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Buddhistická pekla: Zobrazení a texty
vztahující se k tﬁetímu peklu Sangháta
LUBO· BùLKA *
Îánr zobrazení pekel pﬁedstavuje velmi zajímav˘ segment buddhismu
a jeho tibetská1 a mongolská2 odnoÏ není sice tak bohatá jako napﬁíklad japonské,3 thajské,4 ãínské5 a korejské pojetí, nicménû jak texty, tak i pﬁíslu‰ná zobrazení sk˘tají dostateãn˘ materiál k popisu, anal˘ze a srovnání.
* Tento text vznikl s podporou grantu GA âR ã. 401/05/2744 Obraz a text v buddhismu:
Tibetská a mongolská ikonografie (doba ﬁe‰ení: 2005-2007). Na tomto místû bych rád
vyslovil podûkování Danielu Berounskému, Veronice Kapi‰ovské a ZdeÀku ·tûbetákovi, bez jejichÏ laskavé pomoci by tento text nemohl vzniknot. Podûkování patﬁí i Náprstkovu muzeu, které poskytlo svolení k publikaci xylografick˘ch zobrazení mongolsk˘ch pekel.
1 Viz napﬁ. Rinpoche Patrul, Kunzang Lama’i Shelung: The Words of My Perfect Teacher, Boston: Shambhala 1998, 63-72; Françoise Pommaret, „Returning from Hell“, in:
Donald Lopez, Jr. (ed.), Religions of Tibet in Practice, Princeton, NJ: Princeton University Press 1997, 499-510; Tsong-kha-pa, The Great Treatise on the Stages of the
Path to Enlightenment, Ithaca, NY: Snow Lion Publications 2000.
2 Viz napﬁ. Alexej G. Sazykin, Vidûnija buddijskogo ada: Predislovije, pûrevod, transliteracija, primûãanija i glossarij, Sankt-Petûrburg: Nartang 2004; id., „SjuÏet ‚vidûnij‘
ada v mongoºskoj litûrature XVII- naãala XX v.“, in: Informacionnyj bjulleten’ 8, Moskva 1985, 62-69; id., „Kratkoje opisanije kollekcii mongoºskich rukopisej i ksilografov, chranja‰ãejsja v Gosudarstvûnnom Muzee istorii religii i atûizma“, in: Muzei v atûistiãeskoj propagandû, Leningrad: GMIRA 1982; viz téÏ Ch. Î. Garmajeva, „Ob
illjustrirovannych mongoºskich spiskach sutry o Molon-Tojnû (po matûrialach iz fondov v OPPV BION)“, in: Tûzisi i doklady mûÏdunarodnoj nauãno-tûoretiãeskoj konferencii Bazarovskije ãtûnija – 2., Ulan-Ude: Izdatûºstvo BNC 1997, 207-211; Andrea
Iván, „Maudgalyáyana Alakja a Burját Folklórban“, in: Ágnes Birtlan – Yamaji Masanori (eds), Orientalista Nap 2000, Budapest: MTA 2001, 52-64.
3 Allan A. Andrews, The Teachings Essential for Rebirth: A Study of Genshin’s Ójóyóshú, Tokyo: Sophia University 1973; Caroline Hirasawa, „The Inflatable, Collapsible
Kingdom of Retribution: A Primer on Japanese Hell Imagery and Imagination“, Monumenta Nipponica 63/1, 2008, 1-50.
4 Henry Ginsburg, „A Monk Travels to Heaven and Hell“, in: Allan Nigel (ed.), Pearls
of the Orient: Asian Treasures from the Wellcome Library, London – Chicago: Serindia Publications 2003, 145-160.
5 Victor H. Mair, Tun-Huang Popular Narratives, Cambridge: Cambridge University
Press 1983; Stephen F. Teiser, The Scripture on the Ten Kings and the Making of Purgatory in Medieval Chinese Buddhism, Honolulu: University of Hawaii Press 1994; id.,
„Having Once Died and Returned to Life: Representations of Hell in Medieval China“,
Harvard Journal of Asiatic Studies 48/2, 1988, 433-464; Jan Van, Vûsti iz potustoronnego mira, Sankt-Petûrburg: Andrejev i synov’ja 1993; Anne Swann Goodrich, Chine-
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Ve sbírkách Náprstkova muzea v Praze se nachází vzácn˘ fragment textu
nazvaného ·est druhÛ bytí (mong. Eke boluγsan irγuγan j^yild amitanu bayidal anu orusiba, signatura A 8892 a, A 8892 b, dále jako „praÏská
xylografie“). Jedná se o dvojjazyãné (mongolské a tibetské) xylografické
vydání doprovázené ãetn˘mi ruãnû kolorovan˘mi v˘jevy z pekel. Tato
„praÏská xylografie“ odpovídá rukopisu doprovázenému barevn˘mi kresbami, nacházejícímu se v Muzeu v˘chodoasijského umûní Ference Hoppa
v Budape‰ti.6 Jeho autorem je Bandida Cchewang Wangãhug DordÏe (tib.
cche dbang dbang phjug rdo rdÏe, mong. CevelvanãigdordÏ)7 a text je nazvan˘ Uãení, jeÏ pomocí obrázkÛ ukazuje, proã se bytosti rodí v pekle ãi
svûtû bloudících duchÛ a naplÀováním lidí strachem je pﬁivádí na správnou cestu.
Tento pﬁíspûvek se zamûﬁuje zejména na popis a ãásteãné srovnání obrazového materiálu „praÏské xylografie“ s budape‰Èsk˘mi kresbami, jakoÏ
i uvedení spisu do ‰ir‰ího dobového i naukového kontextu.8 Nejprve nûkolik struãn˘ch poznámek k buddhistick˘m textÛm vztahujícím se k peklÛm.
Literární prameny jsou aÏ pﬁekvapivû bohaté a jejich pouh˘ komentovan˘
v˘ãet by pﬁedstavoval studii stﬁedního rozsahu. Ve vztahu k tibetsk˘m
a mongolsk˘m buddhistick˘m textÛm a zobrazením budou hrát nejvût‰í
roli dva okruhy písemnictví. První pﬁedstavuje Saddharmasmrtjupasthánasútra – doslova Ustavení uvûdomûní si dobré dharmy, pﬁekládané téÏ
jako Ustanovení pamatování Dharmy,9 ãi dokonce v ponûkud puristickém
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9

