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3. Souhrn 
Tato bakalářská práce pojednává o japonském buddhistickém mnichovi jménem Ničiren, 
který žil ve 13. století. Zabývá se jednak jeho životem, jednak různými aspekty jeho učení. 
Převážně se pohybuje v myšlenkovém světě japonského buddhismu, který je součástí 
mahájánového buddhismu. Vedle toho zasazuje základní Ničirenovy myšlenky do obecného 
buddhistického rámce. V závěru propracovává dané téma z hlediska obecně religionistické 
reflexe, tj. daný fenomén zkoumá z pohledu fundamentalistických hnutí. Výsledky ukazují, že 
Ničiren je fundamentalistou. Práce může sloužit jako podklad pro bližší studium nábo-
ženských hnutí, které se v pozdější době odvolávají na Ničirena. 

4. Úvod 
V úvodu napíši několik informací týkajících se této práce. Nejdříve vymezím její cíl, 
zdůrazním, jaký má význam, popíši použitou metodiku a hlavní motiv sepsání. Dále nastíním 
některé základní problémy, jichž si při čtení musíme být vědomi. Následně shrnu jednotlivé 
kapitoly a základní body Ničirenova myšlení. 

Cílem práce je komplexní představení Ničirena. Neomezila jsem se jen na jeho 
myšlení, ale podávám celkový náhled na japonský buddhismus a buddhismus obecně. Navíc 
ve srovnávací části zdůrazňuji jeden z možných aspektů na Ničirenovo myšlení, a tak ho 
přibližuji chápání dnešního člověka. Rozebírám Ničirenovo myšlení na základě předem 
definovaných charakteristik fundamentalistických hnutí a zabývám se otázkou, do jaké míry 
je tento postup oprávněný. Vzhledem k téměř absolutní nedostupnosti Ničirenova díla 
v češtině se odvažuji tvrdit, že práce je přínosná. Její přínos je právě i v postupu, v němž se 
snaží aplikovat na Ničirena obecně religionistický termín fundamentalismu, který nemá 
dlouhou historii a vychází ze zcela odlišného myšlenkového světa. Volba tohoto tématu byla 
motivována snahou získat základ pro zpracování učení pozdějších škol, zejména hnutí Soka 
Gakkai. Základní metodikou bylo shromažďování dostupného materiálu ze knih a časopisů. 
Snažila jsem se čtenáři představit v koherentní podobě a v českém jazyce hlavní poznatky 
vědeckého bádání o Ničirenovi. Aby práce nebyla jen čistě popisnou, přistoupila jsem v zá-
věru ke srovnání Ničirenova myšlení s hlavními rysy fundamentalismu. Zde je na místě 
poznámka, že práce se nezabývá živoucí praxí Ničirenova buddhismu, ani jeho současnými 
podobami. Je tedy teoretická bez přihlédnutí k současnému stavu. 

V rámci daného tématu narážíme na několik problémů. Tím základním je časová 
vzdálenost, která nás dělí od Ničirenova života, a také naprosto odlišné myšlenkové prostředí, 
ve kterém žil. Stojíme před výzvou pochopit jeho myšlenkový svět, jenž byl ovlivněn 
japonskou izolovaností, ale i přebíráním různých vlivů, zejména čínských. Další problém se 
týká fundamentalismu. Současnými badateli je fundamentalismus vnímán jako moderní hnutí, 
které reaguje na události posledních dvou staletí. Použití obecných pojmů odvozených 
z hnutích vzniklých ve 20. století na myšlení ze 13. století se ukazuje jako problematické. 
Navíc samotný fundamentalismus vznikl u protestantských křesťanů v Severní Americe. Je 
tedy jasné, že jakákoliv podobnost Ničirena s fundamentalismem bude jen přibližná. Poslední 
problém, který si zaslouží naši pozornost, je moje neznalost japonštiny. Čtenář se proto 
nesetká s přímými citacemi z Ničirenových děl, ale jen s citacemi překladů. 

Co se týče obsahu samotné práce, začínám náčrtem historického pozadí Japonska od 8. 
století do 13. století. Vzhledem k tomu, že nás zajímá Ničiren, daný úsek historie postačí pro 
naše potřeby. Poté přichází na řadu popis příchodu buddhismu do Japonska. Do této 8. kapi-
toly jsem zařadila nejen hlavní školy narského období, které převažovaly ještě v Ničirenově 
době, ale i jiné školy, které se už před Ničirenem začaly rozvíjet. Jedná se o školy doby Heian 
Tendai a Šingon. Než jsem přikročila k samotnému Ničirenovi, charakterizovala jsem ještě 
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v 9. kapitole buddhismus v období Kamakura, resp. tu oblast buddhismu, která je naším 
předmětem zájmu. Pak už následuje 10. kapitola o Ničirenově životě, která líčí nejen základní 
body jeho života, ale i některé detailní události. Následující podkapitoly jsou věnovány 
rozboru Ničirenova učení. Velkou pozornost věnuji třem velkým mystériím, zejména 
Daimoku. Poté se soustředím na Ničirenův vztah k základnímu textu jeho světonázoru, 
k Lotosové sútře. Pro lepší pochopení jsem do práce zařadila i obsah Lotosové sútry, který ji 
shrnuje kapitolu po kapitole. Následně jsem zaměřila pozornost na Ničirenovo chápání 
současnosti, včetně jeho kritiky ostatních buddhistických škol, jiných náboženství i jiných 
náboženských textů. V závěru o Ničirenově učení jsem zmínila jeho pojetí morálky a kon-
verze. Poslední 11. kapitola už pojednává o vztahu Ničirena a fundamentalismu. Nejdříve 
jsem charakterizovala severoamerický fundamentalismus, pak fundamentalismus obecně a 
jednotlivé charakteristické rysy obou dvou jsem aplikovala postupně na Ničirena, tedy 
popsala jsem Ničirena nejprve z hlediska hlavních bodů severoamerického fundamentalismu a 
poté pomocí prvků typických obecně pro fundamentalismus. Výsledkem práce je shrnutí 
tohoto srovnání a odpověď na otázku, zda je Ničiren fundamentalistou či nikoli. 

Pro lepší orientaci v práci se teď pokusím v několika větách shrnout základní body 
Ničirenova myšlení. Ničiren vycházel z učení školy Tendai a usiloval o návrat k tomu, co 
požadoval za její původní učení. Za základní text přijal Lotosovou sútru, která podle něj 
obsahuje veškerou pravdu. Recitace jejího názvu ve formě Namu Mjóhó rengekjó pro něj 
představuje základní podobu praxe. Díky této recitaci si člověk uvědomí svoji základní 
jednotu s věčně probuzeným buddhou. Sám Ničiren se považoval za vtělení bódhisattvy 
Džógjó. Velký vliv na jeho myšlení měla představa, že žijeme v době úpadku, proto je 
potřeba přivést lidi ke správné Buddhově nauce (sa. dharma), byť i za použití násilí, a ostatní 
školy musí být zakázány. Z Japonska se v jeho představách mělo stát centrum šíření pravé 
dharmy do celého světa. 

5. Rešerše 
Veškerá základní literatura je v angličtině nebo francouzštině. S pramenným materiálem jsem 
kvůli neznalosti japonského jazyka nepracovala. Základní informace o historii Japonska jsem 
čerpala z jedné z mála českých knih citovaných v práci, z Dějin Japonska od Edwina O. 
Reischauera a Alberta M. Craiga, kterou přeložili David Labus a Jan Sýkora. Jedná se o mo-
derní historiografické dílo. Informace o jiných náboženských směrech pochází především 
z práce manželů Mantsunagových Foundation of Japanese Buddhism, která v jasné podobě 
shrnuje všechny buddhistické směry v Japonsku od jeho příchodu až do 14. století. 

Pokud jde o Ničirenův život, primárně jsem pracovala s francouzskou prací Masaharu 
Anesakiho Nichiren, le moine bouddhiste visionnaire. Dílo nezapře vliv náboženského 
přesvědčení autora, který byl Ničirenovým stoupencem. Také všechna tvrzení nelze brát 
doslova, neboť vyprávění je do značné míry legendární. Nicméně odpovídá popisu života, 
který můžeme najít i u Phillipa Yampolskiho v knize Selected writings of Nichiren, jejímž je 
editorem. Posledně jmenovanou knihu jsem využila zvláště kvůli mnoha překladům Niči-
renových spisů. Dalším zdrojem Ničirenových pojednání byla dvojice děl od francouzského 
badatele Gastona Renondeaua. Le bouddhisme japonais obsahuje několik Ničirenových děl 
s krátkým komentářem u každé kapitoly jednotlivého spisu. Výtečným zdrojem pro pocho-
pení Ničirenova myšlení je i Renondeauova druhá práce La doctrine de Nichiren, která 
nejdříve shrnuje Ničirenovo myšlení a pak poskytne překlad několika jeho děl. 

Pro různé detaily o buddhismu kamakurské doby je velmi užitečná kniha, kterou edito-
roval Richard K. Payne, Re-visioning „Kamakura“ Buddhism. Jednotlivé kapitoly se věnují 
konkrétnějším problémům kamakurského buddhismu. Z tohoto ohledu je výtečný i článek 
Jacqueline Stone „Rebuking the Enemies of the Lotus“. Detailnější pohled na Ničirenovo 
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myšlení poskytují i tyto články: „Rising from the Lotus“ od Paul D. Jaffeho, „In Search of a 
Lost Reforamation“ od James H. Foarda a „Nichiren’s three secrets“ Paula O. Ingrama. Tyto 
články si vybírají z Ničirenova myšlení jeden konkrétní prvek, který dále rozpracovávají. 

K obecnému popisu buddhistických termínů jsem využila Slovník náboženství, jehož 
autory jsou Mircea Eliade a Ioan P. Culianu, do češtiny přeložil Milan Lyčka. Základy o ma-
hájánovém buddhismu jsem čerpala od Paula Williamse z knihy Mahāyāna Buddhism. 
Ohledně pravidel přepisu sanskrtských, japonských a čínských termínů jsem se řídila knihou 
Lexikon východní moudrosti: buddhismus, hinduismus, taoismus, zen, kterou přeložil Jan 
Filipský a kol. Shrnutí Lotosové sútry jsem čerpala z anglického překladu čínského překladu 
Kumáradžívy od Kubo Tsugurariho and Yuyama Akiry The Lotus sutra. K tomuto překladu 
jsem se rozhodla ze dvou důvodů – sám Ničiren pracoval s čínským překladem a navíc nelze 
říci, že dochovaný sanskrtský text Lotosové sútry je původnější. 

Kapitoly o fundamentalismu jsem zpracovala na základě knih, které vycházely v rámci 
projektu The Fundamentalism project. Celkem vyšlo šest svazků, jejichž editory jsou Martin 
E. Marty and Scott R. Appleby.  Jednotlivé svazky se víceméně zabývají konkrétními 
podobami fundamentalismu napříč náboženstvími. Obecnější zhodnocení fundamentalismu 
lze najít zvláště v pátém svazku Fundamentalisms Comprehended. Autoři zpracovávají jen 
současné podoby fundamentalismu, tj. berou fundamentalismus jako moderní jev. Ohnisko 
jejich zájmu se soustředí na 20. století. Doplňující informace jsou z knihy od Luboše Kro-
páčka Islámský fundamentalismus, která v úvodu rozebírá pojem fundamentalismu, pak už se 
věnuje konkrétním projevům současného islámského fundamentalismu. 

6. Seznam zkratek 
Kromě běžného krácení slov jako japonsky (jap.), sanskrtsky (sa.), editor (ed.) apod., zkracuji 
názvy Ničirenových děl. Kromě první citace neuvádím plný bibliografický údaj a díla zmiňuji 
takto: 
PKOO  Pojednání, které otevře oči 
VČ Výběr času 
SDV  Splacení dluhů vděčnosti 
DP  Dopis Teradomarí 
PPPVJ  Pojednání o pravé povaze všech jsoucen 
RČKN  O různých činech kněze Ničirena 
PUK  Předmět uctívání v kontemplaci 
PTJP  Pozemské touhy jsou probuzením 
ŠTS  Štěstí na tomto světě 
PZSZO  Pojednání o zabezpečení státu zřízením ortodoxie 
KDP  Když dáte poznat vašemu pánu toto učení, tímto způsobem uniknete účasti 
  na jeho chybách 
ÚPDBR Ústní poučení o dosažení buddhovství rostlinami 
PPL Pojednání o podstatě lotosu 
OPRA Odůvodnění pro psaní Riššó ankokuron 
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7. Historické pozadí 
Pro potřeby této práce začneme obdobím, kdy Nara byla hlavním městem (710-784).1 U moci 
byl rod Fudžiwarů, i když Japonsko mělo svého císaře. Roku 794 bylo založeno nové hlavní 
město Heian, později přejmenované na Kjóto. Období Heian se datuje od roku 794 do roku 
1185 (ačkoli Kjóto bylo hlavním městem až do roku 1868). Vžila se praxe, že císaři panují, 
ale nevládnou. 

