnûj‰ím „doplÀujícím peklÛm“, ale ke
sto ãtyﬁem zcela odli‰n˘m druhÛm pekel. Typicky, zde pﬁekládan˘ text abhidharmy ho v nûkter˘ch vhodn˘ch pasáÏích cituje, ov‰em zároveÀ se drÏí tradice Vasubandhuova textu ãtyﬁ obdobn˘ch pekel obklopujících hlavní pekla horká. To je pﬁíkladem tibetské schopnosti sladit leckdy
rozporuplné v˘klady.
12 JódÏana je indickou délkovou mírou vysvûtlovanou v buddhistické abhidharmû jako
osmero bûÏn˘ch vzdálenosti poustevny od mûsta, nûkdy velmi zhruba udáváno jako
13 km.
13 Dergeská edice Kangjuru: text ãíslo 287. Anglick˘ pﬁeklad vybran˘ch pasáÏí z ãín‰tiny viz Daigan Matsunaga – Alicia Matsunaga, The Buddhist Concept of Hell, New
York: Philosophical Library 1972. Dílo je pﬁipisované A‰vaghó‰ovi (asi 1.-2. stol. n. l.).
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K líãením pekel se vztahují i ponûkud krat‰í v˘klady o jin˘ch oblastech
„‰patného stavu zrození“, neboÈ ty ãasto nûjak s pekly souvisejí. Je to pﬁedev‰ím stav prétÛ spojen˘ s mûstem Kapila, ve kterém sídlí Jama-vládce
pekel. Ten sám není obyvatelem pekla, ale prétou. Evropská literatura v˘raz préta vykládá pﬁeváÏnû jako „hladov˘ duch“, ten je v‰ak jen jedním
z jejich druhÛ. Základní pﬁedstava spojená s v˘razem préta (tj. „ode‰ed‰í“,
„zemﬁel˘“) se dot˘ká „duchÛ“ zemﬁel˘ch jedincÛ bloudících v blízkosti lidí.14 Pﬁíslu‰nost Jamy k této skupinû je daná jeho ambivalentním charakterem. Je napÛl boÏstvem a napÛl démonickou bytostí. Jeho sídlo, mûsto
Kapila, situují nûkteré buddhistické prameny 500 jódÏan pod mûsto Vai‰álí.15 PﬁestoÏe o tom text explicitnû nehovoﬁí, prétové jsou evidentnû souãástí nejvrchnûj‰í sféry podzemní ﬁí‰e a jejich utrpení není tak intenzivní
jako muka obyvatel pekel samotn˘ch. PﬁeloÏen˘ text pﬁiná‰í i nejednoznaãné názory jednotliv˘ch buddhistick˘ch tradic na préty, podle nûkter˘ch jsou souãástí pekel, podle jin˘ch muãiteli v peklech, podle jin˘ch jsou
zcela mimo pekla.
Podrobn˘ popis pekel v buddhistick˘ch tradicích neslouÏí nûjakému neutrálnímu kosmologickému líãení. Buddhistická kosmologie abhidharmy
je zároveÀ komplikovan˘m matematick˘m modelem, ve kterém ãíselné
kódy pﬁedstavují mentální projekci svûta a mûﬁí zároveÀ pohyb „cítících
bytostí“ po svûtû. Patra nebes pﬁedstavují stupnû meditativního pohrouÏení a naopak vrstvy pekel „zneãi‰tûné vûdomí“. Vzdálenost 20 000 jódÏan
pod DÏambudvípou upomíná 20 sídel cítících bytostí zmiÀovan˘ch v abhidharmû, zároveÀ je ãtvrtinou v˘‰ky ústﬁední hory Méru (80 000 jódÏan),
která souãasnû koresponduje s poãtem 80 000 dharem.16
Obrazy pekel hrají také zcela ústﬁední roli ve formování osobnosti oddané buddhistickému Uãení. HrÛza z následkÛ nectnostn˘ch ãinÛ má vytváﬁet vhodnou motivaci pro následování Uãení-¤ádu, rozumûj buddhistického. V tomto smyslu rozvinuli TibeÈané své vlastní specifické Ïánry
literatury slouÏící k uvedení na cestu Uãení. Pﬁedev‰ím jde o pﬁíbûhy „navrátilcÛ po smrti“ (tib. ‘das log), ve kter˘ch se objevují „osobní zku‰enosti“ z pekel coby následku nectnostného konání v lidském Ïivotû. Zdá se, Ïe
14 Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, Delhi: Motilal Banarsidass
2002 [1899], 711-712.
15 Dung dkar, Dung dkar cchig mdzod ãhen mo, Peking: Krung go’i bod rig pa dpe skrun
khang 2002, 1853.
16 A. B. Ostrovskij, „Zritûlno-ãislovye kody v kosmologiãeskoj modeli Vasubandhu“, in:
Vasubandhu (pﬁeklad a komentáﬁ Valerij I. Rudoj – Elena P. Ostrovskaja), Encyklopedija abhidharmy; razdel III loka-nirde‰a ili uãenije o mire; razdel IV karma-nirde‰a ili
uãenie o karme, Moskva: Nauãno-izdatûlskij centr Ladomir 2001, 47-71; W. Randolph
Kloetzli, Buddhist Cosmology; Science and Theology in the Images of Motion and
Light, Delhi: Motilal Banarsidass 1983.