se Hells: The Peking Temple of Eighteen Hells and Chinese Conceptions of Hell, St.
Augustin: Monumenta Serica 1981; Matthew T. Kapstein, „Mulian in the Land of
Snows and King Gesar in Hell: A Chinese Tale of Parental Death in Its Tibetan Transformations“, in: Bryan J. Cuevas – Jacqueline Ilyse Stone (eds.), The Buddhist Dead:
Practices, Discourses, Representations, Honolulu: University of Hawaii Press 2007,
345-378; Charles V. Orzech, „Mechanisms of Violent Retribution in Chinese Hell Narratives“, Contagion: Journal of Violence, Mimesis and Culture 1, 1994, 111-126; Julian F. Pas, „Journey to Hell: A New Report of Shamanistic Travel to the Courts of Hell“,
Journal of Chinese Religions 17, 1989, 43-60; Laurence G. Thompson, „On the Prehistory of Hell in China“, Journal of Chinese Religions 17, 1989, 27-41.
Géza Bethlenfalvy – Alice Sárközy, „Representation of Buddhist Hells in a TibetoMongol Illustrated Blockprint“, in: Walter Heissig (ed.), Altaica Collecta: Berichte und
Vorträgeder XVII. Permanent International Altaistic Conference, 3-8 June 1974, Bonn
– Wiesbaden: Otto Harrassowitz 1976, 93-130.
D. Cedmaa – G. Mend-Ooed, Soelyn ov chadgalagã, Ulánbátar 1999.
Lubo‰ Bûlka, „JamÛv soud: Tibetsk˘ obraz pekla“, in: Milan Kováã – Attila Kovács –
Tatiana Podolinská (eds.), Cesty na druh˘ svet: SmrÈ a posmrtn˘ Ïivot v náboÏenstvách
sveta, Bratislava: Chronos 2005, 42-53; id., „Buddhistická pekla a mni‰sk˘ stav: Tûlesná provinûní a odplata“, in: Iva DoleÏalová – Eleonóra Hamar – Lubo‰ Bûlka (eds.),
NáboÏenství a tûlo, Brno: Masarykova univerzita – Praha: Malvern 2006, 149-158.
Daniel Berounsk˘, „Vrány rozsévající dûs a ãervi s Ïeleznou tlamiãkou: Pekla v tibetském textu abhidharmy“, Religio 15/1, 2007, 113.
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pﬁekladu názvu jako Ustavení bedlivosti v dobrém drÏmu.10 Jedná se o rozsáhlou sbírku rozprav, jeÏ se zachovala pouze v ãínském a tibetském pﬁekladu. Za autora pÛvodní sanskrtské verze je povaÏován A‰vaghó‰a, znám˘ filosof a pisatel mahájánsk˘ch textÛ, Ïijící nûkdy mezi polovinou 1.
a polovinou 2. století v Gandháﬁe. BliÏ‰í údaje o nûm nejsou známy, je
spojován s ku‰ánsk˘m králem Kani‰kou. Text Saddharmasmrtjupasthánasútry byl ãásteãnû pﬁeloÏen do angliãtiny.11
Popisy rozmanit˘ch pekel v buddhistickém písemnictví jsou podle Roberta F. Rhodese12 pouze rozvinutím toho, co se nachází v Rozpravû o poslech boÏích (sa. Dévadútasutta). Právû z tohoto textu pramení pﬁedstava
o mnoÏství rozmanit˘ch pekel a podpekel, hlavních a vedlej‰ích pekel atp.
Nejpropracovanûj‰í popis pekelného komplexu se ov‰em – vedle abhidharmického traktování pekel13 – nachází ve zmínûném textu Ustavení
uvûdomûní si dobré dharmy, kde se praví, Ïe okolo kaÏdého hlavního pekla je umístûno dal‰ích ‰estnáct vedlej‰ích pekel. Podle Suttanipáty je pekel
celkem deset, teprve pozdûj‰í texty, jako je napﬁíklad Pojednání o sférách
jógáãáry,14 ﬁíkají, Ïe pekel je osm:
(1) Peklo znovuoÏivování (alternativní ãesk˘ pﬁeklad názvu je Peklo neustálého umírání a rození),15 sa. SandÏíva, tib. jangsö /jang sos/.
(2) Peklo ãern˘ch linek (alternativa – Peklo ãerné ãáry), sa. Kálasútra, tib.
thiknak /thig nag/.
(3) Peklo drcení (alternativa – Peklo tûsnosti a stísnûnosti prostoru), sa.
Sangháta, tib. dündÏom /bsdus ‘dÏoms/.
(4) Peklo náﬁku, sa. Raurava, tib. ngumbö /ngu ‘bod/.
(5) Peklo velkého náﬁku, sa. Maháraurava, tib. ngumbö ãhenpo /ngu ‘bod
ãhen po/.
10 Vladimír Miltner, Malá encyklopedie buddhismu, Praha: Práce 1997, 40.
11 Daigan Matsunaga – Alicia Matsunaga, The Buddhist Concept of Hell, New York: Philosophical Library 1972.
12 Robert F. Rhodes, „Imagining Hell: Genshin’s Vision of the Buddhist Hells as Found
in the Ójóyóshú“, Annual Memoirs of the Otani University Shin Buddhist Comprehensive Research Institute 15/88, 1988, 73-108; viz téÏ jeho: „Ôjôyôshû, Nihon Ôjô Gokuraku-ki, and the Construction of Pure Land Discourse in Heian Japan“, Japanese
Journal of Religious Studies 34/2, 2007, 249-270.
13 BlíÏe viz Bimala Charan Law, Heaven and Hell in Buddhist Perspective, Calcutta –
Simla: Thacker, Spink and Co. 1925. Viz téÏ Jens Braarvig, „The Buddhist Hell: An
Early Instance of the Idea?“, Numen 56/2-3, 2009, 254-281 a Norman W. Brown, „The
Rigvedic Equivalent for Hell“, Journal of the American Oriental Society 61/2, 1941,
76-80.
14 Sa. Jógáãárabhúmii‰ástra, doslova „Pojednání o sférách jógáãáry“. Jedná se o text
‰koly VidÏÀánaváda, jehoÏ autorem je buì Maitréjanátha nebo Asanga. Sanskrtsk˘ text
nebyl dosud nalezen a spis se tak zachoval pouze v tibetském a ãínském pﬁekladu.
15 Srov. Ippolito Desideri, Cesta do Tibetu, Praha: Odeon 1976, 201.
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(6) Peklo horka, sa. Tápana, tib. cchawa /ccha ba/.
(7) Peklo velkého horka, sa. Pratápana, tib. rabtu cchawa /rab tu ccha
ba/.
(8) Peklo neustálého muãení (alternativa – Nesnesitelné peklo nebo téÏ
Nekoneãná muka), sa. Avíãi, tib. narme /mnar med/.
Pokud jde o zde publikovaná zobrazení vedlej‰ích pekel, je tﬁeba pﬁedeslat, Ïe pﬁi studiu zobrazení praÏského kolorovaného xylografu lze rozpoznat nejménû ãtyﬁi typy rozloÏení pekel na jednotliv˘ch listech. Nejjednodu‰‰í, nikoliv v‰ak nejãastûj‰í, je typ první – (1) jedno peklo na jednom
listu. Naopak nejãastûj‰í je typ druh˘ – (2) dvû pekla na jednom listu, pﬁiãemÏ peklo s niÏ‰ím poﬁadov˘m ãíslem se zpravidla nachází v levé ãásti
zobrazení, které b˘vá oddûlené svislou ãi ‰ikmou dvojitou ãarou, vût‰inou
umístûnou uprostﬁed zobrazení. Tﬁetí typ je nejvzácnûj‰í a zpodobuje (3)
tﬁi pekla na jednom listu. Pokud jeden list obsahuje více neÏ jedno peklo,
b˘vají tato pekla od sebe zpravidla oddûlena svislou ãi ‰ikmou ãárou. Koneãnû ãtvrt˘ a poslední typ zachycuje (4) jedno peklo na dvou listech, takÏe celkov˘ obrázek lze získat jak˘msi virtuálním „soulepem“ ãi pﬁiloÏením obou listÛ k sobû.
Pﬁíspûvek se zab˘vá zobrazeními a pﬁíslu‰n˘mi texty, reprezentovan˘mi úryvky z anglického pﬁekladu Saddharmasmrtjupasthánasútry vztahujícími se k tﬁetímu peklu, zejména pak k jeho vybran˘m vedlej‰ím peklÛm,
jejichÏ spoleãn˘m jmenovatelem jsou rozmanité prohﬁe‰ky monastického
i laického stavu ve vztahu k sexuálnímu Ïivotu.
O tom, Ïe homosexuální vztahy pﬁedstavovaly v tradiãním buddhismu
pﬁeãin, ba pﬁímo zloãin, za kter˘ pﬁijde provinilec do pekla k tomuto úãelu zvlá‰tû urãenému, svûdãí popis a zobrazení ‰estého vedlej‰ího pekla tﬁetího pekla, nazvaného Místo mnoha bolestí (tib. Àam nga ba mang ba).
V textu Saddharmasmrtjupasthánasútry se v této souvislosti praví: „Ti,
kdoÏ páchají homosexuální akt, jsou pﬁitahováni ohniv˘m muÏem, jehoÏ
objetí v‰ak plamenem spálí viníka.“16
Na ãervenû kolorovaném praÏském xylografickém zobrazení (viz obr.
1), ponûkud netypicky prostém jak˘chkoliv nápisÛ v tibet‰tinû a mongol‰tinû, jsou dva muÏi v plamenech, nikoli v‰ak v objetí. Oproti textu Saddharmasmrtjupasthánasútry v pﬁekladu Matsunagov˘ch je v pravém horním rohu zobrazení je‰tû tﬁetí postava, snad téÏ muÏská. Nejedná se vlastnû
o postavu, ale o zbytky ãlovûka, jeho ohlodané kosti, obãas je‰tû obalené
masem; na tom v‰em si pochutnávají mrchoÏraví ptáci. V pravém spodním
rohu tohoto pekla se navíc je‰tû nachází kotel, okolo nûhoÏ plápolá oheÀ.
Kotel je pﬁeplnûn˘ provinilci.
16 D. Matsunaga – A. Matsunaga, The Buddhist Concept of Hell…, 112.
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Kolorování xylografie je provedeno pouze ãervenou barvou a t˘ká se
‰lehajících plamenÛ, které obklopují oba muÏe. Druh˘ z nich, ten prostﬁední, je jimi témûﬁ zcela pohlcen, a tak je z nûj vidût pouze hlava a levé
rameno s ãástí paÏe. Rudé jsou i plameny pod kotlem s provinilci, oheÀ dokonce zasahuje i mezi nû, takÏe se nejenom vaﬁí v kotli, ale je‰tû i shora na
nû útoãí plameny. Stejnou barvu mají i konce údÛ ne‰Èastníka rozsekaného v pravé horní ãásti obrázku; jedná se o zobrazení vytékající krve. âervenû vybarvená jsou ústa prvního provinilce vlevo nahoﬁe, jakoÏ i tlama
psa pod ním; ten má navíc i krvavé oãi. Pozoruhodností tohoto zobrazení
je, Ïe xylografie zahrnuje tﬁi pekla na jednom listu, coÏ není bûÏné.