Fudžiwarský rod byl na sklonku 12. století vystřídán jiným proudem, mocnější a vitál-
nější vojenskou vrstvou, vzešlou z provincií, která po několik následujících století udávala 
hlavní směr vývoje celé společnosti. Přirozeným jádrem, okolo něhož se ozbrojené družiny 
zpravidla formovaly, byly rody nebo jedinci s mimořádně urozeným původem, např. rody 
Minamoto či Taira. Rod Minamoto si postupně podmanil celé tehdejší území Japonska, když 
zvítězil nad Tairy roku 1185. Nová správa vojenské vlády byla založena v Kamakuře, 
v malém přímořském městě na jihu nížiny Kantó (blízko dnešního Tokia). A tak se od roku 
1185 do roku 1333 datuje kamakurská doba (období Kamakura). Vláda rodu Minamoto byla 
teoreticky čistě vojenského charakteru. Administrativa, česky šógunát, byla označována 
pojmem stanová vláda (jap. bakufu). Císařský dvůr v Kjótu byl držen pod pevnou kontrolou. 
Celá paleta orgánů heianské ústřední vlády zůstala zachována. Minamotové záhy zanikli roku 
1219 a vlády se fakticky ujal rod Hódžó. Další rozhodující vliv měly chrámové komplexy.2 
Byly zde tedy tři vlivné síly: aristokratický dvůr v Kjótu, válečnický režim v Kamakuře a 
chrámové instituce. Mezi prvními dvěma silami ale nepanovala žádná rovnováha, spíše spolu 
jednotlivé skupiny bojovaly, aby si buď udržely sílu nebo ji nabyly. Rovnováha se posouvala 
více ke Kamakuře. Chrámy nevěděly, od koho by měly vyžadovat politickou a ekonomickou 
podporu. 

Zahraniční hrozbu kamakurskému režimu představovaly invaze Mongolů, ovládajících 
velkou část východní Asie a část Evropy. Chán Kublaj požadoval, aby Japonsko uznalo mon-
golskou nadvládu a přijalo jeho podmínky. Po několikerém odmítnutí svých poslů pohrozil 
Chán Kublaj vysláním trestné výpravy. Nakonec roku 1274 vyslal smíšené mongolsko-
korejské oddíly, čítající okolo třiceti tisíc mužů. Kamakuře se sice podařilo sestavit elitní 
jednotky individuálně výborně vyzbrojených bojovníků, ovšem ti stáli proti ohromné přesile. 
Než mohla být bitva definitivně rozhodnuta, zničil mongolské loďstvo mohutný tajfun. Kublaj 
ale zaútočil ještě jednou, a to v roce 1281. S pomocí obranného valu dokázali obránci udržet 
útočníky dlouhé dva měsíce na mořském břehu, zatímco malé a pohyblivé japonské lodě 
ničily loďstvo protivníka. Pak opět udeřil tajfun a Mongolové museli odplout s nepořízenou. 
Tyto tajfuny, považované za božský vítr (jap. kamikadze), se nesmazatelně zapsaly do histo-
rické paměti Japonců a významně posílily národní přesvědčení, že zemi ochraňují božstva. 

V době Kamakura zasáhlo Japonsko také několik přírodních katastrof. Roku 1271 to 
bylo sucho, prudké deště a vichřice sužovaly zemi v roce 1256.3 Dalšího roku 1257 přišlo 
zemětřesení spojené se suchem, následovaly bouřky, požáry, dokonce i hladomory a mory 

                                                 
1 Následující výklad historického pozadí, pokud není uvedeno jinak, pochází z EDWIN O. REISCHAUER a ALBERT 

M. CRAIG, Dějiny Japonska, z angl. orig. přel. David Labus a Jan Sýkora, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 
2000, 444 s., (Japan, Boston: Houghton Mifflin Company, 1989), ISBN: 80-7106-391-6. 
2 P. 6-7 in: RICHARD K. PAYNE, „Introduction“, in: Payne, Richard K. (ed.), Re-visioning „Kamakura“ 
Buddhism, Honolulu: University of Hawaii Press, c1998, 281 p., Studies in East Asian Buddhism, no. 11, ISBN: 
0-8248-2024-X (cloth.). 
3 P. 11 in: PHILIP B. YAMPOLSKI (ed.), Selected writings of Nichiren, transl. by Burton Watson and others, New 
York: Columbia University Press, 1990, 508 p., ISBN: 0-231-07260-0. 
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v letech 1259-1260. Častým obrázkem byl boj mezi ozbrojenými mnichy.4 Samurajové 
ztráceli postupně odolnost vůči lákadlům luxusu a pohodlí, zhoršovala se i jejich ekonomická 
situace. Nakonec roku 1333 slábnoucí šógunát v Kamakuře padl. 

 

 
Obrázek 1 Japonsko v době Kamakura 

8. Příchod buddhismu do Japonska 
V době, kdy buddhismus přichází do Japonska, je japonským náboženstvím šintoismus. Jedná 
se o náboženství, které je obrovským komplexem představ, zvyků a praktik. Označení cesta 
božstev (jap. šintó) se mu dostalo až v rámci konfrontace s buddhismem, aby se od něj odlišil. 
Jádro tvoří uctívání přírodních sil, které byly považovány za božstva (jap. kami). Jsou to 
jakési všudypřítomné manifestace posvátna.5 Šintoismus připravil úrodnou půdu pro přijetí 
buddhismu.6 V době, kdy přišel buddhismus do Japonska, šintoismus jako víra mohl být 
slučitelný s téměř jakýmkoliv náboženstvím. Navíc sám buddhismus uměl asimilovat božstva 
cizí víry, takže bez problémů přijal kami. Přitažlivost buddhismu mimo jiné spočívala 
v obrazu Buddhy jako magického ochránce, obdařeného větší mocí než jakou měla 
šintoistická božstva.7 

8.1. Školy období Nara 

Podle tradice byl buddhismu oficiálně uveden do Japonska roku 552 n. l.8 Za otce japonského 
buddhismu je považován princ Šótoku (574-622). Za jeho vlády byl buddhismus ustanoven 
jako státní náboženství.9 Přesto lidová víra v duchy předků hrála důležitější roli v každo-
denním životě a v náboženské praxi než buddhistická nauka. Zpočátku se buddhismus 

                                                 
4 P. 9 in: GASTON RENONDEAU, Le bouddhisme japonais. Textes fondamentaux de quatre grands moines de 
Kamakura: Honen, Shinran, Nichiren et Dogen, préf. et traduction français de Renondeau, Paris: Albin Michel, 
1965, Spiritualité vivantes: série Buddhisme, 315 p. 
5 S. 237 in:  MIRCEA ELIADE  a IOAN P. CULIANU, Slovník náboženství, z franc. orig. přel. Milan Lyčka, 2. 
vydání, Praha: Argo, 2001, 318 s., (Dictionnaire des religions, Paris: Plon, 1990), ISBN: 80-7203-393-X. 
6 P. 5-8 in: DAIGAN MATSUNAGA AND ALICIA MATSUNAGA, Foundation of Japanese Buddhism, vol 1, Los 
Angeles, Tokyo: Buddhist Books International, 1993, vii, 292 p., ISBN: 0-914910-26-4. 
7
 REISCHAUER a CRAIG, Dějiny Japonska, s. 24. 

8
 Následující pojednání o školách doby Nara je, pokud není uvedeno jinak, z knihy MATSUNAGA AND 

MATSUNAGA, Foundation of Japanese Buddhism, vol. 1, p. 25-137. 
9 P. 104-105 in: JOHN C. MARALDO, „Buddhist Philosophy, Japanese“, in: Craig, Edward (gen. ed.), Routledge 
Encyklopedia of Philosophy, vol. 2, London: Routledge, 1998, p. 99-106, ISBN: 0415-18707-9. 
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soustředil v hlavním městě Nara.10 Tradičně se uvádí šest hlavních škol narského období, 
které byly ustanoveny v letech 747-751: Kuša, Džódžicu, Ricu, Sanron, Hossó a Kegon. Byly 
přitažlivé především pro členy aristokracie,11 avšak položily základy pozdějšího 
kamakurského myšlení: 
1) Kuša (sa. Abhidharmakóša) – tato škola se soustředí na klasifikaci dharem neboli prvků 

existence a na analýzu psychologických stavů a etických činů vedoucích k probuzení. I 
když jsou dharmy pomíjivé a okamžikové, existují dharmy minulé, současné i budoucí. 
Vyvinula také atomisticku teorii. 

2) Džódžicu (sa. Satjasiddhišástra) – postupně se stala součástí školy Sanron. Učila, že 
z hlediska konečné pravdy jsou dharmy a pět psycho-fyzických prvků (sa. skandha), ze 
kterých se skládá jedinec, prázdné. Na rovině konveční pravdy uznávala jejich dočasnou 
existenci. 

3) Ricu (sa. Abhidharmapitaka) – dodržování kázeňských pravidel považovala za první krok 
formování jednotlivce, pomocí něhož bude adept později schopen porozumět učení 
abhidharmy. Ovládání vnějšího chování utváří mysl, činí ji přístupnou buddhistickému 
učení a schopnou duchovního pokroku. Škola Ricu působila jako strážce mnišské ordinace 
– první oficiální místo, kde během ordinace mniši obdrží buddhistická klášterní pravidla 
(jap. kaidan), bylo postaveno v chrámu školy Ricu v Tódaidži. 

4) Sanron (sa. madhjamaka) – její učení vévodilo rané době Nara. Podle ní nirvána je 
ontologicky i epistemologicky prázdná. Zabývala se klasifikací súter. Nejvýše si cení 
Lotosovou sútru, kterou přeložil do čínštiny Kumáradžíva (350-409). 

5) Hossó (sa. vidžňánaváda) – vědomí tvoří základ pro vyjevení se světa fenoménů. Hodně se 
podobala škole Kuša, která se stala její součástí.  

6) Kegon (sa. avatamsaka) – škola učí o závislém vznikání oblasti dharem (sa. dharmadhátu). 
Celý vesmír je obsažen v jediné myšlence. 

8.2. Buddhistické školy doby Heian 

8.2.1. Škola Tendai 

Zakladatelem školy Tendai v Japonsku byl Saičó.12 Narodil se roku 767. V devatenácti letech 
obdržel úplnou ordinaci a krátce poté odešel na horu Hiei. Roku 788 ustavil Hieizandži 
chrám. Během této doby začal studovat písma školy Tchien-tchaj (jap. Tendai). Oproti sucho-
párné nauce šesti narských škol, obsahovala písma Č’-iho (zakladatel čínského Tchien-tchaj) 
každodenní zbožnou praxi. Saičóovi dostal možnost navštívit Čínu. Seznámil se zde i 
s esoterickým učením. 

Škola Tendai, kterou v Japonsku Saičó ustanovil (oficiálně roku 805), nebyla přesnou 
kopií čínské Tchien-tchaj. Saičó byl ještě před odchodem do Číny ovlivněn verzí Tendaie 
podanou školou Ricu. Také se zajímal o zen a seznámil se s esoterismem. Čínský Tchien-
tchaj tíhnul k univerzalismu, kdežto v Japonsku byl nacionalistický – škola Tendai hrála 
důležitou roli v ochraně národa. Jejím ideálem bylo chránit národ a učinit z Japonska 
buddhovskou zemi. V Číně byl Tchien-tchaj určen mnichům, v Japonsku byli její součástí i 
laici. 

Saičó usiloval o reformu, vedl boj proti korupci narských škol a chtěl ustavit mahá-
jánové zasvěcení (jap. kaidan), tj. vlastní mnišskou ordinaci mahájánového typu. Roku 816 
požádal o císařské svolení, aby mohl založit mahájánové zasvěcení. Byl to revoluční krok. 
Jeho žádost byla schválena až několik dní po jeho smrti roku 822. Následujícího roku hlavní 

                                                 
10 REISCHAUER a CRAIG, Dějiny Japonska, s. 25. 
11 Zabývaly se spíše filosofickými problémy a byly určené pro vzdělané vrstvy. 
12

 Výklad o buddhistických školách doby Heian je, pokud není uvedeno jinak, z knihy MATSUNAGA and 

MATSUNAGA, Foundation of Japanese Buddhism, vol. 1, p. 139-199. 
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chrám na hoře Hiei získal jméno Enrjakudži. Saičóovi byl udělen jako prvnímu člověku 
v japonských dějinách posmrtný titul daiši (Velký učitel) a pro příští generace se stal Dengjó 
daišim. 

 
 

Obrázek 2 Dengjó daiši 

 
Základním textem školy Tendai byla Lotosová sútra (sa. Saddharmapundaríkasútra) známá 
v Japonsku jako Hokkekjó. V Číně byl Tchien-tchaj znám jako Lotosová škola, ale v Japonsku 
byl vliv Lotosové sútry postupně zastíněn Mahávairóčanasútrou (jap. Dainičikjó), která byla 
prohlášena za text nadřazený Lotosové sútře. Další důležitou sútrou byla Mahápari-
nirvánasútra (jap. Nehankjó). 