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takové texty pÛsobily pﬁedev‰ím v misijních oblastech s obyvatelstvem
ponûkud vlaÏn˘m k buddhismu.17
O jiném, tentokrát mongolském, misijním pÛsobení líãení pekel v 19.
století svûdãí pomûrnû hojné xylografické ãi malované v˘jevy z jednotliv˘ch pekel, které jsou zastoupené i ve sbírce praÏského Náprstkova muzea.18 Jejich zobrazení mûla vhodnû pÛsobit na negramotné mongolské
konvertity. V tomto pﬁípadû v‰ak neslouÏil jako základ líãení pekel zde
pﬁedstavovan˘ text buddhistické abhidharmy, ale daleko rozvûtvenûj‰í popis pekel ve zmiÀované Saddharmanusmrtjupasthánû.
Základní buddhistická pekla jsou obdobnû jmenovaná i v kosmologick˘ch textech tibetské tradice bönu a tyto náznakem zmiÀované skuteãnosti svûdãí o silném vlivu indick˘ch buddhistick˘ch pﬁedstav o peklech na obyvatelstvo Tibetu a Mongolska.19 Anebo také dokládají jejich siln˘ zájem
o vûci posmrtné, kterému líãení komplikované struktury pekel musela imponovat.
Se vstupem tibetského buddhismu do západního prostﬁedí by se zdály
b˘t obdobné misijní prostﬁedky mezi západními konvertity k buddhismu
liché. Pro západní obyvatele pﬁekonávající v dobû relativnû nedávné monopolní v˘klad kﬁesÈanství i s jeho hrozbami peklem jsou aÏ demotivující.
Tato tradiãní souãást líãení pekel také ve v˘kladech mistrÛ pÛsobících na
Západû ãasto chybí ãi stojí ponûkud stranou. MoÏn˘m vysvûtlením podrobn˘ch líãení pekel v‰ak pro západní posluchaãe b˘vá názor, Ïe jde
o „stav jejich vlastní mysli“.
Závûr pﬁekládaného textu krátce zmiÀuje i náhledy na otázku „reality“
pekel a jejích stráÏcÛ. Uvnitﬁ mnoha názorov˘ch smûrÛ buddhismu se objevují rÛzná mínûní, ov‰em mezi nimi tradice jógáãára a madhjamaka nahlíÏejí pekla jako „stav mysli“ jejich obyvatel. To v dne‰ní dobû uspoko17 Viz Lawrence Epstein, „On the History and Psychology of the ‘das log“, The Tibet
Journal 7/4, 1982, 20-85.
18 K tûmto zobrazením viz Lubo‰ Bûlka, „Buddhistická pekla a mni‰sk˘ stav: Tûlesná
provinûní a odplata“, in: Iva DoleÏalová – Eleonora Hamar – Lubo‰ Bûlka (eds.), NáboÏenství a tûlo, Brno – Praha: Masarykova univerzita – Malvern 2006, 149-158; také
Alice Sárközi, „A Picture Book of Tibetan Hell“, in: Béla Kelényi – Judit Vinkovics
(eds.), Demons and Protectors: Folk Religion in Tibetan and Mongolian Buddhism,
Budapest: Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Art 2003, 99-110; Lubo‰ Bûlka,
„JamÛv soud: tibetsk˘ obraz pekla“, in: Milan Kováã – Attila Kovács – Tatiana Podolinská (eds.), Cesty na druh˘ svet, Bratislava: CERES 2005, 42-53.
19 Napﬁ. spis mdzod phug (Tenzin Namdak, Mdzod phug: Basic Verses and Commentary,
Delhi: Tenzin Namdak 1966), kter˘ zmiÀuje peklo mnar med (skt. avíãi), líãení pekel
obdobnû „buddhistick˘m“ tradicím s jedinou zásadní odchylkou v lokalizaci pekel pod
jezero Mánasarówar viz Dpal cchul, G.jung drung bon gji bstan ‘bjung phjogs bsdus
[Shrnutí pÛvodu nauky svastikového bönu], Lhasa: Bod ldÏongs mi dmangs dpe skrun
khang 1988, 40-42.
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juje psychologizující chutû ZápaìanÛ. Zdá se v‰ak, Ïe skuteãnost pekel je
i v tûchto tradicích chápaná jako nezpochybnitelnou z hlediska bûÏného
vnímání obdobnû jevÛm nabízejícím se smyslÛm na‰eho lidského Ïivota.
Pekla jsou stejnû neskuteãn˘mi jako napﬁíklad dÛm ve kterém bydlíme
v tomto Ïivotû. V hlub‰ím smyslu jsou jen v˘tvorem na‰í mysli stejnû jako podoba na‰eho souãasného domova.