Obr. 1. ·esté vedlej‰í peklo tﬁetího pekla, nazvané Místo mnoha bolestí
(tib. Àam nga ba mang ba).

Ze tﬁetího pekla, Pekla drcení, které je celé urãeno pro tresty spojené se
sexuálními pﬁeãiny a zloãiny, jsou i následující ukázky. Konkrétnû pÛjde
o vyobrazení sedmého vedlej‰ího pekla tﬁetího pekla, nazvaného Místo trvalé bolesti (tib. gnod pa mi bzod pa). Pro koho je toto peklo urãeno?
Zde trpí ti, kdo buì znásilnili Ïenu v cizí zemi, kde slouÏili jako vítûzní vojáci, nebo ji dali vplen ostatním. Provinilci visí za nohy na stromû hlavou dolÛ a pod nimi hoﬁí oheÀ. V okamÏiku, kdy jim plameny olizují ústa,
chtûjí bolestí vykﬁiknout, av‰ak místo toho, aby vydali hlásku, plameny
jim proniknou ústy dovnitﬁ a v‰e tam spálí.17
Ilustrace v kolorovaném xylografu (viz obr. 2) zobrazuje provinilce
vzhÛru nohama, do krku a paÏe se mu zobáky noﬁí dva ptáci. Po ne‰Èastní17 Ibid.
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kovi se téÏ sápe pekelník, ze kterého ‰lehají plameny. OheÀ celou scénu
podkresluje a zachvacuje jak provinilcovo tûlo, tak i jeho ústa.

Obr. 2. Sedmé vedlej‰í peklo tﬁetího pekla, nazvané Místo trvalé bolesti
(tib. gnod pa mi bzod pa).

Situace na obrázku se stane pﬁehlednûj‰í a srozumitelnûj‰í, srovnáme-li
ji s citovan˘m textem a hlavnû pak s kresbou, která se nachází v Muzeu
v˘chodoasijského umûní Ference Hoppa v Budape‰ti a jejíÏ barevná reprodukce byla téÏ publikována.18 Zmínûná barevná kresba s nejvût‰í pravdûpodobností pﬁedstavuje kopii xylografu, av‰ak pﬁekvapivû obsahuje nûkteré prvky, jako je napﬁíklad strom ãi barva zobákÛ, které usnadní
porozumûní ilustraci. UboÏáka totiÏ napíná pekelník mezi rozeklané vûtve
stromu, podobnû jako se napﬁíklad zavû‰uje králík pﬁed staÏením ãi prase
do rozteãe pﬁi zabijaãce. Strom je v plamenech a zprava ne‰Èastníka zasahuje ohniv˘ chuchvalec, smûﬁující k ústÛm, pﬁesnû tak, jak to popisuje citovan˘ text Saddharmasmrtjupasthánasútry. Oproti citované pasáÏi se muãení navíc úãastní je‰tû i dva ptáci vytrhávající maso z tûla provinilcova.
A opût díky barevné kresbû lze zjistit detail, kter˘ na xylografu není, totiÏ
skuteãnost, Ïe oba ptáci mají modré (tedy Ïelezné ãi ocelové) zobáky.
Pozoruhodné je konstatování, Ïe pro vojáky chovající se na dobyt˘ch územích v rozporu s buddhistickou morálkou je vyhrazeno zvlá‰tní peklo.
Svûdãí to o skuteãnosti, Ïe problém zacházení s místním obyvatelstvem na
18 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, 100, fig. 105.
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okupovan˘ch územích byl pociÈován uÏ v minulosti, a to do té míry intenzivnû, Ïe stálo za to pro váleãné zloãiny, zejména pak sexuální povahy, zﬁídit zvlá‰tní peklo. ZároveÀ to ukazuje, Ïe etika v souvislosti s okupací
pﬁedstavovala pro dávné buddhisty téma, kterému bylo nutné se vûnovat.
Tak napﬁíklad pro místní nebuddhistické obyvatelstvo („barbary“) páchající incest je urãeno deváté vedlej‰í peklo tﬁetího pekla.