Č’-i, zakladatel čínského Tchien-tchaj, rozdělil život a činnost Buddhy na pět období. 
Ke každému období náleží určitý typ textů či konkrétní sútra:13 
1) Období avatamsaky – nastalo ihned po Buddhově probuzení, Buddha učil podstatu svého 

probuzení, kterou ale žáci nepochopili. 
2) Období nikájí – cílem bylo připravit žáky na mahájánu. 
3) Období vaipuljí – ti, kdo věřili v hínajánu konvertovali k mahájáně. 
4) Období pradžňápáramit – kladen důraz na učení o prázdnotě. 
5) Období Saddharmapundaríky a Maháparinirvánasútry – konečným cílem těchto období 

bylo uvést buddhistické posluchače (sa. šrávaka) k učení Lotosové sútry.14 

                                                 
13 Toto řazení je typické pro mahájánový buddhismus v Číně. Nauka o Buddhově dokonalosti ve výběru správ-
ných prostředků (Buddha mluví na úrovni svých posluchačů) vedla k rozvinutí systému zvaného pchan-ťiao – 
každá škola seřadila Buddhova učení do vzestupného žebříčku, který vedl až k nejvyššímu učení ztělesněnému 
v hlavní sútře dané školy. Tímto každá škola odůvodňovala, proč učí danou nauku a proč její sútra ztělesňuje 
konečné učení (p. 143 in: PAUL WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism: the Doctrinal Foundations, London, New 
York: Routledge, 1989, xii, 317 p., ISBN: 0-415-02537-0). 
14 Jedním z problémů východoasijských buddhistů, kteří považovali Lotosovou sútru za Buddhovo konečné 
učení, byla značná oblíbenost Maháparinirvánasútry. Č’-i z tohoto důvodu řadí Lotosovou sútru a Mahá-
parinirvánasútru vedle sebe. Konečné učení je učením Lotosové sútry, ale Buddha hlásal ještě Mahá-
parinirvánasútru, aby zdůraznil svoji stálou přítomnost pro ty, kdo dostatečně nepochopili učení Lotosové sútry. 
Takto Č’-i spojil učení Lotosové sútry s učením Maháparinirvánasútry o buddhovské podstatě (WILLIAMS, 
Mahāyāna Buddhism, p. 156). Blíže k tomuto tématu viz podkapitola 10.2. Buddhovská podstata (sa. 
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Za součást Tendaie byl již za Saičóa oficiálně nahlížen esoterismus, ale chybělo jasné vyme-
zení jeho postavení. Saičóův žák Ennin (794-864) studoval tři roky v Číně esoterická učení i 
rituály a po jeho návratu se tantrismus Tendaie (jap. Tendai taimitsu) mohl svojí propra-
covaností rovnat škole Šingon. Ennin byl také zaujat meditací o buddhovi Amidovi. V praxi 
považoval tantrismus za nadřazený Lotosové sútře stejně jako jeho rival Enčin (814-89). Až 
nakonec kněz Annen (841-889) prohlásil Maháparinivánasútru za nadřazenou Lotosové sútře. 

8.2.2.  Škola Šingon 

Školu Šingon založil Kúkai, který se narodil roku 774. Byl přesvědčen, že Mahávairóča-
nasútra ztělesňuje vše, co v buddhismu hledal. Jeho škola byla oficiálně uznána až roku 835, 
v rok jeho smrti. Po Kúkaiově smrti byla škola čím dál více nejednotná. K jejímu sjednocení 
došlo až na přelomu 9. a 10. století. Kúkai obdržel posmrtný titul Kóbó Daiši. A rozšířil se 
mýtus, že hlavní chrám Kójasan je Čistou zemí. 

Šingon je jedinou školou japonského buddhismu, která se považuje za zcela esote-
rickou – klade důraz na tajné předávání učení z učitele na žáka za použití symbolismu. 
Považuje dvě sútry za velmi důležité: Mahávairóčanasútru a Vadžrašékharasútru. Kúkai byl 
přesvědčen, že esoterický buddhismus je nadřazen exoterickému buddhismu. Narozdíl od 
exoterického buddhismu, který říká, že probuzení nelze vyjádřit jazykem, Šingon se vyjadřuje 
pomocí manter, gest (sa. mudrá), symbolů a obrazců (sa. mandala). Podle Kúkaie poslední 
pravdu nelze nikdy přímo vyjádřit lidským jazykem. Podle esoterického buddhismu jedinec se 
může okamžitě spojit s Buddhovým tělem dharmy (sa. dharmakája) a dosáhnout probuzení. 
To lze dosáhnout již v tomto těle, kdežto pro exoterické učení je dosažení probuzení dlouho-
dobou záležitostí několika životů. Exoterické učení také odmítá, že by všechny druhy osob 
dosáhly probuzení. Podle esoterického učení Vairóčana (jap. Dainiči)15 neustále pomáhá všem 
cítícím bytostem a ti, kdo pěstují základní cvičení, získají zásluhy. 

9. Buddhistické školy doby Kamakura 
V kamakurské době lze postřehnout základní změnu v buddhismu – přešel z rukou aristo-
kracie mezi rolníky,16 obchodníky, řemeslníky a válečníky.17 Buddhismus této doby můžeme 
interpretovat různě. Japonští badatelé mluví o „novém buddhismu“, který je v protikladu ke 
„starému buddhismu“ dob Nara a Heian. Kamakurský buddhismus z tohoto pohledu před-
stavuje pět škol:18 Ničirenova škola (jap. Ničiren šú), založena Ničirenem (1222-1282), škola 
Čisté země (jap. Džódo šú), založena Hónenem (1133-1212), Pravá škola Čisté země (jap. 
Džódo šinšú), založena Šinranem (1173-1262), škola Rinzai (jap. Rinzai šú), založena 

                                                                                                                                                         
tathágatagarbha) je podle některých mahájánových škol přítomna ve všech cítících bytostech. Jedná se o jakýsi 
vnitřní potenciál pro probuzení. 
15 Vairóčana je kosmický buddha, jež se skládá z pěti vesmírných prvků – země, voda, oheň, vítr a prostor. Tyto 
prvky vytváří i těla všech bytostí. Skrze mantry, mudry (zvláštní polohy rukou) a meditaci si člověk uvědomí 
jednotu své bytosti s kosmickým buddhou (p. 149 in: JACQUELINE I. STONE, „Chanting the August Tihle of the 
Lotus Sutra: Daimoku: Practices in Classical and Medieval Japan“, in: Payne, Richard K. [ed.], Re-visioning 
„Kamakura“ Buddhism, p. 116-166). 
16 V době Kamakura rolníci bohatli, proto mohli podporovat buddhistické učitele, navíc měli sami dostatek vol-
ného času na studium buddhistických učení. Také všeobecně vzrostla gramotnost (PAYNE, „Introduction“, p. 9). 
17

 JAMES H. FOARD, „In Search of a Lost Reforamation“, Japanese Journal of Religous Studies, 1980, 7.4, p. 
261-291. 
18 Když mluvím o školách, nejedná se o školy v přesném slova smyslu s pravověrným učením, ústřední autoritou 
a příbuznými chrámy. Uspořádání se spíše dá připodobnit k jakýmsi soustředným kruhům, které měly ve svém 
středu kultické centrum s vlastní sférou vlivu. Čím dále od centra byl nějaký chrám, tím slábl vliv kultického 
centra. Sama tato centra nebyla institucionálně autonomní (p. 28-31 in: JAMES C. DOBBINS, „Envisioning 
Kamakura Buddhism“, in: Payne, Richard K. [ed.], Re-visioning „Kamakura“ buddhism, p. 24-42). 



 10 

Eisaiem (1141-1215) a škola Sótó (jap. Sótó šú), založena Dógenem (1200-1253).19 „Staré 
školy“ jsou vnímány jako elitářské.20 Předkamakurské školy měly být podle této teorie 
v úpadku. Opak je ale pravdou. Předkamakurské školy nebyly utlačovatelskými silami 
bránícími změně, samy se do ní zapojily.21 V současnosti je tedy chápání předkamakurských 
škol jako úpadkových neudržitelné.22 Na Západě je rovněž velmi populární přesvědčení, že 
školy vzniklé v kamakurské době jsou více japonské než školy předkamakurské. Ale to také 
není správný pohled. Jednak všechny kamakurské školy měly své předchůdce v Číně,23 jednak 
už raný buddhismus doby Heian vykazoval mnoho vyloženě japonských rysů – byl úzce 
spojen se státem,24 přijal náboženské praxe, která byly pěstovány na horách, a vstřebal 
původní náboženství. Navíc, na rozdíl od indického buddhismu, se mniši zapojovali do poli-
tiky a byli ochotni pracovat jako rolníci.25 

Jiná interpretace dává kamakurský buddhismus do spojitosti s protestantskou refor-
mací.26 Hlavním představitelem této teorie je Robert Bellah – byla to reformace ve smyslu 
návratu ke zkušenosti zakladatele buddhismu. Měla umožnit nový druh sociální organizace 
v rámci náboženského společenství, avšak neuspěla ve vytvoření instituce. Průlom k osobní 
cestě ke spáse nevyústil v novou individuální autonomii. 

Základní náboženská změna té doby vycházela z tvrzení, že jedinec v jakémkoliv 
sociálním či církevním postavení může okamžitě dosáhnout spásy (ve smyslu probuzení) či 
různých výhod, jako je zdraví a blahobyt, skrze nějakou formu přímé, osobní zbožnosti urče-
né konkrétnímu buddhovi, bódhisattvovi, sútře či světci.27 Kněží i rolníci nadále pokračují ve 
svých zvycích, ale bojí se stejného pekla a touží po stejném ráji. Kamakurská hnutí proto 
James Foard nazývá lidovými, protože představují naléhavou výzvu všem Japoncům a jsou 
otevřena pro všechny.28 Průlom k přesvědčení, že spása je možná pro všechny, vyvolal změny 
ve dvou oblastech:29 
1) Vedení a sociální organizace – kněží ztratili svou výsostnou pozici, jejich role byla už 

především pastorální. Věřící byl zodpovědný sám za sebe. 
2) Praxe a prozelytické metody – kamakurský buddhismus zjednodušil praxi, resp. praxi 

vedoucí ke spáse. Buddhistické dogma se předávalo v japonštině. 
 
Lidový buddhismus kamakurské doby se projevuje ve třech podobách: 

                                                 
19 Někdy se termínem „nový buddhismus“ označuje i Dži šú založená Ippenem (1239-1289). „Starý 
buddhismus“ je konkrétně ztotožněném se školou Tendai, Šingonem a šesti narskými školami (DOBBINS, 
„Envisioning Kamakura Buddhism“, p. 24). 
20

 DOBBINS, „Envisioning Kamakura Buddhism“, p. 26. 
21 PAYNE, „Introduction“, p. 9. 
22

 FOARD, „In Search of a Lost Reforamation“, p. 261-262. 
23 Nově formující tradice se pohybují v rámci buddhistické tradice. Dógen zakládá svůj zenový buddhismus na 
tradici patriarchů. Hónen a Šinran poukazují ke slibu buddhy Amidy. Hónen usiluje o spojení se Šan-taoem, 
Šinran zase prosazuje učení Hónena. Ničiren si myslí, že znovu zakládá původní Tendai Saičóa. Z toho je vidět, 
že zakládající postavy nových směrů se prezentují jako nástupci již ustanovených učení, která sahají do doby 
Heian, či pocházejí z Číny, Indie, nebo se odvolávají k samotnému Buddhovi. Tyto školy nekladou důraz na 
svoji novost, naopak zakládají svoji legitimitu na historickém pokračování již dříve založených škol a hlásají 
jejich očištění do původního stavu (PAYNE, „Introduction“, p. 11). 
24 Od klášterů se čekalo, že budou věnovat čas rituálům za ochranu státu a za různé světské výhody. Na oplátku 
byl stát tolerantní k cizímu náboženství a někdy ho i značně podporoval (WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism, p. 
157). 
25 WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism, p. 158. 
26

 FOARD, „In Search of a Lost Reforamation“, p. 263-265. 
27

 FOARD, „In Search of a Lost Reforamation“, p. 267. 
28 Přechod ke kamakurskému buddhismu začal ale v 11. století, ještě v době Heian (DOBBINS, „Envisioning 
Kamakura Buddhism“, p. 26) 
29

 FOARD, „In Search of a Lost Reforamation“, p. 269-271, 274-284. 
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a) Náboženské kulty – kamakurský buddhismus začíná v náboženských kultech.30 Kulty se 
vyvíjely v chrámech, ale i v šintoistických centrech. Mohly se z nich stát společenství na 
okraji těchto institucí. 

b) Náboženské řády – velký počet Japonců se setkal s lidovým buddhismem díky činnosti 
žebravých řádů, jako byl řád svatých mužů (jap. kandžin hidžiri). Vrchol náboženských 
řádů přišel se školou Času (jap. Dži šú) založenou Ippenem. 

c) Náboženské školy – lidové náboženské školy byly poslední fází kamakurského buddhismu. 
Foard mezi ně zařazuje jen školu Čisté země, Pravou školu Čisté země a Ničirenovu školu, 
které byly prvními skutečnými školami v japonském buddhismu. Jejich rozchod 
s dřívějšími školami byl totální. Hlavní postavy těchto škol našly jistotu spásy v určité 
formě zbožnosti a pak si začaly získávat okruh žáků díky svému charisma. V různých 
oblastech země se vytvořila malá, stálá shromáždění, jejichž členové pohlíželi na 
reformátory jako na zakladatele škol a následovali jejich učení a příklad. Ústředním bodem 
těchto škol bylo přesvědčení o nadřazenosti nad ostatními. Jiné podoby buddhismu byly 
podle nich nižší, ba naprosto nebezpečné. V tom byl rozdíl oproti všezahrnujícím 
systémům Tendaie a Šingonu. Lidové školy vycházely ze zbožností kultů a řádů, ale 
odlišoval je právě jejich důraz na exkluzivitu. 

 
Tyto nové podoby kamakurského buddhismu zůstávají druhořadými v době středověku. Staré 
školy jsou nadále nejvíce zmiňovány ve středověkých dokumentech a převládají i v chrá-
mech.31 Až v pozdním středověku se z nich staly samostatné instituce. 