Pﬁeklad tibetského textu V˘klad abhidharmy
uspoﬁádan˘ do kapitol a zvan˘ „Ozdoba zjevného“20
kapitola: Nauka o místech pobytu cítících bytostí
Nyní ke ‰patn˘m stavÛm cítících bytostí. KdyÏ se dojde 20 000 jódÏan
pod tento vlastní kontinent DÏambudvípu, je tam vr‰ek místa velikého
pekla Nekoneãná muka. Je umístûné ve ãtverci o [stranû] 20 000 jódÏan
{v obou smûrech [tj. na v˘‰ku i na ‰íﬁku]} a je tedy zhruba stejné velikosti. {KdyÏ se nûkdo zeptá, jak je tento kontinent uvnitﬁ uspoﬁádan˘ – stojí
jako hromada nekoneãného mnoÏství zrn.} A tak je jeho spodní okraj odtud vzdálen˘ 40 000 jódÏan. {DÏÀána‰rí tvrdí, Ïe je pod horou Méru.}
A jelikoÏ se tam cítícím bytostem nedostane úlevy z utrpení a trpí bez pﬁestání, je [peklem] Nekoneãná muka. Od Nekoneãn˘ch muk je postupnû
nad sebou navr‰en˘ch sedm hork˘ch pekel: Veliké horko, Horko, Siln˘ náﬁek, Náﬁek, Drcení, âerné linky a OÏivování. Nûkteﬁí ﬁíkají, Ïe tûchto sedm je umístûn˘ch po stranách Nekoneãn˘ch muk. {[To se zmiÀuje] v Abhidharmakó‰abhá‰je.}
V Bhúmivastu21 se uvádí, Ïe vespod odtud {od Himálaje} je smûrem
dolÛ ve vzdálenosti 32 000 jódÏan OÏivování a ostatních sedm [pekel] je
dále kaÏdé ve vzdálenosti po 4 000 jódÏanách. KdyÏ se toto uvede do souladu s vysvûtlením, Ïe Nekoneãná muka dosahují v˘‰ky 20 000, dostaneme vzdálenost 80 000 od tohoto místa22 a je tak zﬁejmé, Ïe spodní základna „Nekoneãn˘ch muk“ je umístûná na zlaté základnû zemû.23
20 V hranat˘ch závorkách je to, co jsem doplnil pro srozumitelnost. Ve sloÏen˘ch závorkách a kurzívou jsou poznámky anonymního komentátora. Pﬁekládám z kniÏnû vydané verze Mãhims ‘dÏam pa’i dbjangs, âhos mngon pa mdzod kji cchig le’ur bjas pa’i ‘grel pa mngon pa’i rgjan Ïes bja ba bÏugs, Si-ning: Krung go’i bod kji ‰es rig dpe
skrun khang 1989, 290-296.
21 Tib. Sa’i dngos gÏi, skt. Bhúmivastu, Jógáãárabhúmi, práce pﬁipisovaná Asangovi.
22 Tj. 32 000 jódÏan je vzdálené OÏivování, vysoké je 4000 jódÏan a to dá 36 000. Dal‰ích ‰est pekel je po v˘‰ce 4000 jódÏan (celkem 24 000 jódÏan) a dohromady je to
60 000. Spolu s v˘‰kou 20 000 jódÏan Nekoneãn˘ch muk dostaneme v˘sledn˘ch
80 000.
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Co se t˘ãe OÏivování, mocí pﬁedchozích ãinÛ {tûmi do‰lo k tomu, Ïe}
cítící bytosti tﬁímají ve sv˘ch rukou nejrÛznûj‰í zbranû. Navzájem se povaÏují za nepﬁátele a [zbranûmi] se po sobû ohánûjí. Tím se [rozsekávají]
na kousky, padají bezvládnû {a zdvihány lehk˘m vánkem} se v prostoru
znovu zacelují. Odtud je tedy onen název. KdyÏ se tyto cítící bytosti znovu zacelí, [opût] proti sobû navzájem bojují. {Tady se rodí bytosti, které se
dopou‰tûjí ãinÛ v zajetí prudkého hnûvu, ty, které se pﬁidrÏují nenávisti
a ty, které zabíjejí lidi.}
K âern˘m linkám. Cítící bytosti tu mají po tûle nar˘sované ãerné linky
od temene aÏ po chodidla. KdyÏ jsou rozﬁezávané pilou a podobnû, bûhem
ﬁezání vrchní ãásti se zaceluje spodní a bûhem ﬁezání spodní ãásti se zaceluje vrchní. {Zde se rodí ti, kdo s hnûvem vyz˘vají k nezpÛsobnému chování vÛãi Trojímu klenotu, rodiãÛm, ‰rávákÛm a pratjékabuddhÛm, lÏou, pomlouvají je a podvádûjí.}
V Drcení jsou cítící bytosti bité [rÛzn˘mi nástroji] od Ïelezn˘ch kladiv
aÏ po Ïelezné hory, které jakoby mûly tváﬁe ovcí. Tûmi jsou ubíjené, dokud nejsou úplnû rozmaãkané. Poté jsou vyvrÏené ven, znovu se zacelí
a jsou ubíjené znovu. {Zde se rodí ti, kdo s radostí zabíjejí krávy, kozy
a ovce a ti, kdo povût‰inou holdují tﬁem nectnostem tûla [zvrhlému sexuálnímu styku, kradení a zabíjení].}
V Náﬁku je Ïelezná základna zemû niãená plameny ohnû. [Cítící bytosti] jsou v temném lese, kde jsou po mnoho let spalované ohnûm. Mocí
sv˘ch skutkÛ nabyly jazyka o velikosti tisíce jódÏan. Ten je bûhem spalování ohnûm oran˘ Ïelezn˘m pluhem se zapﬁaÏen˘mi voly, jejichÏ rohy
a kopyta jsou ze Ïeleza. {Zde se rodí ti, kdo si libují v zabíjení a pití krve,
a ti, kdo ‰idí váhy.}
V Silném náﬁku je tomu podobnû; utrpení je dvakrát tak veliké. {Zde se
rodí ti, kdo uhranuli, kdo jsou veliké chtivosti, kdo podvádûjí.}
V Horku se [cítící bytosti] postupnû rodí uvnitﬁ tﬁí Ïelezn˘ch nádob.