Obr. 3. Osmé vedlej‰í peklo tﬁetího pekla, nazvané Místo, kde se ﬁíká A ca ca

Dﬁíve, neÏ se k nûmu dostaneme, bude vhodné se je‰tû zmínit o následujícím, osmém vedlej‰ím pekle tﬁetího pekla, které se jmenuje Místo, kde
se ﬁíká A ca ca (a ca je tibetské citoslovce pro pálení a bolest zpÛsobenou
ohnûm, plamenem ãi Ïárem). O tomto zvlá‰tnû pojmenovaném místu a jeho obyvatelích se v Saddharmasmrtjupasthánasútﬁe praví:
Ti, kdoÏ Ïijí v oblastech bez Ïen a holdují pohlavnímu styku s ovcemi ãi velbloudicemi, pﬁiãemÏ pohrdají Probuzen˘m, strádají v tomto pekle. Neustále na nû doráÏí Ïelezn˘ hmyz, jenÏ jim trhá maso z tûla, pije krev a nakonec jim poÏírá vnitﬁnosti.19

Je pozoruhodné, Ïe zoofilie ãi sodomie pﬁedstavovala pro tehdej‰í buddhisty problém hodn˘ zvlá‰tní pozornosti. DÛkazem toho je skuteãnost, Ïe
této deviaci vûnovali tolik prostoru, a pro ty, kdoÏ obcují se zvíﬁaty, byla
urãena dokonce dvû vedlej‰í pekla (totiÏ toto a pak je‰tû páté vedlej‰í peklo tﬁetího pekla, kde se jedná o krávy a klisny). Xylografická kolorovaná
ilustrace (obr. 3) zobrazuje dvû celé a jednu roztrhanou ãi lépe ﬁeãeno rozpadlou postavu muÏÛ, kteﬁí tomuto peklu propadli, jedin˘ nápis je v tibet19 D. Matsunaga – A. Matsunaga, The Buddhist Concept of Hell…, 112.
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‰tinû a oznaãuje poﬁadové ãíslo a název pekla, tedy: „8 pa a ccha zer pa“.
Budape‰Èská kresba zobrazuje tutéÏ scénu a oproti xylografii je zde jedin˘, snad nepodstatn˘ rozdíl, na kresbû je o jeden pohozen˘ úd rozeÏíran˘
hmyzem a ãervy ménû. Nápis je obdobnû umístûn v pravém dolním rohu,
je pouze v tibet‰tinû a je velmi podobn˘ nápisu na xylografii, není v‰ak
identick˘. Co je v‰ak zajímavûj‰í a dÛleÏitûj‰í: na obou zobrazeních je zﬁetelnû patrn˘ jeden druh muãení, o kterém se v˘‰e citovan˘ text nezmiÀuje.
Jedná se postavu muÏe leÏícího na zádech v levém dolním rohu zobrazení.
Tomuto uboÏákovi spalují vnitﬁnosti (ãervené) plameny. PﬁestoÏe se o této
postavû Saddharmasmrtjupasthánasútra nezmiÀuje expressis verbis, lze
ﬁíci, Ïe sem nepochybnû patﬁí, neboÈ se vyskytuje jak na kolorované xylografii, tak i na budape‰Èské kresbû a vÏdy je toto muãení zobrazováno spoleãnû. Ostatnû ilustrace, jak xylografická, tak i kresby, jsou témûﬁ vÏdy bohat‰í neÏ texty, které uvádûjí Daigan a Alicia Matsunagovi ve své práci.

Obr. 4. Deváté vedlej‰í peklo tﬁetího pekla, nazvané Místo, kde se ﬁíká kjihu.
Detail levé ãásti zobrazení.

Deváté vedlej‰í peklo tﬁetího pekla se jmenuje Místo, kde se ﬁíká kjihu
(kjihu je tibetské citoslovce vyjadﬁující zoufalství; nûkdy se název tohoto
pekla pﬁekládá jako Místo zvané Proã, proã?). Dozvídáme se o nûm:
Barbaﬁi na kraji ﬁí‰e, kteﬁí páchají incest se star‰ími ãi mlad‰ími sestrami, se rodí na
tomto místû a zde je muãí oheÀ a zlí ptáci. Láká je vidina svûÏích lotosov˘ch kvûtÛ
na horském úboãí. KdyÏ se vydají na tato pﬁívûtivá místa, zaútoãí na nû démoni, vrhajíce meãe na jejich hlavy, a ptáci jim trhají vnitﬁnosti.20