Pro pochopení náboženství Japonska kamakurské doby je ještě nutné učinit poznámku 
o základním problému tohoto období – jak člověk může být buddhistou v době úpadku, jak 
může přežít sám buddhismus?32 Teorie úpadku (jap. mappó) měla tvořivý vliv na buddhismus 
kamakurské doby, neboť se hledal základ osobní a společensko-náboženské harmonie a 
útěchy. Tím základem mohla být jednoduchá víra založená na oddanosti k buddhovi Ami-
tábhovi, kterou rozvíjel Hónen, nebo osobní vnitřní rozvoj, který zdůrazňoval Dógen. Ničiren 
patřil do proudu, který prosazoval jednoduchou víru. Kladl důraz na exkluzivitu Lotosové 
sútry,33 což nebylo ničím neobvyklým v japonském buddhismu na konci 12. století a na 
počátku 13. století.34   

Jedno ale podle badatelů není jasné – proč Hónen, Ničiren a jiné postavy v rané 
středověké době přestaly uznávat různost učení a praxí35 jako osvobozující vhodné prostředky 
a místo toho kladly důraz na pravost jediné cesty?36 Možná se alespoň z části jednalo o odpo-
věď na sociální a politický neklid, který doprovázel úpadek aristokratické vlády a vzestup 
válečnické kultury. Znepokojení, že nastala doba úpadku, také hrálo svoji roli. 

                                                 
30 Kultem je myšleno uctívání určitého předmětu, které může mít svůj vlastní zvláštní rituál. 
31

 DOBBINS, „Envisioning Kamakura Buddhism“, p. 27-28. 
32 Viz podrobněji podkapitola 10.4. 
33 Prosazování Lotosové sútry bývá badateli považováno za nebuddhistický netolerantní prvek, ale podle 
Stoneové (i Foarda) je lepší použít pro Ničirenovu praxi termínu exkluzivistická (p. 231 in: JACQUELINE STONE, 
„Rebuking the Enemies of the Lotus: Nichirenist Exlusivism in Historical Perspective“, Japanese Journal of 
Religious Studies, 21.2/3 [1994]: 231-259). 
34

 STONE, „Rebuking the Enemies of the Lotus“, p. 231-235. 
35 Tato různost byla typická pro japonský buddhismus, neboť buddhové a bódhisattvové přizpůsobují svoji 
nauku úrovni posluchačů. 
36

 STONE, „Rebuking the Enemies of the Lotus“, p. 231-235. 
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9.1. Škola Čisté země a zen 

Školu Čisté země (jap. Džódo šú)37 založil Hónen, který se narodil roku 1133.38 Od roku 1145 
pobýval na hoře Hiei, kde přijal jméno Hónen. Až po třiceti letech se rozhodl ustanovit vlastní 
praxi nembucu. Postupně vzrostla jeho popularita, se kterou se pojily dva problémy: jednak 
bylo třeba kontrolovat mnichy, kteří se odvolávali na víru v moc nembucu, aby ospravedlnili 
požitkářský život, jednak se objevila žárlivost již ustanovených chrámových institucí. 
Hónenovým nejvýznamnějším dílem je Pojednání o výběru nembucu původního slibu (jap. 
Senčakušú). Kvůli nepřátelství chrámů byl  poslán do exilu roku  1207 na ostrově Šikoku.39 
Krátce po návratu roku 1212 zemřel. 

Recitace nembucu je podle Hónena jedinou vhodnou praxí v současné době úpadku.40 
Obhajuje působení „jiné síly“, síly Amitábhova nekonečného soucitu. Pouhá recitace jeho 
jména stačí ke spáse. Vysvětluje, že recitací nemíní meditaci, ani recitace nemá vycházet ze 
studia. Jde mu jen o pouhou recitaci buddhova jména. Nepřetržitá recitace nembucu očišťuje 
od předchozích přestupků.41 Bez ohledu na to, jak je člověk velkým hříšníkem, neměl by ne-
chat povstat pochyby.42 Hónen ale neobjasňuje vztah mezi vírou a četností recitací nembucu,43 
ani v jaký okamžik bude mít člověk jistotu, že dosáhne Čisté země.44 

Další důležitou školou byl zen. Zenové45 školy učí o získání okamžitého probuzení a 
zdůrazňují, že k probuzení lze dojít vlastním úsilím. Učení se předává ústně z učitele na 
žáka.46 Zen si je vědom nebezpečí skrytých v jazyku, a proto se snaží předat nauku 
neverbálně, třeba pomocí absurdních otázek. Do Japonska se zen dostal ve dvou variantách 
z Číny: škola Rinzai (jap. Rinazi šú) založena Eisaiem (1141-1215) a škola Sótó (jap. Sótó 
šú), kterou ustanovil Dógen (1200-1253).47 Pro Dógena byla jedinou praxí meditace v sedě 
(jap. zazen).48 

                                                 
37 Jedná se o kult zasvěcený buddhovi Amithábovi (jap. Amida). Amitábha „Nekonečné světlo“ a Amitájus 
„Nekonečný život“ jsou dvě jména jednoho buddhy.  Buddha Amitábha vládne ve své Čisté zemi Sukhávatí na 
západě (není to nějaký smyslový ráj), kdo se v ní narodí, již nikdy neupadne do nižších stavů zrození a mnohem 
snáz zde dosáhne probuzení. Aby se v ní člověk znovuzrodil, musí si to upřímně přát, musí věřit v Amitábhu a 
opakovat jeho jméno nebo na  něj myslet. I ten nejhorší člověk se může zrodit v Sukhávatí. Čínský učenec ze 7. 
století Tchan-luan vytvořil koncept „jiné síly“, neboť je velmi těžké dosáhnout probuzení skrze „vlastní sílu“, ale 
když člověk bude mít důvěru v Amitábhu, může se zrodit v Sukhávatí. Kladl důraz na recitaci Amitábhova 
jména, která má být neustálá, neboť očisťuje od hříchů. Jeho žák říká, že Amitábhovo jméno je mocné, je 
výsledkem buddhových vlastních zásluh. I Šan-tao zdůrazňuje, že je třeba věřit v Amitábhu. V 8. století došlo 
k ustálení Amitábhova jména do podoby „buddha Amitábha“ (čín. A-mit-tchuo fo), časem se výslovnost změnila 
na „uchyluji se buddhovi Amitábhovi“ (čín. Namo Amitchuo fo, jap. Namu Amida bucu – zkráceně nembucu) 
(WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism, p. 251-263). 
38

 P. 58-67 in: MATSUNAGA and MATSUNAGA, Foundation of Japanese Buddhism, vol. 2, Los Angeles, Tokyo: 
Buddhist Books International, 1993, vii, 362 p., ISBN: 0-914910-28-0. 
39 Jak říká Robert E. Morrell, Hónen a jeho stoupenci nečelili žádné inkvizici ani popravám kvůli učení. Vládě 
vadila netolerantnost některých extrémistů uvnitř hnutí Čisté země. Tito jedinci popírali hodnotu ostatních forem 
náboženské praxe. Sám Hónen uznával, že i ostatní způsoby náboženských cviční jsou platné pro ty, kdo si je 
budou přát následovat (p. 73 in: ROBERT E. MORRELL, „Kamakura Buddhism in the Literary Tradition“, in:  
Payne, Richard K. [ed.], Re-visioning „Kamakura“ Buddhism, p. 70-100). 
40 WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism, p. 265-266. 
41

 MATSUNAGA and MATSUNAGA, Foundation of Japanese Buddhism, vol. 2, p. 61. 
42 WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism, p. 266. 
43 Nicméně se zdá, že Hónen zastával názor, že opakování se nerovná „vlastní síle“, protože množství opakování 
samo o sobě nestačí k získání spásy (WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism, p. 268). 
44

 MATSUNAGA and MATSUNAGA, Foundation of Japanese Buddhism, vol. 2, p. 60, 70-71. 
45 Zen je japonský název pro meditaci (sa. dhjána). 
46

 MATSUNAGA and MATSUNAGA, Foundation of Japanese Buddhism, vol. 2, p. 192, 205,206. 
47

 ELIADE  a CULIANU, Slovník náboženství, s. 48-49. 
48 S. 154 in: DONALD S. LOPEZ JR., Příběh buddhismu: Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením, z angl. 
orig. přel. Lenka Borecká, Brno: Barrister & Principal, 2003, 256 s., (Buddhism: An Introduction and Guide, 
London, Penguin Books Ltd, 2001), ISBN: 80-86598-54-3. 
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10. Ničiren 

 
Obrázek 3 Ničiren 

 
Podle Masaharu Anesakiho je Ničiren téměř jedinečnou postavou v historii buddhismu, nejen 
díky své vytrvalosti tváří v tvář obtížím a pronásledování, ale také díky neotřesitelnému 
přesvědčení, že má poslání od Buddhy.49 Věřil v budoucnost svého učení a své země.50 Byl to 
statný muž s bojovnou povahou. Vedle toho, že byl mocným řečníkem s něžným srdcem, byl 
nejvzdělanějším a nejupřímnějším mužem své doby. Mluví o něm jako o svatém muži, který 
byl prorokem. Tak ho nazývá i Paul Williams, který dodává, že Ničiren nebyl kazatelem, ale 
odborným teologem, který mohl podpořit své názory logickými argumenty a textovými důka-
zy.51 Paul Ingram v něm vidí politického a náboženského reformátora.52 

Ničiren se narodil roku 1222 na jihovýchodě Japonska v rybářské vesnici Kominato,53 
která byla na severu obklopena zvlněnými kopci a na jihu omývána Tichým oceánem.54 Podle 
legendy při jeho narození vykvetly na kamenitém pobřeží lotosy. Ve dvanácti letech ho rodiče 
poslali do kláštera Seičódži na vrchu kopce Kijozumi.55 Studoval zde nauky škol Tendai a 
Šingon.56 V patnácti letech byl ordinován na mnicha a učitel Dózen-bó mu dal jméno Zešó-bó 
Renčó, tj. Věčný lotos.57 V Ničirenovi se postupně zrodily pochyby ohledně náboženské 
směsice, kterou ho učili, a proto se rozhodl prostudovat všechny existující větve buddhismu 
v Japonsku. Vydal se do Kamakury, kde čtyři roky studoval různé formy buddhismu včetně 

                                                 
49 P. 13 in: MASAHARU ANESKI, Nichiren, le moine bouddhiste visionnaire, Paris: Éditions MYOHO, 2006, 143 
p., (Nichiren, the Buddhist Prophet, Cambridge: Harvard University Press, 1916), ISBN: 2-916671-00-5. 
50 Je nutné znovu připomenout, že životopis, jak ho podává Masaharu, je do určité míry legendární. Ostatní 
Ničirenovy životopisy se od něj ale příliš neliší. 
51 WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism, p. 160. 
52 P. 209 in: PAUL O. INGRAM, „Nichiren’s three secrets“, Numen, vol. XXIV, Fasc. 3., p. 207-222. 
53 Vesnice ležela v provincii Awa v dnešní prefektuře Čiba (YAMPOLSKI [ed.], Selected writings of Nichiren, p. 
5). 
54 Následující souhrn Ničirenova života pochází (pokud není uvedeno jinak) od MASAHARU, Nichiren, p. 19-131. 
55 Někteří badatelé však tvrdili, že jeho otec byl méně důležitým úředníkem malé rybářské skupiny v místním 
okrsku (YAMPOLSKI [ed.], Selected writings of Nichiren, p. 5). 
56 YAMPOLSKI (ed.), Selected writings of Nichiren, p. 5. 
57 MASAHARU, Nichiren, p. 20. 



 14 

Čisté země a zenu.58 Roku 1242 přišel na horu Hiei, kde pobýval od roku 1243 do roku 
1253.59 Vedle buddhismu se zajímal i o šintoismus a konfucianismus.60 Po zuřivém vnitřním 
boji došel ke konečnému přesvědčení, že Lotosová sútra uchovává jedinečnou nauku (sa. 
dharma), a proto si vzal jméno Ničiren „Slunce-Lotos“.61 

Po těchto studiích se vrátil se do Seičódži a na čas se uchýlil do nedalekého lesa. 
Strávil zde sedm dní naplněných horoucími modlitbami. Připravoval se na započetí plánu 
reformy a vyhlášení nového učení. Po dlouhé meditaci opustil v noci les a došel na vrchol 
kopce. V okamžiku prvních záblesků dne na horizontu Ničiren stál bez hnutí s pohledem 
obráceným k východu a mocným hlasem vyšel z jeho úst zvučný výkřik: „Namu Mjóho 
rengekjó.“ Tak 28. dne 4. měsíce roku 125362 Ničiren vyhlásil své učení. Poté se vrátil mezi 
lidi a ještě ten samý den v poledne hlásal své učení a pranýřoval převažující formy buddhismu 
za přítomnosti svého učitele, ostatních mnichů a kněží. Nejeden člověk byl jeho proslovem 
uražen, každý věřil, že se tento chudý megaloman zbláznil. Správce Todžo Kagenobu vlád-
noucí nad touto částí země se rozzuřil. Počíhal si na Ničirena, aby ho mohl napadnout. Niči-
renův starý mistr však litoval svého bývalého žáka a nařídil dvěma žákům, aby ho doprovodili 
tajnou cestou.¨ 

Ničiren utekl do Kamakury, která byla tou dobou divadlem děsivých událostí. Šířily se 
pověsti o spiknutí proti Hódžó, vypukly vnitro-rodinné konflikty, navíc zemi sužovaly 
bouřky, zemětřesení, záplavy, hladomory, padaly komety a vláda se uchýlila k obětem 
v šintoistických svatyních a rituálům Šingonu. V tu dobu Ničiren napsal své Pojednání o za-
bezpečení státu zřízením ortodoxie (jap. Risšó Ankokuron),63 které předal autoritám roku 1260. 
Tímto spisem šokoval vládu a rozzuřil kněžské hodnostáře. Ještě ten rok neznámý popud 
roznítil dav a ten zaútočil na Ničirenovo obydlí v Matsubagajatsu. Ničiren proto prchl 
z Kamakury do sousední oblasti Šimósa.64 Následujícího roku 1261 se vrátil, ale byl zatčen, 
odsouzen a poslán na odlehlé pobřeží poloostrova Izu.65 