V nich jsou vaﬁené plameny ohnû aÏ jsou spálené. {Zde se rodí ti, kdo napadají ctnostné bráhmany, rodiãe a mnoho cítících bytostí.}
Ve Velkém horku je tomu podobnû; utrpení je dvakrát tak veliké. {Rodí
se tu ti, kdo zabili nûkoho hodného úcty.}
V Nekoneãn˘ch mukách planou tûla v jediném jazyku ohnû uvnitﬁ Ïelezného domu a zakou‰ejí tak utrpení. {Zde se rodí ti, o kter˘ch je ﬁeãeno:
KdyÏ nûkdo mluví o ﬁádném jako o neﬁádném a o neﬁádném jako o ﬁádném,
kdo se hnûvá na vzne‰ené jedince a mluví o neskuteãném, ten upadá do Nekoneãn˘ch muk.}
23 Svût je tvoﬁen˘ vrstvami vûtrného víru, velkého oceánu a zlaté základny zemû, na ní
jsou uspoﬁádané kontinenty atp. 80 000 jódÏan má b˘t hluboká i vysoká centrální hora
Méru.
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A tak v tûchto osmi pﬁevaÏuje utrpení z horka a zvou se tedy osmi hork˘mi pekly. Av‰ak v‰ech osm pekel má po sv˘ch stranách {oddûlenû dokola} navíc kaÏdé po dodateãn˘ch ‰estnácti [peklech]. To znamená, Ïe tato horká pekla mají na kaÏdé ze ãtyﬁ stran po ãtyﬁech [peklech].
{Co se t˘ãe [tûchto] ãtyﬁ,} [1] kdyÏ se bytosti vymaní z hlavního utrpení horka, [vejdou do] strouhy asi po kolena [hluboké a plné] ﬁeﬁav˘ch uhlíkÛ. KdyÏ tudy obyvatelé pekel procházejí, pﬁicházejí o kÛÏi, maso
a krev nohou, aÏ zÛstanou jen samotné kosti. Jakmile nohu zdvihnou, maso znovu doroste.
[2] KdyÏ tudy projdou, ponoﬁí se asi po pás do ‰pinavého bahna zvaného Bahno tlejících mrtvol. Bûhem toho, co tudy obyvatelé pekel procházejí, se jim pﬁímo aÏ ke kostem prokousávají sv˘mi Ïelezn˘mi tlamiãkami
ãervi s bíl˘m tûlem a ãernou hlaviãkou zvaní âervi s ostrou tlamiãkou
a znovu vylézají ven.
[3] Poté co se odtud vymaní, [objeví se na místû] zvaném Obklopené
zbranûmi. Procházejí plání zaplnûnou nesmírnû ostr˘mi [pﬁedmûty] po
takzvané Cestû zaplnûné {nesmírnû ostr˘mi} bﬁitvami. KdyÏ do‰lápnou,
krev a maso jsou uﬁezávané a kdyÏ nohu zvednou, znovu dorÛstají a podobnû. Název [tohoto místa] je podle lesa stromÛ s listy z meãÛ. Ty z nich
padají a kam ostré meãe dopadnou, tam usekávají konãetiny i drobné konãetiny [tj. u‰i, nos, prsty atp.]. Tam jsou i ka‰tanovû zbarvení psi s Ïelezn˘mi tlamami. {Ti povalí bytosti na záda a rvou z nich páteﬁ.} [Pﬁed nimi]
bytosti ‰plhají a padají z Ïelezn˘ch stromÛ ‰álmali, které mají kmen s ostr˘mi trny o ‰estnácti palcích. Jak po nich cítící bytosti ‰plhají ãi padají
z nich, natoãí se smûrem dolÛ ãi nahoru a probodnou jejich tûlo. Na stromech jsou ptáci zvaní Vrány rozsévající dûs, ty mají Ïelezné zobáky, tûmi
vytrhávají oãi a polykají je. Toto v‰e se poãítá k jedinému [místu zvanému] Obklopené zbranûmi. Proto také komentáﬁ24 vysvûtluje: „Ka‰tanovû
zbarvení psi jsou v jakoby lese meãÛ. Vrány se Ïelezn˘mi zobáky jsou
v lese [Ïelezn˘ch stromÛ] ‰álmali.“
[4] Dále od tohoto místa je Dokonale niãící ﬁeka ﬁeﬁav˘ch uhlíkÛ a v ní
jsou obyvatelé pekel vaﬁeni tak, jako se vaﬁí r˘Ïe. {StráÏci je chytí do Ïelezné sítû, poloÏí nazad na plochu roztaveného Ïeleza a ptají se: „Copak si
pﬁeje‰?“ – „My nic nevíme a nevidíme, ale máme hlad“, pronesou a oni
jim do úst nalijí planoucí kus kovu a roztavené mûdi a pak proÏívají trápení spálen˘ch úst, hrdla a stﬁev.
Co se t˘ãe pﬁíãiny [procházení tûmito dodateãn˘mi pekly], po poﬁádku
to jsou: neﬁádné studium a zvrhlé chování, niãení podpûr dharmy,25 ohroÏování ‰Èastn˘ch jedincÛ, utopení ve vodû.