Nekolorovaná xylografická ilustrace devátého vedlej‰ího pekla tﬁetího
pekla (viz obr. 4 a obr. 5) je rozloÏena na celou délku stránky, jedná se tedy o pomûrnû vzácn˘ pﬁípad, kdy zobrazení jednoho pekla je vûnovaná celá strana xylografie.
20 Ibid., 112.
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Zcela vlevo se zde nachází podivuhodná a ponûkud nepﬁípadná postava
pekelníka s flétnou ãi flétnû podobn˘m nástrojem. Otázka zní, co tam
vlastnû dûlá. Ostatnû i tato flétna je asi jedin˘ hudební nástroj v celém pekle, pokud odhlédneme od bubnÛ, které se ov‰em jednoznaãnû vyuÏívají jako muãící zaﬁízení (viz napﬁíklad dvanácté vedlej‰í peklo sedmého pekla,
nazvané Místo ptaãích vlasÛ21 nebo Místo, kde vstávají vlasy hrÛzou;22
i v tomto vedlej‰ím pekle se nacházejí krvesmilníci). Na praÏské xylografii
to vypadá, jako by se flétna ani nepouÏívala k muãení, coÏ je opût zcela
zvlá‰tní, neboÈ na jin˘ch zobrazeních se kaÏd˘ pekelník vûnuje své práci,
nikoliv zábavû, pokud lze takto interpretovat pouÏití uvedeného hudebního instrumentu. Nûco podobného pí‰Èale lze nalézt na xylografickém
zobrazení následujícího, tedy desátého pekla (viz obr. 6), ov‰em v tomto
pﬁípadû z pí‰Èaly vychází oheÀ, kter˘ obklopuje provinilce, ãili se opût jedná o muka pekelná, nikoli hudební kratochvíli. Zdali je pekelník s flétnou
souãástí zmínûného lákání na svûÏí lotosové kvûty na úboãích hor, zÛstane zﬁejmû nezodpovûzené. Text pﬁekladu Saddharmasmrtjupasthánasútry
se v tomto pﬁípadû zmiÀuje o dvou druzích muãení, totiÏ o útocích ptákÛ
a útocích pekelníkÛ – oba jsou na obrázku dobﬁe patrné. Pozoruhodná je
leÏící postava ne‰Èastníka uprostﬁed vyobrazení; ptáci a pekelníci odstranili maso z jeho spodní ãásti tûla, zatímco horní je s v˘jimkou rukou témûﬁ
netknutá. Oproti textu ‰plhají ne‰Èastníci nikoliv pouze na úboãí hor, ale
i v˘‰e, dokonce se nacházejí i na samotn˘ch vrcholcích. Souãástí muãení,
pﬁedev‰ím pak na obou horách, je i spalování plameny. Plameny sice na
tomto zobrazení nejsou rudû kolorovány, chybí zde totiÏ oproti vût‰inû
pﬁedchozích a následujících obrázkÛ a praÏskému xylografu jakékoliv vybarvení, Ïe se v‰ak jedná o plameny, je jasné ze srovnání s jin˘mi podobn˘mi zobrazeními.
V devátém vedlej‰ím pekle tﬁetího pekla jsou dobﬁe viditelné tﬁi hory;
první vlevo nahoﬁe je pokryta velk˘mi ostr˘mi bodci ãi ãepelemi, druhá
a tﬁetí jsou ohnivé a právû na nû ‰plhají provinilci, neboÈ je „láká vidina
svûÏích lotosov˘ch kvûtÛ na horském úboãí“. Jeden z ne‰ÈastníkÛ se nachází v jeskyni na úpatí nejvût‰í hory, zdánlivû v bezpeãí. Souãástí muãení jsou v‰ak i útoky ptákÛ, rvoucích maso ze zbytkÛ lidsk˘ch tûl a také napadajících provinilce, kteﬁí ‰plhají na vrcholky hor. Napravo od stﬁedu
zobrazení se nachází ãerven˘ pekelník se zvednut˘mi paÏemi. Na xylografii je i nápis v tibet‰tinû („kji hud zer ba 9 pa“) a mongol‰tinû.
Kresba tohoto pekla sice není tak bohatá jako xylografie, ale zase nabízí doplÀující informaci ohlednû barev: první pekelník s flétnou má modrou
21 Ibid., 129.
22 A. Sárközi, „A Picture Book of Tibetan Hell…“.
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barvu tûla, druh˘ je ãerven˘, vlasy mají pak oba barvy zlaté ãi Ïluté. Popiska je zde pouze v tibet‰tinû.
Ze srovnání textu a zobrazení devátého vedlej‰ího pekla tﬁetího pekla
vypl˘vá, Ïe je zde pouze ãásteãn˘ soulad mezi textem a ilustrací; tento nesoulad je zvlá‰tû patrn˘, srovnáme-li ho s ostatními zde publikovan˘mi
vedlej‰ími pekly tﬁetího pekla.

Obr. 5. Deváté vedlej‰í peklo tﬁetího pekla, nazvané Místo, kde se ﬁíká kjihu.
Detail pravé ãásti zobrazení.

Pﬁíkladem vût‰í, nikoli v‰ak úplné shody je následující, tedy desáté vedlej‰í peklo tﬁetího pekla, nazvané Místo páliv˘ch slz (tib. paãu pa mãhi ma’i rgjun me lta bu), kde sice obrázek pﬁíli‰ neodpovídá textu, název se v‰ak
shoduje. MoÏná podstatnou okolností pro pochopení tohoto ãásteãného
souladu je skuteãnost, Ïe text nepopisuje muãení, ale dÛvody a okolnosti,
proã provinilec propadne zrovna tomuto peklu:
Osoba, jeÏ chce po mni‰ce, která se pﬁedtím vzdala sv˘ch slibÛ a mûla vztah s muÏem, aby mûla vztah s touto osobou, je muãena zde. Plameny tohoto pekla jsou tak
silné, Ïe dokonce i provinilcovy bolestné slzy vzplanou a spálí mu tváﬁ a tûlo.23

Zde se nabízí krátká úvaha. Jde o docela specifick˘ pﬁípad: máme co do
ãinûní s mni‰kou, která zklamala a na‰la si muÏe, toho ov‰em posléze
opustila kvÛli nové aféﬁe. Proã zrovna pro tento specifick˘ prohﬁe‰ek je
vyhrazeno celé jedno vedlej‰í peklo? Îe by zrovna tento pﬁeãin proti mravním zápovûdím buddhistického monastického i laického stavu byl tak
23 D. Matsunaga – A. Matsunaga, The Buddhist Concept of Hell…, 112.
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ãast˘? Spí‰e se lze domnívat, Ïe nebyl ani tak ãetn˘, spí‰e byl závaÏn˘, a to
bude asi dÛvod, proã mu byla vûnována tato mimoﬁádná pozornost.

Obr. 6. Desáté vedlej‰í peklo tﬁetího pekla, nazvané Místo páliv˘ch slz
(tib. paãu pa mãhi ma’i rgjun me lta bu).
Detail levé ãásti zobrazení, zachycující tﬁi druhy muãení.

Zobrazení patera muk v desátém vedlej‰ím pekle tﬁetího pekla na nekolorované xylografii (obr. 6 a 7) zahrnuje vÏdy pût pekelníkÛ tr˘znících provinilce. O prvním zpÛsobu muk, nacházejícím se zcela vlevo, jiÏ byla
zmínka v souvislosti s pﬁedchozím peklem. Ohnivá pí‰Èala pekelníkova
spaluje pﬁed ním kleãícího ne‰Èastníka tak silnû, Ïe jsou mu vidût pouze ramena, ãást pravé paÏe a hlava, v‰e ostatní je v plamenn˘ch chuchvalcích.
Druhé muãení, napravo od prvního, spoãívá v tom, Ïe pekelník drtí provinilce zvlá‰tním ohniv˘m tloukem (sa. musala, tib. tün‰ing /gtun ‰ing/) ve
tvaru pﬁes˘pacích hodin ãi dvojité kapky.24 Ne‰Èastníkovo tûlo je navíc je‰tû probodáno noÏi ãi ãepelemi pﬁipomínajícími rituální nÛÏ phurbu. Tﬁetí
muãení zachycené uprostﬁed je v urãitém ohledu podobné pﬁedchozím,
i zde se pouÏívá oheÀ, plameny a ostré bﬁity, ne‰Èastník v‰ak není drcen,
ale zasahován ohniv˘m ‰ípem vyslan˘m z ohnivého luku pekelníkova zákeﬁnû pﬁímo do zad. âtvrté muãení je sice ménû ohnivé, ale zcela jistû neménû bolestné. Je zde patrn˘ pekelník s kle‰tûmi v levé ruce, kter˘ lije nûjakou tekutinu z nádoby pﬁímo do ﬁiti provinilcovy, kterému pak následnû
vychází z úst plamen. Ne‰Èastník je vzhÛru nohama a jako v‰ichni odsouzenci v pekle je nah˘. A koneãnû pátá tortura, nacházející se zcela vpravo,
spoãívá v tom, Ïe pekelník odsouzence ãtvrtí, krájí a seká noÏem; z obrázku je patrné, Ïe jiÏ takto stihl ztrestat dvû své obûti.