Ničiren se mohl vrátit až roku 1263. Žáci mu zůstali věrni. Během podzimu roku 1264 
se vydal do své rodné vesnice za nemocnou matkou. Když přišel, zdálo se, že je mrtvá, 
Ničiren se ale začal modlit a ona znovu nabyla zdraví. Poté šel do kláštera, aby přiměl ke 
konverzi svého učitele Dozen-bóa. Ten však už byl příliš starý a slabý, aby opustil nábo-
ženské zvyklosti, které pěstoval dlouhý čas. Následovalo období čtyř let, kdy získal mnoho 
konvertitů. Většina stoupenců náležela k samurajům a feudálním pánům. Prvním žákem byl 
Nisšó. V těchto letech zapustilo učení kořeny v provinciích Awa a Kazusa, které zůstaly až do 
dnešních dnů baštami Ničirenova buddhismu.66 

                                                 
58 YAMPOLSKI (ed.), Selected writings of Nichiren, p. 5. 
59 Podle Takagi Jukata Ničiren díky svému původu neměl na hoře Hiei přístup k soukromé výuce, což mělo za 
následek, že přišel se svými vlastními novými interpretacemi písem (p. 85 in: PAUL D. JAFFE, „Rising from the 
Lotus: Two Boddhisattvas from the ‚Lotus sutra‘ as a Psychodynamic Paradigm for Nichiren“, Japanese Journal 
of Religious Studies, 13.1 [1986]: 81-105). 
60 MASAHARU, Nichiren, p. 21. 
61 Slunce je zdrojem všeobecného osvícení a lotos je symbolem čistoty a dokonalosti. 
62 Přesná data uvádím podle japonského kalendáře té doby, tedy ve tvaru X. dne Y. měsíce, i když má Masaharu 
ve své knize např. září, ve skutečnosti tím myslí 9. měsíc japonského kalendáře. Jednotlivé události se 
neodehrály v našem kalendáři v září, ale v jiném měsíci, který by vyšel ze srovnání obou kalendářů. 
63 Dále jen PZSZO (YAMPOLSKI [ed.], Selected writings of Nichiren, p. 11-47). 
64 YAMPOLSKI (ed.), Selected writings of Nichiren, p. 7. 
65 MASAHARU, Nichiren, p. 36. 
66 Ranou Ničirenovu obci tvořili mniši i laici. Zmínky, které máme z Ničirenových dopisů o laických 
následovnících, ukazují, že se jednalo hlavně o samuraje. Následovníky byli také správci pozemků, držitelé 
pozemků zabývající se zemědělstvím a bohaté ženy. Jisté je, že laičtí stoupenci nepocházeli z nejnižší vrstvy 
středověké společnosti a většina byla gramotná (STONE, „Chanting the August Title of the Lotus Sutra“, p. 147-
148). Historicky máme doloženo 162 přímých Ničirenových stoupenců, z toho 47 bylo žen (MATSUNAGA and 

MATSUNAGA, Foundation of Japanese Buddhism, vol. 2, p. 165). 
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Ničiren musel reagovat na hrozící mongolskou invazi, proto roku 1268 poslal dopisy 
vládním činitelům a mnichům velkých klášterů. Pobízel je, aby opustili starou víru a přijali 
jeho učení. Během léta 1271 soupeřil s ostatními buddhisty o to, čí rituál bude účinnější proti 
suchu. Vyzval tehdy váženého mnicha Rjókana k veřejné diskuzi. Uzavřeli dohodu: pokud 
Rjókan uspěje, Ničiren se stane jeho žákem, pokud neuspěje, přijme Rjókan učení Lotosové 
sútry. Rjókan prohrál, ale nestal se Ničirenovým žákem, naopak v něm Ničiren nalezl jednoho 
ze svých nesmiřitelných nepřátel.67 Kvůli svým nepřátelským výrokům, nejen vůči Rjóka-
novi,68 ale i vůči jiným mnichům a vládě,69 byl Ničiren předvolán roku 1271, aby podal 
vysvětlení. Ničiren na svoji obhajobu prohlásil, že ti, kdo ho obviňují, jsou lháři. Nejvíce 
těmito slovy urazil Hei no Saemona, který poté v čele skupiny vojáků napadl Ničirenovo 
obydlí a zajal ho. Vládní představitelé obvinili Ničirena z velezrady a odsoudili k trestu smrti. 
Když šel Ničiren s vojáky k popravišti, přešli Červený most a ve středu města je požádal, aby 
se zastavili. Poslechli ho, Ničiren sesedl z koně a obrátil se na sever ve směru svatyně 
Hačimana, ochranného božstva rodu Minamoto.70 Začal se obhajovat a prohlásil, že pokud 
umře, řekne Šákjamunimu, že Hačiman, spolu s bohyní Amaterasu Omikami71 nesplnili svůj 
slib – slib chránit ty, kdo pracují pro zachování dharmy. Poté opět usedl na koně a pokračoval 
v cestě. Na popraviště dorazili chvíli po půlnoci. Ničiren spočinul na slámovém koberci, spo-
jil ruce a pronesl Namu Mjóhó rengekjó. V tu chvíli podle legendy nebe zázračně obklopilo 
oslňující světlo. Zavládl zmatek a poprava byla znemožněna. Takový nečekaný a zázračný 
únik popravě na Ničirena velmi zapůsobil. Myslel si, že se v tu chvíli znovu narodil.72 Když 
poprava neproběhla, byl Ničiren odsouzen k exilu na ostrově Sado, kam dorazil 1. dne 10. 
měsíce 1271. Na ostrově Ničiren napsal dvě svá důležitá díla: Pojednání, které otevře oči 
(jap. Daimoku šó) a Předmět uctívání v kontemplaci (jap. Kandžin no honzon šó).73 Nakonec 
se jeho příbytek přeměnil v centrum šíření víry. Také zde vytvořil 8. dne 7. měsíce roku 1273 
mandalu (jap. honzon), která tvoří předmět úcty v Ničirenově buddhismu.74 

Ničirenovi stoupenci usilovali, aby byl osvobozen. Pro Ničirena by propuštění bylo 
nepřijatelné, pokud by současně vláda nepřijala jeho pojetí buddhismu. Nakonec komisař 
Tokimune rozhodl, že se Ničiren může vrátit do Kamakury, a tak Ničiren opoustil ostrov 13. 
dne 3. měsíce roku 1274. O pár dní později ho komisař pozval do své kanceláře, ale Ničiren 
nebyl nadále přístupný k jakémukoliv kompromisu. Požadoval, aby celý národ přijal jeho víru 
a ostatní náboženství byla zakázána a jejich představitelé potrestáni. Pak opustil palác a 
nechal vládu před nutností volby. Nakonec mu vláda nabídla vysokou kněžskou hodnost a 
peněžitou veřejnou podporu jeho učení. Ničiren neslevil, neboť vláda nadále věřila Šingonu. 
Proto Ničiren definitivně opustil Kamakuru dne 12. dne 5. měsíce roku 1274. Usadil se 

                                                 
67 YAMPOLSKI (ed.), Selected writings of Nichiren, p. 8. Ničiren měl mít v té době kolem dvě stě šedesáti 
stoupenců (MATSUNAGA and MATSUNAGA, Foundation of Japanese Buddhism, vol. 2, p. 147). 
68

 MASAHARU, Nichiren, p. 49. Ničiren totiž napsal Rjókanovi dopis, ve kterém mu říká, že je jen líný lupič a že 
je ohromně pyšný pýchou falešných mudrců (p. 6 in: RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, Paris: Presses 
universitaires de France, 1953, 332 p., Publications du Musée Guimet Bibliothèque d’études, t. 58, ISBN: 
nezjištěno). 
69 O Ničirenovi bylo známo, že veřejně požadoval spálení všech nečistých chrámů. Vedle toho chtěl, aby byla 
rodina Hódžó popravena Vláda se tedy obávala, že má Ničiren ozbrojené vojáky a že by se mohl pokusit jí 
svrhnout (MATSUNAGA and MATSUNAGA, Foundation of Japanese Buddhism, vol. 2, p. 148). 
70 Hačiman je jedno ze šintoistických kami, které bylo v japonském buddhismu ztotožněno s bódhisattvou a má 
za úkol buddhismus ochraňovat. 
71 Amaterasu Omikami je nejdůležitější ze šintoistických kami (ELIADE  a CULIANU, Slovník náboženství, s. 237). 
72 Z Ničirenových vlastních dopisů však víme, že sám si byl vědom, že jeho rozsudek byl změněn, protože žena 
Hódžó správce Tokimuneho byla v té době těhotná a věřilo se, že vzít život mnichovi by mohlo způsobit 
nešťastné následky (MORRELL, „Kamakura Buddhism in the Literary Tradition“, p. 91). 
73 YAMPOLSKI (ed.), Selected writings of Nichiren, p. 9. 
74 Honzon lze také nazývat Velkou mandalou (jap. daimandara) (STONE, „Chanting the August Title of the Lotus 
Sutra“, p. 152). 
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v horách na západ od hory Fudži v Minobu, kde si postavil v hlubokém údolí jednoduchou 
chýši. Toto místo považoval za ráj na zemi.75 Přestal s varováními národa a už neútočil na 
ostatní buddhisty. Také už nebyl nejmladší a jeho zdraví se zhoršovalo. 8. dne 9. měsíce roku 
1282 opustil své obydlí a zastavil se v Ikegami u Tokia, kde musel kvůli nemoci ulehnout na 
lůžko. Zemřel brzy ráno 13. dne 10. měsíce roku 1282 při recitaci 16. kapitoly Lotosové 
sútry.76 

10.1. Ničirenovo sebepojetí 

S pomocí Ničirenových děl nastíním, jak Ničiren vnímal sám sebe. Tato metoda bude uplat-
něna i v jiných kapitolách. Také pojednám o tom, jak Ničiren aplikoval učení Lotosové sútry 
na svoji osobu. Dále ukáži, jak na sebe pohlíží ve vztahu k Japonsku. Po konkrétních citacích 
teoreticky rozpracuji jeho ztotožnění se s dvěma bódhisattvy.  

Ničiren se odvolává na Lotosovou sútru. Myslel si, že předpovídá jeho poslání.77 Říká, 
že každý verš sútry platí na jeho život – sútra říká, že lidé budou jejími stoupenci pohrdat a 
budou je nenávidět, stoupenci nebudou mít dostatek oblečení, narodí se v rodině nízkého 
postavení a budou mít problémy s mocnými lidmi (PKOO, p. 287).78 Ničiren byl odhodlán 
čelit jakémukoliv nebezpečí tak, jak sútra prorokuje.79 Nebezpečí a perzekuce pro něj byly 
viditelnými znameními toho, že je pravým věřícím. Byl tím, kdo četl dharmu ve svém životě, 
kdo uskutečňoval proroctví Lotosové sútry.80 Říká, že v Číně a v Japonsku se v minulosti 
objevili velcí mudrcové, ale žádný jako stoupenec Lotosové sútry nečelil tak mocným nepřá-
telům ve své zemi jako on. Z toho musí být jasné, že je přední osobou v celém světě (VČ, p. 
234).81 

Ve vztahu k Japonsku Ničiren praví: „Já, Ničiren, jsem vládcem, učitelem, otcem a 
matkou všech lidí Japonska (PKOO, p. 146).“82 Roku 1271 před Hei no Saemonem prohla-
šuje: „Ničiren je pilířem Japonska. Jestliže ztratíte Ničirena, svrhnete pilíř, který podpírá 
Japonsko (SDV, p. 286)“.83 Ničiren skládá slib (PKOO, p. 286): „I kdyby mi slibovali trůn 
Japonska, kdybych odmítl Lotosovou sútru a přijal sútru Kangjó. I kdyby říkali, že otci a 
matce useknou hlavu, kdybych nerecitoval nembucu; i kdyby se mi přihodila tato neštěstí a 
základy učení byly vyvráceny učenci, zůstanu hluchý k těmto slovům. Stanu se pilířem 
Japonska, jeho okem i velkým korábem.84 Nic mě nepřinutí přestoupit tuto přísahu.“ Všechna 
utrpení živých bytostí vnímal jako svá utrpení, největší bolest mu způsoboval pocit vlastní 
chyby a starost o spoluobčany.85 

                                                 
75 Své rozhodnutí Ničiren vysvětluje tím, že byl vždy rozhodnut třikrát opakovat svá napomenutí a vzdálit se, 
pokud budou jeho pokusy neúspěšné. Poprvé varoval roku 1260, když představil PZSZO, podruhé opakoval své  
výstrahy roku 1268 a potřetí hned  po svém návratu z ostrova Sado. V pozadí tohoto tvrzení byla i Ničirenova 
představa o pojetí pykání (odchod do ústraní byl jakousi podobou sebetrestání) (MASAHARU, Nichiren, p. 80-81). 
76 Williams dodává, že Ničirena v čase jeho smrti bralo vážně jen málo lidí a že byl v Japonsku velmi neoblíben 
(WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism, p. 162). 
77 Zejména zmiňuje pasáž z 20. kapitoly, 13. verš, kde se mluví o muži, který zažene temnoty klamu u všech 
bytostí. Také 23. kapitola předvídá šíření Lotosové sútry v době úpadku (MASAHARU, Nichiren, p. 30). 
78 Pojednání, které otevře oči (jap. Kaimokušó) (RENONDEAU, Le bouddhisme japonais, p. 287) – dále jen 
PKOO. 
79