24 Abhidharmakó‰abhá‰ja.
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KdyÏ má b˘t vysvûtleno, zda oni stráÏci [pekel] jsou cítící bytosti ãi ne,
vaibhá‰ikové jsou pﬁesvûdãeni, Ïe jsou cítícími bytostmi a jejich ãiny zpÛsobily, Ïe [ãiny] dozrají pﬁímo tady v pekle. Nejsou spalovaní pekeln˘m
ohnûm, a takové odli‰ení [od jin˘ch obyvatel pekel] je dané jejich [minul˘mi] ãiny. Sautrántikové jsou pﬁesvûdãeni, Ïe jejich ãiny je dáno, Ïe vyvstávají v tûle podobném cítícím bytostem. A ãittamátrinové jsou pﬁesvûdãeni, Ïe jsou jen právû ve vlastní mysli.} A tak jsou [tato místa] v kaÏdém
smûru po jednotliv˘ch ãtyﬁech a celkem je jich ‰estnáct. A protoÏe jsou dodateãn˘mi místy ohroÏování, ﬁíká se jim dodateãná. NeboÈ po ohroÏování
ve velk˘ch peklech jsou tu znovu vystaveni ohroÏování.
Tûmto se také ﬁíká obklopující pekla. V sútﬁe Uãení o úplném muãení
a neúplném muãení26 se praví: „TûÏké je projít osmi takzvan˘mi pekly,
zcela naplnûn˘mi hrÛzn˘mi ãiny, jejichÏ jména se zvou OÏivení, Drcení,
dvojí Náﬁek, Horko, Velké horko a Nekoneãná muka. KaÏdé z nich je doplnûné ‰estnácti, oddûlené od sebe mají ãtyﬁi zdi a ãtyﬁi vchody, v‰e je obklopené Ïelezn˘mi hradbami, zaplnûné Ïelezem, základna je z planoucího
Ïeleza. Je tu planoucí oheÀ, místo ze kterého plameny ohnû pronikají do
sta jódÏan.“
Nyní ke studen˘m peklÛm. (1) OhroÏením nesmírn˘m chladem [vznikají] po tûle „puch˘ﬁe“.27 (2) Zesílením toho chladem puch˘ﬁe praskají. (3)
OhroÏením chladem se tisknou zuby a dlouh˘m utrpením cvakají, (4) chladem se vyluzují zvuky „a ãhu“,28 (5) vyluzují se zvuky „kji hu“,29 (6) tûlo
se chladem rozpadá na mnoho kusÛ podobnû okvûtním lístkÛm kvûtiny utpala,30 (7) dále se chladem tûlo rozpadá podobnû okvûtním lístkÛm lotosu;
(8) je‰tû vût‰ím chladem se rozpadá podobnû velkému lotosu. {Tﬁi z nich
jsou pojmenovaná skrze zvuk a pût z nich skrze tûlo.} Tak je osm studen˘ch
pekel odli‰n˘ch od hork˘ch. Mezi nimi mají první dvû a dal‰í tﬁi jména
podle zmûny tûla. Zbylá tﬁi mají jména podle zmûny hlasu. Nacházejí se
na sever vpﬁedu pﬁed hork˘mi pekly pod DÏambudvípou uvnitﬁ ledovce.
Uãitel Gang spel je pﬁesvûdãen˘, Ïe sedm studen˘ch pekel je dokola po okrajích pekla OÏivujícího a dal‰ích. V jeho komentáﬁi je ﬁeãeno: „Nûkteﬁí
soudí, Ïe chlad je na místech u okraje velkého oceánu. Nûkteﬁí ﬁíkají, Ïe
místo studen˘ch pekel je po stranách hor obklopujících ãtyﬁi kontinenty,
kde se v‰e promûÀuje v ãernou temnotu.“ V Bhúmivastu je ﬁeãeno: „Pu-

25 Podpûry dharmy jsou stúpy, malby, sochy, texty.
26 Tib. Jongs su gdung ba dang bãas pa dang jongs su gdung ba med pa bstan pa’i mdo.
27 Nabízel by se pﬁeklad „omrzlina“, jenÏe ty tibet‰tina oznaãuje jin˘m slovem gangs phjid, pﬁedstava je tedy snad taková, Ïe extrémním chladem vznikají „puch˘ﬁe“.
28 Citoslovce vyjadﬁující chlad.
29 Citoslovce vyjadﬁující zoufalství.
30 Druh Meconopsis.
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ch˘ﬁovité je smûrem rovnû od OÏivujícího ve vzdálenosti 4 000 jódÏan.
Ostatních sedm studen˘ch pekel je pak pod ním ve vzdálenostech po 2 000
jódÏanách.“ {Co se t˘ãe pﬁíãin zrození v nich, je to obrání „tﬁí podpûr“
[tûla-soch buddhÛ, ﬁeãi-náboÏensk˘ch textÛ, mysli-stúp] o roucho, boﬁení
domÛ pﬁed místy v˘kladu Dharmy, takové obrání rodiãÛ o odûv, které zpÛsobí trápení a podobnû. V hork˘ch peklech je utrpení vût‰í neÏ ve studen˘ch. Obecnû se praví o utrpení v peklech v Suhrllékha:31 „Kdyby tu bylo
utrpení z tﬁí set prudce vrÏen˘ch kopí za jedin˘ den, bylo by to men‰í utrpení neÏ v pekle, takov˘ pﬁíklad se nevyrovná ani ãásti [utrpení v pekle].“
Tak je to tedy ﬁeãeno.} To, jaké ãiny pÛsobí vyvstání v tom kterém horkém
a studeném pekle a dal‰í, pro lep‰í upamatování toho to poznej ze súter.