24 O ohnivém ãi planoucím tlouku se zmiÀuje Robert Beer, kter˘ v‰ak nehovoﬁí o jeho vyuÏití v peklech: „V ikonografii má tlouk obvykle tvar kosti s dvûma zakulacen˘mi konci, pﬁípadnû kapkovit˘ tvar zakonãen˘ poloviãní vadÏrou. V hnûviv˘ch obﬁadech má
falick˘ tlouk siln˘ sexuální podtext. Planoucí vadÏrov˘ tlouk ‚bu‰í‘ do hmoÏdíﬁe, ãímÏ
drtí a spaluje na popel v‰echny nepﬁátelské démony.“ (Robert Beer, Symboly tibetského buddhismu, Praha: BB/art 2005, 164-165.)
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Obr. 7. Desáté vedlej‰í peklo tﬁetího pekla, nazvané Místo páliv˘ch slz
(tib. paãu pa mãhi ma’i rgjun me lta bu).
Detail pravé ãásti zobrazení, zachycující dva druhy muãení.

V pﬁípadû následujícího jedenáctého a dvanáctého vedlej‰ího pekla tﬁetího pekla neodpovídá praÏské xylografické zobrazení textu Saddharmasmrtjupasthánasútry; shodu lze pak konstatovat aÏ u vedlej‰ího pekla ãíslo tﬁináct, nazvaného Místo rudého lotosu (tib. pad ma ltar gas), které je
urãeno pro eroticky senzitivní mnichy:
Mnich s oblibou si vybavující své sexuální záÏitky z doby, kdy byl je‰tû laikem, pﬁijde do tohoto pekla. Zde, obklopen naãervenalou ohnivou mlhou, spatﬁí vzdálené
chladivé jezírko, naplnûné rud˘mi lotosy. Aby se k nûmu dostal, musí nahánûn pekelníky probûhnout po cestû plné ocelov˘ch bﬁitÛ. A kdyÏ koneãnû k jezírku dorazí
a vy‰plhá se na lotos, ten prudce vzplane.25

Na Ïlutû kolorované xylografii (obr. 8) se na stromû ãi stromech u jezírka s lotosy nacházejí pﬁinejmen‰ím dva provinilci – o nichÏ z textu víme, Ïe jsou b˘valí mni‰i – kteﬁí se tam vy‰plhali, snad proto, aby odsud
mohli skoãit do chladivého jezera. Oproti textu zde v‰ak Ïádné plameny
nejsou, naopak neboÏáky tr˘zní dva ptáci pokou‰ející se vyklovnout jim
oãi. Na obrázku jsou dobﬁe vidût i dal‰í ne‰Èastníci, nahánûní na cestu
s ostr˘mi bﬁity ãi jehlicemi. âerven˘ pekelník se zlat˘mi ãi Ïlut˘mi vlasy
drÏí v pravé ruce meã, v levé pak sekeru.

25 D. Matsunaga – A. Matsunaga, The Buddhist Concept of Hell…, 113.
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Obr. 8. Tﬁinácté vedlej‰í peklo tﬁetího pekla, nazvané Místo rudého lotosu
(tib. pad ma ltar gas).

Docela podobné, a to nikoliv pouze pojmenováním, je následující, ãtrnácté vedlej‰í peklo tﬁetího pekla, které se jmenuje Místo velkého rudého
lotosu (tib. pad ma ãhen po ltar gas) a je taktéÏ je urãeno pro eroticky senzitivní mnichy:
Ti, kdoÏ o sobû prohla‰ují, Ïe jsou mni‰i, a místo touhy po dosaÏení nirvány touÏí po
nebesk˘ch kurtizánách, se zrodí v tomto pekle. Je zde ﬁeka roztavené mûdi, jakoÏ
i zrádné lotosové jezírko z pﬁedchozího pekla.26

Srovnáním detailÛ z obrázku (obr. 9) a textu, tedy z xylografické Ïlutû
kolorované ilustrace a pﬁekladu pﬁíslu‰né pasáÏe z Saddharmasmrtjupasthánasútry, lze zjistit, Ïe provinûní, za nûÏ se mni‰i dostanou do tohoto pekla, je sice podobné pﬁedchozímu, je zde v‰ak jedna zajímavá okolnost, totiÏ zmínka o nebesk˘ch kurtizánách. Vzniká otázka, o koho se vlastnû
jedná. Zde se pochopitelnû nabízí srovnání s islámsk˘m pojetím ráje
s mnoÏstvím svoln˘ch krasavic. V buddhistickém nebi ov‰em Ïeny, jako
napﬁíklad bohynû (sa. déví), skuteãnû jsou. Ale jsou zde jenom pro pobavení muÏÛ jakoÏto odalisky, harémové otrokynû? Tento koncept je pﬁeci
jenom buddhistickému pojetí ráje ponûkud vzdálen a toto srovnání není
pﬁíli‰ na místû. Kde se tedy bere ona mni‰ská fantazie „nebesk˘ch kurtizán“?

26 Ibid.
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Obr. 9. âtrnácté vedlej‰í peklo tﬁetího pekla,
nazvané Místo velkého rudého lotosu
(tib. pad ma ãhen po ltar gas).

Následující, pﬁedposlední vedlej‰í peklo tﬁetího pekla, nazvané Místo
ohni‰tû (tib. me thab), je jak˘msi pokraãováním dvou pﬁedchozích vedlej‰ích pekel. Pokud jde o provinûní, je trest sice ponûkud odli‰n˘, nicménû
stále v intencích tﬁetího pekla:
Ti, kdoÏ se prohla‰ují za mnichy, a stále si pﬁipomínají potû‰ení, jehoÏ jako laici poÏívali v pﬁítomnosti Ïen, budou strádat zde. Toto peklo, podobající se ‰kopku, je do
posledního místeãka vyplnûné ohnûm.27

Tomuto peklu dominuje trojúhelníkovit˘ tvar ohnivé nádoby (viz obr.
10), kter˘ se vyskytuje na rozmanit˘ch zobrazeních pekel pomûrnû ãasto,
zejména v kontextu spodní ãásti zobrazení kola Ïivota (sa. bhavaãakra),28
a pﬁedstavuje podle Waltera Y. Evans-Wentze peklo Avíãi.29

27 Ibid.
28 Alexej M. Pozdnûjev, Oãerki byta buddijskich monastyrej i buddijskago duchovenstva
v Mongolii v svjazi s otno‰enijami sego poslednûgo k narodu, Sankt-Petûrburg: Tipografija Imperatorskoj Akademii Nauk 1887. Viz téÏ reprint z roku 1993 (Elista: Kalmyckoje KniÏnoje Izdatûl’stvo 1993) a anglick˘ pﬁeklad (Aleksej M. Pozdneyev, Religion and Virtual in Society: Lamaist Buddhism in Late 19 th-century Mongolia,
Bloomington, Indiana: The Mongolia Society 1978).
29 Walter Yeeling Evans-Wentz, The Tibetan Book of the Dead or the After-Dead Experiences on the Bardo Plane, According to Lama Kazi Dawa-Samdup’s English Rendering, London – Oxford – New York: Oxford University Press 1971; viz téÏ Austin L.
Waddell, The Buddhism of Tibet, or Lamaism. London: W. H. Allen 1895 (vydáno pod
jin˘m názvem v reprintu: Austin L. Waddell, Tibetan Buddhism: With Its Mystic Cults,
Symbolism and Mythology, New York: Dover Publications 1972).
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Obr. 10. Patnácté vedlej‰í peklo tﬁetího pekla, nazvané Místo ohni‰tû
(tib. me thab).