 MASAHARU, Nichiren, p. 39. 
80

 MASAHARU, Nichiren, p. 61. 
81 Výběr času (jap. Sendži šó) (YAMPOLSKI [ed.], Selected writings of Nichiren, p. 234) – dále jen VČ. 
82 Na jiném místě Ničiren prohlašuje: „Já, Ničiren, jsem otcem a matkou současného císaře Japonska a učitelem 
a pánem věřících nembucu, zenových následovníků a kněží Šingonu (VČ, p. 200)“. 
83 Splacení dluhů vděčnosti (jap. Hóon šó) (YAMPOLSKI [ed.], Selected writings of Nichiren, p. 286) – dále jen 
SDV. 
84 Pilíř značí vládce, oči učitele a koráb představuje otcovství (MASAHARU, Nichiren, p. 62). 
85

 MASAHARU, Nichiren, p. 99. 
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Co se týče Ničirenova pojetí sebe sama jako bódhisattvy, na jednom místě (DT, p. 
188) prohlašuje, že je bódhisattvou Sadáparibhútou (jap. Džofukjó).86 Ale od roku 1271 pevně 
věřil, že byl v minulém životě bódhisattvou Višištačáritrou (jap. Džógjó).87 Podle Ničirena prý 
Buddha předpověděl, že za pět pětisetletých období88 se objeví bódhisattva Džógjó s mantrou 
Namu Mjohó rengekjó (VČ, p. 200). Také ujišťuje své stoupence, že až na světě v době 
úpadku nebudou žádní bódhisattvové, on je všechny nahradí (DT, p. 189).  V PPPVJ (p. 272) 
říká, že je předchůdcem bódhisattvů vyšlých ze země89 a doslova praví: „Nebyl bych pak jed-
ním z těchto bodhisattvů?“ V závěru stejného díla (p. 276) se ujišťuje: „Určitě jsem z rodiny 
bódhisattvů vyšlých ze země v nesmírném množství, jako je zrnek písku v Ganze. Chci vést 
muže i ženy v Japonsku, kteří provolají Namu Mjóhó rengekjó.“ Říká, že nemůže být pochyb, 
že dosáhne nejvyššího probuzení (RČKN, p. 329).90 Když obhajuje svůj odchod na Minobu 
tvrzením, že již třikrát varoval národ, prohlašuje, že to vlastně ani nebyl on, kdo učinil tato 
významná prohlášení, ale že ve všech případech do něj vstoupil duch Šákjamuniho (VČ, p. 
234).91  

Jak je vidět z Ničirenových spisů, ztotožňoval se vlastně se dvěma bódhisattvy – 
Sadáparibhútou (jap. Džófukjó) a s Višištačáritrou (jap. Džógjó).92 Džofukjó symbolizuje 
Ničirenovu schopnost vytrvat navzdory pronásledování a nepřátelství. Džógjó je ztělesněním 
jeho soucitu a silného smyslu pro poslání. Tito dva bódhisattvové představují radikálně roz-
dílné stránky Ničirenova vlastního obrazu a napětí mezi nimi se odráží v ústředních bodech 
jeho myšlení, nejnápadněji v  představě o národě: 
1) Džofukjó – tento bódhisattva se objevuje v 20. kapitole Lotosové sútry. Trpí kvůli hlásání 

dharmy, ale nakonec dosáhne nadpřirozených sil. Dvacátou kapitolu Ničiren spojuje se 13. 
kapitolou, kde se říká, že je třeba bránit dharmu i za cenu vlastního života. Ničiren tak ve 
20. kapitole vidí paralelu se svým životem, kdy musí vydržet různá utrpení, a pomocí 13. 
kapitoly obhajuje drsný způsob obracení na víru (jap. šakubuku). Džógjó se svým 
neúnavným šířením Lotosové sútry tváří v tvář nepřízni je pro něj také zdrojem inspirace. 
Lze tedy předpokládat, že se identifikoval s Džofukjóem v dobách, kdy cítil, že je proná-
sledován a nepochopen. Poprvé k němu odkázal s pocitem osobního ztotožnění v exilu na 
ostrově Izu. V té době podle něj nepřátelství vůči jeho osobě nabralo ohromných rozměrů a 
on se ztotožňoval s těmi částmi Lotosové sútry, kde se slibuje ochrana jejích stoupenců. 
Jeho naivní naděje, že ovlivní národ, byla nahrazena očekáváním mučednictví. Na ostrově 
Sado si byl Ničiren vědom, že už stárne a že nemá jistotu, jestli ostrov opustí, proto v jeho 
mysli vyvstaly obrazy zázračné délky života bódhisattvy Džofukjó a spolu s tím začal více 
kritizovat národ. Zdá se, že si myslel, že národ je plný zcela zatvrzelých lidí, že je před-
určen podstoupit velká utrpení a že ho čeká zkáza. 

2) Džógjó – jedná se o jednoho z bódhisattvů vyšlých ze země v 15. kapitole Lotosové sútry, 
kterým ve 22. kapitole Buddha svěří hlásání Lotosové sútry v budoucnosti. Ničiren rozvíjí 
ztotožnění se s bódhisattvou Džógjó v pozdější době života, kdy kolem něj vládla méně 

                                                 
86 Dopis Teradomarí (jap. Teradomarí gošó) (RENONDEAU, Le bouddhisme japonais, p. 188) – dále jen DT.  
87

 MASAHARU, Nichiren, p. 54-55. Doslova Ničiren říká: Narodil jsem se v době úpadku dharmy, šířil jsem téměř 
celou nejlepší dharmu, což je úkol daný bódhisattvovi Višištačáritrovi... I když někdo nenávidí Ničirena, ve 
skrytu duše ví, že se mu nevyrovná.“ (Pojednání o pravé povaze všech jsoucen [jap. Šó hó džissó šó] - 
RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 272 – dále jen PPPVJ). 
88 Viz kapitola o době úpadku. 
89 Viz kapitola o Lotosové sútře. 
90 O různých činech kněze Ničirena (jap. Šudžu onfurumai gošó) (YAMPOLSKI [ed.], Selected writings of 
Nichiren, p. 329) – dále jen RČKN. 
91 Tato věta souvisí s učením ičinen sanzen (viz podkapitola 10.2.), podle nějž Buddhovo vědomí je 
všeprostupující. Ničiren si myslí, že v jeho vědomí je celý vesmír Buddhy Šákjamuniho, Buddhovo vědomí 
(MATSUNAGA and MATSUNAGA, Foundation of Japanese Buddhism, vol. 2, p. 161). 
92 JAFFE, „Rising from the Lotus“, p. 81-105. 
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nepřátelská atmosféra. V postavě tohoto bódhisattvy se spojují pro Ničirena dvě důležitá 
témata. Za prvé Ničiren začal chápat svět, ve kterém žije, jako obraz Lotosové sútry, neboť 
podle něj Lotosová sútra odhaluje osud světa. Svoji dobu tak považoval za dobu úpadku. 
Vnímal ji jako vyvrcholení dramatu nastíněného v Lotosové sútře. Za druhé si Ničiren 
myslel, že sehraje výjimečně důležitou roli v procesu obnovy dharmy v Japonsku a ve svě-
tě. V Japonsku začal vidět ohnisko šíření dharmy do okolního světa. Byl přesvědčen o kon-
verzi celého národa k pravému učení. Rozvinul také myšlenku, že Mongolové jsou 
nástrojem Buddhova drsného způsobu konverze (jap. šakubuku). Utrpení národ očistí a 
stane se buddhovským  polem (sa. buddhakšétra).93 

10.2. Ničirenovo učení 

Ničiren se nepokládal za zakladatele nové školy.94 Zanechal po sobě značné dílo – více než 
čtyři sta dokumentů, ale žádný z nich neobsahuje ucelený výklad učení.95 Všechna díla jsou 
přímo zaplavena neustálým opakováním. Řídil se komentáři, které k Lotosové sútře napsali 
Č’-i, Čan-džan (šestý patriarcha školy Tchien-tchaj) a Dengjó daiši. Všichni tito mniši mají 
společné dva prvky učení:  
1) Každá bytost má v sobě buddhovskou podstatu (sa. tathágatagarbha). 
2) Buddha je věčný.96 
 
Ničiren k tomu přidává vlastní koncepci tří velkých mystérií.97 V nich se ukazuje prvořadá 
důležitost Lotosové sútry a přesvědčení, že je třeba přivést lid k nauce jednoduchými pro-
středky.98 Také v nich Ničiren rozebírá touhu, aby se v Japonsku ustanovil pravý buddhismus 
a z Japonska se stalo ohnisko šíření pravdy do celého světa. Mimoto věřil, jako mnoho 
buddhistů jeho doby, že svět je v úpadku. Od rané doby prošlo Ničirenovo učení důležitými 
změnami, ale už od počátku jsou jeho útoky radikální, neústupné a exkluzivistické.99 Co ho 
odlišovalo od čínských a japonských učenců, kteří studovali Lotosovou sútru, bylo vědomí, že 
on sám je konkrétním bódhisattvou.100 Podle mého mínění lze říci, že Ničiren v rámci nauky 

                                                 
93 Z perspektivy buddhovské kosmologie je nekonečný prostor plný vesmírů. Některé z vesmírů jsou známy jako 
buddhovská pole či země. Obecně tento termín označuje oblast vesmíru, kde konkrétní buddha uplatňuje svůj 
duchovní vliv. Dva buddhové nemohou být ve stejném buddhovském poli (z toho poté Ničiren vychází při své 
kritice uctívání buddhy Amitábhy). Hlavní funkcí buddhy v buddhovském poli je učit cítící bytosti. Šákjamuniho 
buddhovským polem je náš svět, který je ale nečistým buddhovským polem. Nečistota může být následkem 
nečistých myslí cítících bytostí, které v něm žijí, nebo toto buddhovské pole není hlavním buddhovským polem, 
je jen vhodným prostředkem (WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism, p. 224-227). 
94

 RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 9. 
95 RENONDEAU, Le bouddhisme japonais, p. 179. 
96 Japonský buddhismus tvrdí, že Buddha je věčný. Kdyby ale byl Buddha věčný, tak by nikdo, kdo už není 
buddhou, nemohl v budoucnosti dosáhnout buddhovství, ledaže by učila Lotosová sútra o tathágatagarbhě (tj. o 
buddhovské podstatě přítomné ve všech lidech, doslova „lůno Tathágaty“ neboli Buddhy). I když Tchien-tchaj 
spojuje Lotovou sútru se sútrami učícími o tathágatagarbhě, zdá se, že ze samotné Lotosové sútry máme jen 
málo důkazů či vůbec žádné, že by zastávala toto učení. Východoasijská nauka o věčném Buddhovi Lotosové 
sútry vychází ze systematizace učení Lotosové sútry školou Tchien-tchaj. Č’-i rozlišuje mezi věčným Buddhou a 
jeho projevy. O věčném buddhovi někdy mluví jako o Vairóčanovi a za jeho projev považuje především 
Šákjamuniho. Toto pojetí je vlastní Mahávairóčanasútře, která je tantrickým textem. Šákjamuni není nikdo jiný 
než původní prvotní buddha (jako jsme my všichni), neboť všechny věci se navzájem prostupují, což odkazuje 
k učení o ičinen sanzen. Williams k tomu říká, že Buddhova vyjádření o délce jeho života nemohou být chápána 
tak, že je věčný. Buddhův život je nesmírně dlouhý, přesto konečný, Buddha je věčný z náboženského hlediska – 
pro jeho stoupence tu vždy byl, je a bude (WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism, p. 151-152, 156). 
97

 RENONDEAU, Le bouddhisme japonais, p. 179. 
98 RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 51, 7. 
99 JAFFE, „Rising from the Lotus“, p. 88. 
100 P. 130 in: NAKAMURA HAJIME, „Une Caracteristique de la Pensée Japonaise. La Devotion Absolue à une 
Personalité Determinée“, Monumenta Nipponica, Vol. 8, No. ½, p. 99-120. 
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nepřichází s ničím radikálně novým. Už Hónen vystoupil s exkluzivistickým učením. Stále se 
pohybuje v rámci mahájánového buddhismu, přebírá některé jeho základní pojmy, i když je 
upravuje a navazuje na své předchůdce. 
 