Nepí‰i to, neboÈ se obávám mnoha slov.
Co se t˘ãe âásteãného pekla,32 [jejich obyvatelé pob˘vají] v pust˘ch
pláních kraje lidí a dal‰ích {ale jsou i pod bﬁehy oceánu a nemají pevné
místo} bûhem kaÏdého jediného dne proÏívají pekla, ale jsou vedení
i k blaÏenosti nebe. V âarmavastu33 je ﬁeãeno: „Bûhem dne pﬁipravují jiné o Ïivot, v noci se drÏí ctnosti a mravnosti. Zakou‰ejí dobré i ‰patné plody takov˘ch ãinÛ.“ A dále: „V noci s chtíãem cizoloÏí, bûhem dne se drÏí
ctnosti a mravnosti. Zakou‰ejí dobré i ‰patné plody tûchto skutkÛ.“ Tak to
ﬁíkají bytosti âásteãného pekla obchodníku ·rónakótikarnovi.34 A tím byl
ukonãen˘ v˘klad o peklech.
Hlavním místem pobytu prétÛ {to je velik˘ oceán} a palác jeho vládce
je pod DÏambudvípou, tam je v dosahu pût set jódÏan mûsto zvané Kapila.35 VÛdcem prétÛ je vládce jménem Jama36 a ten tu zavr‰uje vrÏení
nectnostn˘ch ãinÛ a [zároveÀ] zakou‰í slávu podobnou bohÛm danou jeho
ctnostn˘mi ãiny. {„Rozpt˘lení“37 jsou také na místech lidí i bohÛ. Îijí i na
pláních, ve vodû a v nebi. Vládce} tohoto obklopuje 36 oddûlen˘ch rodin
31 Tib. b‰es springs, „Dopis duchovnímu pﬁíteli“, text pﬁipisovan˘ NágárdÏunovi, pﬁeklad
viz Lobsang Tharchin – Artimus B. Engle, NÇgÇrjuna’s Letter: Commentary by Venerable Rendawa, Zhö-nu Lodrö, Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives
1979. Tibetsk˘ originál (s komentáﬁem Rendawy) viz: Red mda’ ba, B‰es pa’i springs
jig gi rnam b‰ad ‘phags pa’i dgongs pa kun gsal Ïes bja ba bÏugs so, (editor A. Sonam,
Shastri), Sarnath-Varanasi: Pleasure of Elegant Sayings Printing Press 1971. V originále se daná pasáÏ evidentnû vztahuje k peklu Nekoneãná muka.
32 âásteãné peklo je v tibet‰tinû doslova „Ïijící jedin˘ den“ (Ài cche), coÏ je synonymem
krátkosti pÛsobení.
33 Tib. (lung) ko lpags kji gÏi, Derge Kangjur 1 (souãást textu Vinajavastu, tib. ‘dul ba
gÏi).
34 Tib. Gro Ïun skjes (Gro bÏin skjes). Tento obchodník mûl Ïít podle tradice v ãase Buddhova pÛsobení.
35 Tib. Ser skja (v textu chybnû gser skja). Má se nacházet 500 jódÏan pod Vai‰álí (Dung
dkar, Dung dkar cchig mdzod ãhen mo, Peking: Krung go’i bod rig pa dpe skrun khang
2002, 1853).
36 Tib. g‰in rdÏe, „Pán mrtv˘ch“.
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prétÛ; tak se to podává v Saddharmanusmrtjupasthánû.38 Podle ní nesou
názvy: Vypoukl˘ bﬁich a Ústa jako jehla, Jedlík lejn a Uãitel jedlíkÛ vÛní,
Jedlík dharem a Jedlík darÛ, Piják vody a Îijící z mysli, Jedlík slin a Jedlík girland, Polykaã krve, Jedlík masa, Polykaã vonného kouﬁe, Prudce niãící chování, Zkou‰ka, Pﬁeb˘vající pod zemí, Velmi mocn˘, Tûlo planoucí
v noci, Nezkoumání, TouÏebné tvary, Pﬁeb˘vající na ostrovû, Jamova palice, Jedlík dûtí, BrahmÛv démon a Jedlík plev, Jedlík neãistot, Pﬁeb˘vající na silnici, Pﬁecpávající se, Olizovaã ohnû, Polykaã jedu, Pﬁeb˘vající na
osamûlém místû, Pﬁeb˘vající na pohﬁebi‰ti, Pﬁeb˘vající na stromech, Pﬁeb˘vající na kﬁiÏovatce ãtyﬁ cest. To je 36 rodin márÛ.39
V Bhúmivastu se uvádí, Ïe jsou trápení hladem a Ïízní. Pﬁitom kdyÏ pﬁijdou k proudu ﬁeky, tu chrání muÏi tﬁímající nejrÛznûj‰í zbranû. Je vnûj‰í
po‰pinûní jídla a pití a v tomto pﬁípadû pﬁijdou k ﬁece a vidí tam krev
a hnis, a tak nemohou dojít potû‰ení.