Ze srovnání praÏské kolorované xylografie a budape‰Èské kresby plyne
jedna zajímavá skuteãnost: kreslíﬁ velmi detailnû zachycuje skuteãnost, Ïe
nejníÏe zobrazen˘ ne‰Èastník má oproti tﬁem ostatním uboÏákÛm utrpení
je‰tû zv˘‰ené o skuteãnost, Ïe mu doslova lezou oãi z dÛlkÛ (takové zobrazení oãních bulev není v tibetské ikonografii Ïádnou velkou vzácností),
pozoruhodné v‰ak je, Ïe na kresbû je to zachyceno daleko podrobnûji neÏ
na xylografii, kde z ãistû technick˘ch dÛvodÛ nelze takové detaily zobrazovat. PÛsobí to dojmem, jako by kreslíﬁ byl daleko více „informován“
o této konkrétní podrobnosti a díky vût‰ímu „prostoru“ mohl tento detail
lépe prokreslit. Z tohoto hlediska to vypadá, jako by buì kresba byla primární a xylografie sekundární, nebo by obû zobrazení vznikala souãasnû
a díky technick˘m moÏnostem práce s dﬁevûnou matricí by bylo potﬁeba
takové jemné detaily pouze naznaãit. Nicménû shoda kresby a xylografie
je v tomto pﬁípadû aÏ pﬁekvapivá. Jako by kreslíﬁ mûl tutéÏ informaci jako
rytec a díky médiu a plo‰e ji mohl vyjádﬁit lépe a pﬁesnûji. âili se neustále dere na mysl otázka, zdali je kresba vskutku „pouhou“ kopií xylografie.
Za zaznamenání jistû stojí skuteãnost, Ïe ve tﬁetím velkém pekle, nazvaném Ubíjení davu (sa. Sangháta, tib. sdus ‘dÏoms), jsou z celkov˘ch
‰estnácti vedlej‰ích pekel urãená ãtyﬁi buddhistick˘m mnichÛm i laikÛm,
kteﬁí spáchali v podstatû stejn˘ pﬁeãin, tj. nezvládli svÛj sexuální pud a poru‰ili zápovûì s ním spojenou. Za to jim náleÏí trest v peklech Lotosového jezírka (tﬁinácté vedlej‰í peklo tﬁetího pekla), v pekle Velkého lotosového jezera (ãtrnácté vedlej‰í peklo), v pekle Ohni‰tû (patnácté vedlej‰í
peklo) a koneãnû i v pekle RozÏhaven˘ch Ïelezn˘ch pilin (‰estnácté ved-
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lej‰í peklo). Odplata v jednotliv˘ch vedlej‰ích peklech se li‰í, av‰ak pﬁeãin
je témûﬁ identick˘, ãili se objevuje otázka, proã existují ãtyﬁi vedlej‰í pekla pro tytéÏ provinilce, kter˘mi jsou pﬁeváÏnû mni‰i. Je tomu tak proto, Ïe
tento pﬁestupek byl natolik bûÏn˘ a roz‰íﬁen˘, Ïe bylo tﬁeba na nûj upozornit právû touto formou? Je to zámûr, nebo náhoda, nebo snad shoda okolností?
A koneãnû je zde poslední, ‰estnácté vedlej‰í peklo tﬁetího pekla, nazvané Místo Ïhnoucích uhlíkÛ (tib. me mdag gi rva ba). Text Saddharmasmrtjupasthánasútry o nûm praví:
Ti, kdoÏ se prohla‰ují za mnichy, a pﬁesto v blízkosti Ïen a pﬁi naslouchání jejich hlasÛm v nich plane touha, budou potrestáni na tomto místû. Peklo má ãtvercov˘ tvar
a jeho Ïelezné stûny stále hoﬁí. Provinilce zde skrápí dé‰È rozÏhaven˘ch Ïelezn˘ch pilin.30

Toto peklo se spoleãnû s pﬁedchozím ponûkud odli‰uje od ostatních vedlej‰ích pekel, tedy pﬁinejmen‰ím v rámci tﬁetího pekla. Li‰í se pﬁedev‰ím
v tom, Ïe zde nejsou Ïádní pekelní pomocníci, muãitelé provinilcÛ, kteﬁí
by zaji‰Èovali chod nejrozmanitûj‰ích muãících zaﬁízení, tortur a tr˘znûní.
Odsouzenci se nacházejí v prostoru – v pﬁípadû patnáctého vedlej‰ího pekla tﬁetího pekla – trojúhelníkovitého tvaru; v pﬁípadû následujícím pak ve
ãtyﬁúhelníkovitém, vymezujícím místo, kde jsou provinilci spalováni. Utéci nemohou, neboÈ vrcholky stûn jsou zakonãeny plameny.
Na praÏské xylografické kolorované ilustraci sice Ïádné Ïelezné piliny
vidût nejsou, co je v‰ak zﬁetelné, jsou ostré bodce, podobné ‰piãkám kopí,
zabodávající se ne‰ÈastníkÛm do hlav, zad, nohou a dal‰ích ãástí tûla. Z xylografie to patrné pﬁíli‰ není, neboÈ bodce nejsou kolorované (dodateãné
vybarvení je zde provedeno pouze v barvû ãervené a fialové), av‰ak z budape‰Èské kresby je jasné, Ïe zakonãení jsou Ïelezná ãi ocelová, neboÈ mají modrou barvu. PÛdorys pekla pÛsobí na tomto obrázku spí‰e obdélníkovû neÏ ãtvercovû, ale srovnáním se zmínûnou kresbou a pﬁedev‰ím pak
citovan˘m textem, kter˘ expressis verbis hovoﬁí o ãtverci, lze tuto skuteãnost pﬁisoudit posunuté perspektivû, ãi lépe ﬁeãeno: protoÏe xylografická
zobrazení vyuÏívají rozmûr v˘raznû obdélníkov˘ o pomûru zhruba 5:1
(‰íﬁka je tedy asi pûtkrát vût‰í neÏ v˘‰ka), je pochopitelné, Ïe v˘tvarník
musel pomûry tohoto pekla upravit (a to i navzdory tomu, Ïe zobrazení
‰estnáctého pekla na xylografii jsou v pomûru zhruba 2,5:1).
Srovnáním xylografie a kresby lze také zjistit urãité posuny. Napﬁíklad
poãet provinilcÛ uzavﬁen˘ch v tomto pekle na xylografii dosahuje devíti,
pﬁiãemÏ pouze jedin˘ – zobrazen˘ v levé horní ãásti pekla – má jakoby
30 D. Matsunaga – A. Matsunaga, The Buddhist Concept of Hell…, 113.
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„amputované“ nohy a ruce. Nejedná se o „nedokreslenost“ ãi rytecké opomenutí rukou a nohou, ale skuteãnû o odtrÏené ãi jinak odstranûné údy.
Svûdãí o tom ãervená barva krve na místech kloubních spojÛ. Detail je velmi jemnû a pﬁesnû proveden˘, pﬁesto v‰ak koloristou zdÛraznûn˘ a kreslíﬁem nezachycen˘. Na kresbû je poãet provinilcÛ vy‰‰í, totiÏ deset, a co je
zﬁejmû dÛleÏité, ne‰Èastník bez nohou a rukou zde chybí. Kresba tedy opût
obsahuje jednak nûco, co na xylografii není (byÈ se jedná o zdánlivou
drobnost), jednak pﬁehlíÏí urãité konkrétní skuteãnosti. Je tak na místû se
ptát, zdali se jedná o náhodu ãi zámûr. Jak to, Ïe umûlec-kopista jinde tak
pﬁesn˘ a vûrn˘ pﬁedloze najednou opomíjí beznohého a bezrukého muÏe?