Ad 1) 
Prvním společným prvkem je učení, že každá bytost má v sobě buddhovskou podstatu. 
S Ničirenovým pojetím buddhovství úzce souvisí termín ičinen sanzen,101 který používá 
standardní terminologie školy Tendai pro označení vzájemného prostupování a ztotožnění 
mysli („jedna myšlenka“) a všech dharem („tři tisíce oblastí“).102 V každé věci je přítomna 
celá skutečnost, tj. tři tisíce dharem. V nauce ičinen sanzen se odráží pojetí čínského 
buddhismu, že Buddha je všeprostupujícím vědomím a jako všeprostupující je přítomen ve 
všech bytostech.103 Termín ičinen sanzen doslova znamená „jedna myšlenka je tři tisíce 
světů“.104 Ve zkratce jsou všechny jevy ve světě různými stránkami Buddhy.105 Jak se podle 
školy Tendai došlo k číslu tři tisíce? Existuje deset aspektů existence neboli tatostí (sa. 
tathatá), které představují způsob, jakým probuzený nazírá vznikání, zanikání a změnu 
dharem (patří sem například přímá příčina, nepřímá příčina, vnější projev výsledku jako 
hmatatelný fakt atd.). Původ deseti aspektů se nachází v Kumáradžívově překladu 2. kapitoly 
Lotosové sútry a nejspíše se jedná o jeho přídavek. Těchto deset aspektů se vztahuje k deseti 
stavům člověka, složeným z deseti druhů existence.106 Jsou to jakési psychologické oblasti, 
které se navzájem prostupují. Jinými slovy každá oblast obsahuje potencionálně dalších devět 
oblastí. Člověk, který psychicky spočívá v pekle, v sobě nosí všechny vyšší možnosti včetně 
buddhovství.107 Všech deset aspektů se vzájemně prostupuje, stejně jako deset druhů 
existence. Každý aspekt obsahuje deset druhů existence, tzn. celkem tisíc oblastí, z nichž 
každá je rozdělena do tří světů (oblast pěti složek, oblast cítících bytostí, svět jako nádoba – 
svět jako okolí cítících bytostí). V každém okamžiku života je tedy deset druhů existence, 
každý z deseti druhů existence má potenciál pro všech deset a každý ze sta takových světů má 
deset aspektů neboli tatostí.108 

Učení ičinen sanzen využil Ničiren109 k obhajobě základní myšlenky, která protíná 
jeho díla – všechny bytosti v sobě mají buddhovskou podstatu. Přecházíme z jedné roviny 
existence do druhé, až dojdeme do roviny Buddhy, z níž již není návratu.110 Buddha je všude a 
ve všem. Ničiren ukazuje, jak Lotosová sútra předvídá probuzení i Dévadattovi – i  rovina 
pekla obsahuje rovinu buddhovství (PUK, p. 220).111 Buddha v Lotosové sútře říká: „Toužím, 
aby všechny žijící bytosti získaly znalost a zrak buddhů.“ Podle učení Tchien-tchaj mají 
bytosti v sobě latentně znalost a zrak buddhů (PUK, p. 231-232). I když Ničiren přiznává, že 
je velmi těžké uvěřit přítomnosti roviny buddhy i v našich slabých myslích, můžeme se o tom 

                                                 
101 Ičinen je jedna mysl, okamžik života, okamžik myšlení, je to život, který se projevuje v každém okamžiku 
lidských bytostí, sanzen jsou různé fáze a aspekty skutečnosti (YAMPOLSKI [ed.], Selected writings of 
Nichiren, p. 463). 
102

 STONE, „Chanting the August Title of the Lotus Sutra“, p. 120. 
103 V Buddhově vidění všechny věci navzájem pronikají (WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism, p. 123-124). 
104

 MATSUNAGA and MATSUNAGA, Foundation of Japanese Buddhism, vol. 1, p. 154-155. 
105 MARALDO, „Buddhist Philosophy, Japanese“, p. 103. 
106 Deset druhů existence je potencionálními formami života (YAMPOLSKI [ed.], Selected writings of Nichiren, p. 
463). Jsou to tyto existence: v pekle, jako hladový démon (sa. préta), zvíře, démon (sa. asura), člověk, bůh (sa. 
déva), posluchač (sa. šrávaka), buddha pro sebe (sa. pratjékabuddha), bódhisattva a buddha. 
107

 MATSUNAGA and MATSUNAGA, Foundation of Japanese Buddhism, vol. 1, p. 155-156. 
108 YAMPOLSKI (ed.), Selected writings of Nichiren, p. 463. 
109 Když mluví Ničiren o učení ičinen sanzen, je to většinou jen je v narážkách na označení „jedno myšlení, tři 
tisíce“. 
110

 RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 32. 
111 Předmět uctívání v kontemplaci (Kandžin honzon šó) (RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 214) – dále 
jen PUK. 
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přesvědčit skrze introspekci (PUK, p. 224). V době úpadku dharmy jí je opakování Namu 
Mjóhó rengekjó. Ničiren zde doslova říká, že ti, kdo neznají ičinen sanzen, vyvolávají 
v Buddhovi velký soucit a on poté přikryje tuto perlu (myslí se buddhovskou podstatu) 
pouzdrem pěti znaků nejlepší dharmy (tj. Namu Mjóhó rengekjó) (PUK, p. 262). Úplně 
všechny bytosti ve vesmíru (včetně šrávaků a pratjékabuddhů a nevěřících, což v ostatních 
tradicích není běžné) tedy těží z podstaty věčného buddhy, se kterým se jednou ztotožní.112 
Nicméně i ti nejsvatější se mohou vrátit do pekla a laik může usilovat o stav buddhy (PPPVJ, 
p. 270).  

Ničiren dokazuje na příběhu z Lotosové sútry, že i ženy se mohou stát buddhou, jako 
se jím stala dcera hadího krále (PKOO, p. 259). Jinde dodává, že v období úpadku dharmy 
není třeba dělat rozdíly mezi muži a ženami, mezi nimiž je předáváno Namu Mjóhó 
rengekjó.113 Rostliny a stromy také mají mysl, takže dosáhnou buddhovství (PUK, p. 217). 
Podrobněji to vysvětluje v ÚPDBR114 –  dosažení buddhovství rostlinami je dosažením 
buddhovství neživou přírodou. 
 
Ad 2) 
Věčnost Buddhy, která je druhým bodem společného učení, je pro Ničirena velkým tématem. 
Ve všech buddhistických tradicích byl už téměř od počátku sklon nahlížet na Buddhu jako na 
někoho víc než na pouhou lidskou bytost.115 Buddha byl obdařen různými zázračnými silami a 
měl třicet dva hlavních a osmdesát vedlejších nadlidských znaků velké osoby (sa. mahá-
puruša). V mahájánovém buddhismu ale došlo k celkové změně postavení Buddhy116 díky 
nauce o nadsvětském charakteru Buddhy, protože Buddhovo narození a život se nemohly 
podobat narození a životu obyčejných lidí. Ani pro Ničirena není Šákjamuni obyčejným 
člověkem, je jednou z podob věčného buddhy. I když rané buddhistické sútry a první polovina 
Lotosové sútry učí o pozemském stavu Buddhy (tj. že dosáhl probuzení ve třiceti pěti letech a 
poté začal vyučovat), 16. kapitola Lotosové sútry tvrdí, že Buddha nedosáhl probuzení ve 
třiceti pěti letech. Není čeho by dosáhl, protože je probuzený od věčnosti. 

10.2.1. Tři velká mystéria 

Ničirenovou novinkou je učení o třech velkých mystériích.117 O této trojici Ničiren poprvé 
promluvil v roce 1274.118 Tři tajná mystéria jsou tyto: 
1) Daimoku – invokace titulu sútry „zdravím Lotosovou sútru nádherné dharmy“ (jap. Namu 

Mjóhó rengekjó, zkráceně Daimoku). 
2) honzon – předmět uctívání. 
3) kaidan – svatyně. 
 
Domnívám se, že základním předpokladem nauky o třech mystériích je představa o úpadku 
světa. Proto vhodnou praxí není meditace typu upamatování si na Buddhu, kdy si člověk ve 
své mysli postupně představuje Buddhu a jeho čistou zemi. Takovou praxi nahrazují tři velká 
mystéria mající za úkol upoutat lidskou mysl směrem k Buddhovi. Jednak tak činí formou 
vyslovování jména Lotosové sútry, jednak tím, že tato praxe je vykonávána před předmětem 

                                                 
112 RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 26-27, 30. 
113 Dokonce Ničiren v jednom ze svých dopisů říká, že žena, která věří v Lotosovou sútru, je cennější než mnoho 
mužů (RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 28). 
114 Ústní poučení o dosažení buddhovství rostlinami (jap. Sómoku džóbotsu kuketsu) (RENONDEAU, La doctrine 
de Nichiren p. 281-283) – dále jen ÚPDBR. 
115 WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism, p. 18. 
116 WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism, p. 25. 
117 I když on samozřejmě říká, že toto dogma nachází v 16. kapitole Lotosové sútry (YAMPOLSKI [ed.], 
Selected writings of Nichiren, p. 251). 
118

 MASAHARU, Nichiren, p. 81. 
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úcty (jap. honzon), který je ztělesněním Lotosové sútry. Svatyně je pak místem, kde se lidé 
podobného smýšlení mohou setkat. Náboženské učení podle Ničirena musí ztělesňovat 
pravdu v podobách vhodných pro potřeby a schopnosti lidí v době úpadku, proto představuje 
zjednodušenou podobu buddhistické praxe.119 Cílem kultu je obnovení původního spojení 
s věčným buddhou – lidské pravé já120 se projeví skrze recitaci Namu Mjóhó rengekjó a uctí-
vání předmětu úcty nejdříve v lidské mysli a poté v příkladném životě každého věřícího.121 

10.2.1.1. Daimoku 

 
Obrázek 4 Grafické zobrazení Daimoku 

 
Recitace Daimoku je jednoduchou praxí, která je založena spíše na víře než na pochopení 
učení.122 Takový druh praxe se objevil v Japonsku už před dobou Kamakura. Nelze ji tedy 
považovat za výhradní rys kamakurské doby. V Japonsku je opakování názvu Lotosové sútry 
ve formuli Namu Mjóhó rengekjó připisováno Ničirenovi.123 Dnes je Daimoku recitováno 
téměř výhradně stoupenci různých odnoží Ničirenova buddhismu nebo členy nových nábo-
ženství, kteří navazují na Ničirenův buddhismus. Sám Ničiren netvrdí, že vynalezl Daimoku. 
Klade důraz na to, že buddhističtí učitelé minulosti ho recitovali už před ním. V praxi 
Daimoku lze zahlédnout ozvuk představy, že slova mají nejen sílu ukazovat věci ve světě, ale 
také je měnit.124 

V předkamakurské době bylo Daimoku užíváno i mimo Ničirenův kontext. Text Roz-
hodnutí Hsiu-č’an-ssua (jap. Šuzendži-ketsu), připisovaný Saičóovi, představuje nejpodrob-
nější diskuzi o praxi Daimoku, která se objevuje v jakémkoliv známém středověkém díle 
mimo korpus děl náležících k Ničirenově tradici.125 Nabízí doktrinální vysvětlení této praxe, 

                                                 
119 INGRAM, „Nichiren’s three secrets“, p. 214. 
120 Pravým já se myslí tathágatagarbha – probuzená podstata přítomná ve všech bytostech. 
121 MASAHARU, Nichiren, p. 67-68. 
122

 STONE, „Chanting the August Title of the Lotus Sutra“, p. 116-117. 
123 Namu Mjóhó rengekjó je japonská výslovnost „Spis Lotosového květu skvělé dharmy“ (čín. Miao-fu-lien-
chua-t’ing) Kumáradžívova překladu Lotosové sútry. Namu je přepis sanskrtského namó- (z namas) a vyjadřuje 
oddanost, uctívání, chválu nebo útočiště. 
124 MARALDO, „Buddhist Philosophy, Japanese“, p. 100. 
125

 STONE, „Chanting the August Tihle of the Lotus Sutra“, 118-138. 
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nelze ho však přesně datovat (cca polovina 11. století až začátek 14. století). Tento text tvrdí, 
že se v okamžiku smrti má opakovat Namu Mjóhó rengekjó.126 Další pasáž představuje opako-
vání Daimoku jako jednoduchou formu rozjímání o ičinen sanzen. I v tomto pojetí se jedná o 
praxi v okamžiku smrti. Třetí pasáž zmiňuje Daimoku při popisu praxe „mající určitý tvar“ 
(jap. usó) – představuje opakování Daimoku jako zjednodušenou formu trojitého rozjímání 
v jediné mysli. Také spojuje Daimoku se zvláštními předměty úcty a posledním věkem, jako 
je tomu u Ničirena. Otázkou zůstává, zda tento text ovlivnil Ničirena. Podle Jacqueline I. 
Stoneové je možné, že Ničiren během svých studií slyšel myšlenky obsažené v Šuzendži – 
ketsu a zahrnul je do svého myšlení. Daimoku bylo tedy opakováno už před Ničirenem. 
Existence věty Namu Mjóhó rengekjó je dosvědčena již v 9. století. Daimoku sloužilo 
k vyjádření úcty k dharmě a v této podobě bylo začleněno do psaných modliteb, zpíváno 
během obřadů, vytesáváno do soch a památek z bronzových pouzder se sútrami určené 
k pohřbu. Používalo se také jako jednoduchá věta, kterou se vzývala moc a ochrana Lotosové 
sútry. Ačkoliv tato praxe nebyla natolik rozšířena jako praxe nembucu, zdá se, že opakovaná 
recitace Daimoku byla běžná nejméně od konce 12. století. V té době výraz oddanosti 
Lotosové sútře ještě nevykrystalizoval do věty Namu Mjóhó rengekjó. Navíc je možné, že se 
Daimoku užívalo i jako zjednodušená podoba meditace a praxe v okamžiku smrti. Daimoku 
ale nebylo lidovou praxí. Dochované příběhy ukazují, že tato praxe byla vhodná pro lidi 
s omezenými vědomostmi, ale ústředním tématem těchto příběhů je nesmírná moc Lotosové 
sútry. Jen vyslovení názvu umožňuje uniknout peklu. Také se v nich odráží široce rozšířená 
víra, že lidé v době úpadku dharmy budou mít omezené schopnosti chápání. Dostupné důkazy 
spojují Daimoku s mnichy, s členy aristokracie a s jinými vysoce postavenými osobami. Je 
možné, že se Daimoku poprvé objevilo v mnišských a šlechtických kruzích. 