Jiní naleznou jídlo a pití bez pﬁekáÏek, mají ale ústa, krk, konãetiny velmi malé, bﬁicha veliká a podobnû, a tak nejsou schopni dojít potû‰ení. To
je vnitﬁním po‰pinûním jídla a pití.
Jsou prétové s girlandou plamenÛ ohnû. Jedí smetí a podobné a zároveÀ
je jejich tûlo jídlem a pitím spalované. Mûní se ve v˘kaly a moã a zároveÀ
rozﬁezávají maso vlastního tûla; nemohou si tak uÏít potû‰ení z jídla a pití
a objasÀuje se, Ïe to jsou tzv. prétové tﬁí rodin zneãi‰tûného jídla a pití.40
Nyní co se t˘ãe Rozpt˘len˘ch, tam se dostávají z onûch [pﬁedchozích
míst]. Vyjmenovávají se jako prétové pohybující se po nebi, [démoni] jedlíci masa smeteného prachu41 a dal‰í. Vysvûtluje se také, Ïe prétové Rozpt˘lení jsou na pláni hrozivé pou‰tû.
O [prétech] je ﬁeãeno ve zmiÀovaném âarmavastu:
KdyÏ s hnûvem uÏíváme hrub˘ch slov,
a jsme hrabiví a lakomí,
ani malého daru nedáme,
37 Tib. kha ‘thor ba. Jsou zﬁetelnû podskupinou prétÛ i zvíﬁat. Zvíﬁata mají stejnû jako prétové základní místo ve velikém oceánu a mezi lidmi i bohy jsou jen „rozpt˘lení“.
38 Tib. Dran pa Àer gÏag, skt. Saddharmanusmrtjupasthána, Derge Kangjur 287.
39 Uvádí v‰ak jen 34. Pozoruhodné je, Ïe náhle naz˘vá préty „máry“ (tib. bdud), buddhistick˘mi poku‰iteli. Tib. lto gug, kha khab ltar, g‰ang za, kun ston dri za, ãhos za,
sbjin pa za ba, ãhu ‘thung, bsam pas ‘ccho ba, mãhil ma za, phreng ba za, khrag za, ‰a
za, bdug pa za, drag ‰ul spjod pa, glags lta, sa ‘og gnas, mthu bo ãhe, mcchan mo lus
‘bar, mi glags lta,’dod gzugs, gling bar gnas pa, g‰in rdÏe dbjugs pa, bjis pa za,
cchangs srin, ‘bru ji ‰un pa za, mi gcang za, lam ãhen gnas, mang du za, me ‘dag za,
dug za, dgon par gnas pa, dur khrod gnas, ‰ing la gnas, lam gji bÏi mdor gnas pa.
40 Obecnû 36 rodin prétÛ dûlí tibetská tradice do tﬁí skupin: prétÛ vnûj‰ího po‰pinûní, prétÛ vnitﬁního po‰pinûní a prétÛ po‰pinûní jídla a pití samotného.
41 Tib. rdul khrod kji ‰a za.
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míﬁíme k prétÛm svûta zanikání.
A dále:
Omámením p˘chy stavu bez nemoci,
omámením arogantním poÏitkáﬁstvím mlad˘ch,
nedáváním ani mal˘ch darÛ,
míﬁíme k prétÛm svûta zanikání.
To ﬁíkají prétové muÏi jménem ·rónakótikarna,42 kdyÏ doputoval ke
bﬁehÛm oceánu.
Co se t˘ãe vaibhá‰ikÛ, podle nich jsou [oblasti prétÛ] také v peklech, neboÈ stráÏci pekel Jamové patﬁí k prétÛm. A proto o nich mluví uãitel Dharmasubhúti v Kapitole o ‰esti stavech bytostí takto:43
Kdo je hnûviv˘ a prudkého konání,
skuteãnû se raduje ze ‰patnosti,
raduje se nad suÏovan˘mi utrpením,
zrodí se jako rák‰asa Jama.
Tak to vykládají a pﬁijímají.
Sautrántikové se [o prétech domnívají], Ïe Ïádn˘ z nich není v peklech
a není ani cítící bytostí. ¤íkají, Ïe v˘sledkem moci nectnosti dospûjí vnû
[pekel i stavu cítících bytostí], a proto vyvstávají jako Jamové, Ïelezní psi,
Vrány rozsévající dûs a podobnû.
Podle jógáãary a madhjamaky se jejich místo a podobnû pﬁesnû objasÀuje tak, Ïe je „podle mysli“. To je tak, Ïe s v˘jimkou obyvatel pekel (tj.
cítících bytostí, které se dostaly do pekel) nejsou ostatní mezi cítícími bytostmi. Ale nejsou ani vnû. Podle nich se démoni Jamové, základna spalovaná ohnûm, plameny ohÀÛ a dal‰í dûsivé v˘jevy rodí silou nectnostné
mysli samotné a ta pak pÛsobí muka. NeboÈ v Bódhiãarjávatáﬁe44 je ﬁeãeno:
V‰echny zbranû pﬁi cítících bytostech v peklech,
kdo a proã je zpÛsobuje?
kdo vytváﬁí Ïeleznou základnu spalovanou ohnûm?
42 Viz pozn. 34.
43 Dharmasubhúti (ãhos ldan rab ‘bjor) mûl b˘t Ïákem Buddhy, název kapitoly v tibet‰tinû zní ‘gro ba drug gi cchig le’u .