Obr. 11. ·estnácté vedlej‰í peklo tﬁetího pekla, nazvané Místo Ïhnoucích uhlíkÛ
(tib. me mdag gi rva ba).

Celé zobrazení a literární kontext tﬁetího Pekla drcení spoleãnû s jeho
‰estnácti vedlej‰ími pekly (z nichÏ pouze nûkter˘ch se tato studie dotkla)
by mohlo pÛsobit znaãnû hrozivû aÏ odpudivû – ostatnû právû to byl zámûr
jak rozmanit˘ch sepisovatelÛ líãení pekeln˘ch hrÛz a utrpení, tak i ilustrátorÛ zde reprodukovan˘ch xylografick˘ch ilustrací. PﬁestoÏe by zpráva
o buddhistick˘ch peklech mohla nabídnout znaãnû pochmurn˘ a pesimistick˘ obraz, nebyla by pﬁesná a ani úplná. Vedle tohoto pohledu je nutno
postavit i pohled dal‰í, komplementární, kter˘ nabízí daleko plastiãtûj‰í
obraz role pekel v kolobûhu znovuzrozování, v samsáﬁe. Pﬁedstava „vûãn˘ch muk pekeln˘ch“ není souãástí buddhistické tradice, neboÈ pekla jsou
souãástí samsáry a jako v‰e v ní mají svÛj poãátek a konec. Zkrátka pobyt
v buddhistick˘ch peklech je pobytem na dobu urãitou, nikoliv na dobu neurãitou ãi snad dokonce na vûãné ãasy. Z pekel existuje vysvobození
a bódhisattvové mohou ne‰ÈastníkÛm v pekle pomoci zpÛsobem, o nûmÏ
hovoﬁí napﬁíklad ·ántidéva, kter˘ se o tﬁetím pekle Sangháta v˘slovnû
zmiÀuje ve svém díle ze 7.-8. století nazvaném Uvedení na cestu k probuzení: Bódhiãarjávatára. Zde v ãásti, kde „vûnuje zásluhy v‰em bytostem,
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aby dosáhly probuzení“, tedy oddíle, kde se zmiÀují „jednotlivá vûnování
– vûnování zásluh pro odstranûní utrpení bytostí v peklech“, praví:
(8) NechÈ se tam promûní rozpálená zemû v kﬁi‰Èál
a kupy Ïhavého popele se stanou drahokamy.
NechÈ se stra‰idelné hory v pekle Sangháta
stanou paláci pln˘mi milosrdn˘ch buddhÛ.
(9) NechÈ se tam ode dne‰ka proud rozÏhaveného uhlí,
kamenÛ a zbraní stane de‰tûm kvûtÛ,
nechÈ se krvav˘ boj se zbranûmi promûní
v hru s kvûtinami.
(10) Díky síle dobr˘ch skutkÛ,
jeÏ jsem vykonal,
nechÈ se bytosti, jeÏ trpí v pekle,
vnoﬁené do Ïhav˘ch vod ﬁeky Vaitaraní,
bez masa, s kostmi barvy jasmínov˘ch kvûtÛ,
objeví na bﬁezích nebeské ﬁeky Mandákiní,
s tûly bohÛ a za doprovodu krásn˘ch nymf.
(11) Pohlédnûte, vy ustra‰ené obûti krále smrti Jamy,
obklopené supy a havrany, kteﬁí nahánûjí hrÛzu,
jak se temnota v‰ude náhle rozptyluje!
Pak se v údivu, kdyÏ budete pátrat
po zdroji té blahodárné, ‰tûstí a slast pﬁiná‰ející záﬁe,
s radostí, zbaveni hﬁíchÛ,
spojte se záﬁícím bódhisattvou VadÏrapánim,
aÏ ho spatﬁíte na obloze.31

Jak jiÏ ﬁeãeno, závûr mÛÏe b˘t vlastnû optimistick˘: poté, co si provinilec (aÈ uÏ mnich, mni‰ka, laik ãi laiãka) odpyká pﬁíslu‰n˘ trest, tedy poté,
kdy odstraní karmickou zátûÏ minul˘ch ãinÛ a my‰lenek, dojde vysvobození z pﬁerozmanit˘ch pekel a dostane tak novou ‰anci na úplné vysvobození. MÛÏe totiÏ dosáhnout koneãného a nejvy‰‰ího cíle náboÏenského
usilování v‰ech buddhistÛ, totiÏ vysvobození spoãívajícího v ukonãení ﬁetûzce znovuzrozování, v dosaÏení nirvány.

31 ·ántidéva, Uvedení na cestu k probuzení: Bódhiãarjávatára, Praha: DharmaGaia 2000,
155.
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SUMMARY
Buddhist Hells: Depictions and Texts Concerning the Third Great Hell Sangháta
The genre of depiction of hells represents a very interesting segment of Buddhism.
Although its Tibetan and Mongolian varieties are not as rich as e.g. Japanese, Thai, Chinese
or Korean conceptions, the depictions provide sufficient subject matter for description,
analysis and comparison. In the collections of Náprstek Museum in Prague a rare fragment
of the text (“Prague xylograph”) entitled Six Ways of Existence (Mong. Eke boluγsan irγuγan j^yild amitan-u bayidal anu orusiba) is found. It is a xylographic bilingual (Mongolian
and Tibetan) edition accompanied with numerous manually colored scenes of hells. This
“Prague xylograph” corresponds to the manuscript accompanied with color drawings located in the Ferenc Hopp Museum in Budapest whose author is Bandida Tsewang Wangchug
Dorje. This contribution focuses on the description and partial comparison of visual material
of the “Prague xylograph” with Budapest drawings, as well as inclusion of the text into the
broader context of time and teaching.
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