44 Tib. spjod ‘dÏug, ãesk˘ pﬁeklad viz ·ántidéva, Uvedení na cestu probuzení: Bódhiãarjávatára, pﬁel. bhikkhu Dhammadípa, závûreãná studie Jiﬁí Holba, Praha: DharmaGaia
2000.
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odkud se bere mnoÏství ohnû?
je ﬁeãeno, Ïe tyto a v‰e obdobné,
se mohou zrodit ze zkaÏené mysli.
Tak to vysvûtlují.
Zvíﬁata („sehnuté bytosti“) se povût‰inou vyskytují ve vnûj‰ím oceánu.
Rozpt˘lení se vyskytují mezi lidmi a boÏstvy svûta touhy. Podle vaibhá‰ikÛ jsou v‰ak i v peklech.
Názvy buddhistick˘ch pekel podle abhidharmy
(Horká pekla)
1. OÏivující – tib. jang sos – skt. samdÏíva
2. âerné linky – tib. thig nag – skt. kálasútra
3. Drtící – tib. bsdus ‘dÏoms – skt. sangháta45
4. Náﬁek – tib. ngu ‘bod – skt. raurava
5. Siln˘ náﬁek – tib. ngu ‘bod ãhen po – skt. maháraurava
6. Horko – tib. ccha ba – skt. tapána
7. Veliké horko – tib. rab tu ccha ba – skt. pratapána (mahátapána)
8. Nekoneãná muka – tib. mnar med – skt. avíãi
9. DoplÀující pekla (Obklopující pekla) – tib. lhag pa’i dmjal ba (Àe
‘khor ba) – skt. utsada
9.1. Strouha ﬁeﬁav˘ch uhlíkÛ – tib. me ma mur gji ‘obs – skt. kukúlam
9.2. Bahno tlejících mrtvol – tib. ro mjags kji ‘dam – skt. kunapa
9.3. Cesta zaplnûná bﬁitvami – tib. spu gri gtams pa’i lam – skt. k‰uramárga (obsahuje dále oblasti naz˘vané: Háj meãov˘ch listÛ –
tib. ral gri lo ma’i nags cchal – skt. asipattravana, Háj Ïelezn˘ch stromÛ ‰álmali – tib. lãags gi ‰al ma li’i nags cchal – skt.
ajah‰álmalivalana, tibetské texty je také souhrnnû naz˘vají
Obklopené zbranûmi – tib. mcchon ãha’i skor)
9.4. Nepﬁebroditelná ﬁeka – tib. ãhu bo rab med pa – skt. nadívaitaraní
(Studená pekla)
10. Puch˘ﬁovit˘ – tib. ãhu bur ãan – skt. arbuda
11. Praskající puch˘ﬁe – tib. ãhu bur rdol ba – skt. nirarbuda

45 K tomuto peklu blíÏe viz Lubo‰ Bûlka, „Buddhistická pekla: Zobrazení a texty vztahující se k tﬁetímu peklu Sangháta“, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philologica, Orientalia 2. Olomouc: Univerzita Palackého (v tisku).
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cvakající zuby – tib. so tham tham pa – skt. atata
Volající aãhu – tib. a ãhu zer ba – skt. hahava
Volající kjihu – tib. kji hud zer ba – skt. huhuva
Utpala – tib. utpal – skt. utpala
Lotos – tib. padma – skt. padma
Velk˘ lotos – tib. padma ãhe – skt. mahápadma

18.

âásteãné peklo – tib. Ài cche – skt. pradé‰ika

SUMMARY
Crows Disseminating Dread and Worms with Iron Mouths:
Hells in Tibetan Text of Abhidharma
This paper presents a translation of the description of hells from the Tibetan classical
compilation on Abhidharma, known as the Exposition of Abhidharma Arranged Into the
Chapters And Called Ornament of the Evident (chos mngon pa mdzod kyi tshig le ’ur byas
pa’i ’grel pa mngon pa’i rgyan zhes bya ba bzhugs). The author is a 13th century Tibetan
scholar known as Mchims ’jam pa’i dbyangs who resided in the Narthang monastery. His
compilation is used to this day by various schools of Tibetan Buddhism. This treatise of the
hells is not substantially different from the “root text” on Abhidharma by Indian scholar Vasubandhu which has been already translated into French, English and Russian, but still adds
some interesting details. The text is introduced by a brief presentation of the descriptions of
hells in India in general, Indian Buddhism and the genres of literature which later appeared
in Tibet. The elaborated pictures of hells served various purposes for Buddhists in Tibet. It
is firstly part of a cosmological discourse, where “number-codes” of the measurements of
hells are related to the idea of the Buddhist Dharma present in the space of the world. Secondly it served as an important means of motivation for Buddhist studies and practice. In
Tibet and Mongolia descriptions of hells were often fixed part of the genre of the so called
‘das log literature which was also used for missionary purposes. Vivid descriptions of the
hells by those who returned back to the life supposed to motivate people with indifferent attitude towards the Buddhist Teaching. In Mongolia, such function of hells is confirmed by
the number of editions of the picture-book of large number of hells compiled in 19th century and supplemented by short descriptions of the particular hells in Mongolian and Tibetan.

Ústav jiÏní a centrální Asie
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
Celetná 20
116 42 Praha

DANIEL BEROUNSK¯
e-mail: berodaff@ff.cuni.cz