Ničiren pohlíží na Daimoku jako na základní praxi, která má být prováděna kdy-
koliv.127 Vychází z tradičních děl tchien-tchajské exegeze, která vykládá, že název sútry obsa-
huje podstatu samotné sútry.128 V prvním období své kariéry zřejmě Ničiren vyučoval 
Daimoku jako meditativní metodu či jako dodatek k tradiční meditaci Tendaie. Doporučoval 
meditační cvičení školy Tendai ve spojení s Daimoku pro ty, kdo jsou toho schopni. Ještě 
před svým exilem na ostrově Sado popisoval zásluhy opakování Daimoku, které umožňuje 
člověku vyváznout z nižší oblasti znovuzrozování a nakonec dosáhnout zrození v čisté zemi. 
Avšak po exilu na ostrově Sado začal popisovat Daimoku jako praxi, která umožňuje přímé 
dosažení buddhovství. S tím souvisí i to, že z jeho spisů zmizely odkazy na kontemplaci o 
ičinen sanzen jako dodatku k praxi Daimoku. Člověk už nemusí meditovat, aby si uvědomil 
tento princip ve své mysli. Postačí Daimoku, ve kterém se princip ičinen sanzem projevuje 
v konkrétní podobě. Důležitý vliv esoterického buddhismu, který kladl důraz na praxi, jež má 
zvukovou a obrazovou rituální podobu. 

Sám Ničiren říká, že Daimoku je vhodné pro „nevědomé lidi“. Tento výraz může mít 
dvojí smysl. Jednak se může jednat o lidi, jejichž intelektuální schopnosti jsou omezené (ať už 
jsou negramotní, neschopní meditace, nebo laikové), jednak jsou to obecně lidi žijící v době 
úpadku (tj. všichni jeho současníci). Takto pojaté Daimoku projevuje spojitost nejen s Daimo-
ku z doby Heian, kde je Daimoku zmiňováno ve spojitosti s osobami omezeného chápání, ale 
také s praxí vzývání Amidova jména. Daimoku představuje jedinou, absolutní podobu praxe, 
která je univerzálně platná a odpovídá schopnostem jedince. Takové pojetí Daimoku muselo 
dávat lidem jistotu ohledně vlastního vysvobození, což bylo důležité zejména v době, kdy 

                                                 
126 Neexistuje žádný důkaz, že by Ničiren doporučoval Daimoku jako praxi vhodnou pro okamžiku smrti. 
127

 STONE, „Chanting the August Title of the Lotus Sutra“, p. 123, 138-166. 
128 Tento postoj není nijak neobvyklý. Převzal ho japonský buddhismus. Meditující často užívá jediné slovo či 
větu, které jsou v jeho pohledu zhuštěným vyjádřením nauky či dlouhé sútry (MARALDO, „Buddhist Philosophy, 
Japanese“, p. 100). 
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dosažení vysvobození bylo považováno za zvláště obtížné. Zároveň exklusivní pojetí Daimo-
ku ho odlišovalo od pojetí Daimoku v době Heian. 

Ničiren přinesl nová pojetí Daimoku. V jeho spisech je chápáno jako esoterická 
mantra sloužící k uvědomění si jednoty s věčně probuzeným buddhou. Také slouží jako 
vzpomínková modlitba a má své ikonografické znázornění: 
a) Daimoku jak esoterická mantra – nejméně jeden text z korpusu děl připsaných Ničirenovi 

doporučuje opakování Daimoku jako cvičení, v němž si člověk uvědomí svoji totožnost 
s kosmickým buddhou. Praxe Ničirenova buddhismu se v některých ohledech podobá třem 
tajemstvím Šingonu – mandalu představuje předmět úcty (jap. honzon), mantru Daimoku, 
mudry gasšó.129 Vidíme zde vliv esoterického Tendaie ovlivněného učením Šingonu, ve 
kterém věčně probuzený kosmický buddha je ztotožněn s věčným Buddhou Šákjamunim. 
Šákjamuni je imanentní ve všech věcech a totožný se samotným vesmírem. 

b) Daimoku jako vzpomínková modlitba – Ničiren i jeho stoupenci opakovali Daimoku 
mnohokrát spolu s recitací Lotosové sútry jako vzpomínkovou modlitbu. Z toho je vidět, že 
Daimoku nebylo opakováno jen za účelem vlastního probuzení, ale i ve prospěch ostatních. 
Vyrývalo se na svislé kamenné pamětní desky (jap. itaby), které se vztyčovaly, aby zesnulý 
dosáhl probuzení. 

c) Daimoku jako mandala – viz honzon. 
 
Na závěr této kapitoly uvedu několik tvrzení o Daimoku, které nalezneme přímo v Niči-
renových textech. Daimoku je symbolem dharmy obsažené v Lotosové sútře (PUK, p. 237). 
Pokud bude člověk opakovat těchto pět znaků Namu Mjóho rengekjó, obdrží zásluhy, které 
z něj učiní buddhu (PUK, p. 237). Daimoku je učitelem všech buddhů, vůdcem bódhisattvů 
z deseti směrů, průvodcem,130 který umožňuje cítícím bytostem dosáhnout Buddhovy cesty.131 
Pokud někdo opakuje Daimoku i během sexuálního spojení muže a ženy, pak se pozemské 
touhy stanou probuzením, utrpení narození a smrti bude nirvánou a člověk si uvědomí, že 
život skrze cykly zrození a smrti nezaniká ani nevzniká (PTJP, p. 345).132 Každá bytost by se 
měla zapojit do opakování Namu Mjóhó rengekjó (SDV, p. 315). Pokud někdo zazpívá Namu 
Mjóho rengekjó, poté síla slov Namu amida bucu, síla manter vzývajících Vairóčanu, síla 
bódhisattvy Avalokitéšvary, síla všech Buddhů, všech súter a všech bódhisattvů se bez 
výjimky vytratí před silou Namu Mjóhó rengekjó (SDV, p. 311). Neexistuje jiné pravé štěstí 
než zpívání Namu Mjóhó rengekjó (ŠTS, p. 355).133 

                                                 
129 Gasšó je posunek, při kterém se spojují dlaně v úctě. Toto gesto doprovází opakování Daimoku. 
130 Viz kapitola o Lotosové sútře. 
131

 STONE, „Chanting the August Title of the Lotus Sutra“, p. 138. 
132 Pozemské touhy jsou probuzením (jap. Šidžó kingo-dono gohendži) (YAMPOLSKI [ed.], Selected writings of 
Nichiren, p. 345) – dále jen PTJP. 
133 Štěstí na tomto světě (jap. Šidžó kingo-dono gehendži) (YAMPOLSKI [ed.], Selected writings of Nichiren, p. 
355) – dále jen ŠTS. 
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10.2.1.2. Honzon 

 
Obrázek 5 Zobrazení honzonu 

 
Předmět úcty (jap. honzon) je mandala, která graficky znázorňuje posvátnou sílu 
Šákjamuniho jako absolutní skutečnosti. 134 Daimoku a předmět úcty se navzájem doplňují – 
opakování Daimoku před předmětem úcty umísťuje stoupence do středu mandaly. Daimoku je 
ústním ztělesněním celé pravdy a síly a předmět úcty je vizuálním zpodobněním stejné pravdy 
a síly, protože se jedná o kaligrafickou reprezentaci Daimoku v podobě mandaly.135 Ničiren 
byl první osobou, která dala Daimoku ikonografický výraz.136 Buddha, jak ho představuje 
Ničiren, může být stěží zobrazován obrazem osoby či její soškou, neboť taková podoba by 
mohla svést mysl z pravé cesty.137 Zobrazit světového buddhu se proto rozhodl zcela jiným 
způsobem, a tak roku 1273 vznikla tato abstraktní mandala. Základní předmět úcty tedy není 
nějaká osoba, ale symbolický celek.138 Mandala zůstává čistě transcendentní, pokud není 
konkretizovaná v životě věřícího, který uskutečňuje své pravé já (buddhovskou podstatu) jen 
                                                 
134 INGRAM, „Nichiren’s three secrets“, p. 219. 
135 INGRAM, „Nichiren’s three secrets“, p. 217-218. 
136

 STONE, „Chanting the August Title of the Lotus Sutra“, p. 152. 
137

 RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 42. 
138 RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 43. 
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s její pomocí.139 Mandala je prostředek, jak nechat povstat v životě věřícího životní sílu a jak 
v něm vyvolat podíl na vesmírné harmonii. 

Podobu mandaly140 popisuje Ničiren přesně v PUK (p. 241): hlavní část tvoří Lotosová 
sútra, resp. Daimoku, které je veprostřed, po levé a po pravé straně se nacházejí buddhové 
Šákjamuni a Prabhútaratna, nechybí ani čtyři bódhisattvové v čele s Višištačáritrou, dále 
Maňdžušrí, Maitréja, velcí a malí bódhisattvové z ostatních směrů, lid sedí na zemi, také jsou 
přítomni všichni buddhové deseti směrů.141 Z obrázku je vidět, že jednotlivé postavy nejsou 
zakresleny, ale jsou zobrazeny v písemné formě. 

10.2.1.3. Kaidan 

Svatyně (jap. kaidan) je místo, kde během ordinace mnichové obdrží buddhistická klášterní 
pravidla.142 První kaidan byl v Japonsku ustanoven v 8. století, aby zaručil pokračování 
buddhistické tradice. Později na hoře Hiei ustanovil Saičó druhý kaidan, který byl určen pro 
následovníky pravidel školy Tendai. Ničirenův kaidan byl výrazem toho, že učení bude 
pokračovat i po jeho smrti, ale také to byl viditelný znak konverze světa k jeho učení. 
Z hlediska věřícího mohla být svatyně místo v domě, kde byl postavena mandala a pravidelně 
uctíván, ale také místo, kde se provádí iniciace.143 

Představa svatyně měla svoji ideální i konkrétní podobu.144 Z ideálního úhlu pohledu 
byla svatyně buddhovskou zemí, a tak každé místo, kde se recitovalo Daimoku, bylo 
buddhovskou zemí. Na druhou stranu bylo třeba ustanovit centrum na určitém místě v Ja-
ponsku. Po svém odchodu do ústraní prohlásil Ničiren Minobu za toto ústřední místo. V jeho 
pojetí Minoba byla symbolickým Supím vrchem (sa. Grdharakúta), na němž Buddha před-
nášel Lotosovou sútru.145 V širším pojetí mělo být Japonsko základnou pro šíření dharmy do 
celého světa.146 Nejdříve ale bylo třeba vybudovat pevné základy správného učení. Odtud 
nacionalistický charakter Ničirenova učení. Když si všichni lidé uvědomí svoji totožnost 
s věčným buddhou, pak se svět bude moci považovat za buddhovskou zemi, neboť se v něm 
projevuje dharma.147 Promění se v čistou zemi. Podle učení o vzájemném prostupování mysli 
a dharem (jap. ičinen sanzen) je osud jedince a společnosti úzce spojen.148 Probuzení lze 
dosáhnout v tomto světě.149 
 

10.3. Ničiren a Lotosová sútra 

Lotosová sútra je důležitým textem mahájánového buddhismu. Jako koherentní celek se 
objevuje ke konci 1. století a na začátku 2. století.150 Pro mnoho východoasijských buddhistů 

                                                 
139

 MASAHARU, Nichiren, p. 68-69. 
140 Všechny chrámy Ničirenovy školy měly ústřední oltář s obrazem Ničirena sedícího před mandalou – byl tak 
nejen přítomen, ale i uctíván. S portréty učitelů bylo zacházeno jako se relikviemi, protože byly hmatatelnou 
podobou toho, co učitel sám ztělesňoval (a učitel byl vtělením buddhovské podstaty). V den Ničirenovy smrti se 
každoročně konala vzpomínková mše (DOBBINS, „Envisioning Kamakura Buddhism“, p. 33-34). 
141 Šákjamuni stojí nad všemi ostatními buddhy, přítomen je i Amitábha, ale je níž než Buddha. To, že jsou 
v mandale ostatní buddhové podřízeni Šákjamunimu je podle Renondeaua další známkou boje Ničirena proti 
jiným školám (RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 44). V mandale jsou přítomny všechny druhy bytostí, 
tedy i obyvatelé pekla a démoni. 
142 INGRAM, „Nichiren’s three secrets“, p. 220-221. 
143 WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism, p. 164. 
144

 MASAHARU, Nichiren, p. 93. 
145 MATSUNAGA and MATSUNAGA, Foundation of Japanese Buddhism, vol. 2, p. 154. 
146

 RENONDEAU, Le bouddhisme japonais, p. 18, 41. 
147

 MASAHARU, Nichiren, p. 90-91. 
148 MATSUNAGA and MATSUNAGA, Foundation of Japanese Buddhism, vol. 2, p. 164. 
149 MARALDO, „Buddhist Philosophy, Japanese“, p. 103. 
150

 WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism, p. 141-142. 
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je tato sútra nejbližším ekvivalentem k Bibli – jediné zjevené dílo obsahující konečnou 
pravdu. Původně byla napsána v sanskrtu, ale východní Asii dobyl čínský překlad od 
Kumáradžívy151 z 5. století. Jeho překlad se skládá z 28 kapitol. Lotosová sútra není 
homogenním textem, charakteristické jsou pro ni časté změny dějiště a důležitou součást tvoří 
přiléhavá podobenství. Podle čínsko-japonské tradice je sútra posledním učením Buddhy, 
které vysvětlil těsně před svou smrtí. 

10.3.1. Obsah Lotosové sútry 

1. kapitola: Úvod – 152 Lotosová sútra nás zavádí do Rádžagrhy, kde na hoře Grdharakúta 
pobýval Buddha společně s mnoha svými žáky, bódhisattvy, lidmi, dévy, gandharvy, asury 
atd.153 Buddha se zde ponořil do meditativního pohroužení a začal ze svého těla vyzařovat 
světlo do mnoha světů. Poté počal s výkladem Lotosové sútry. 

2. kapitola: Zručné prostředky – Buddhové vstupují na svět, aby přivedli cítící bytosti 
k probuzení. Učí je dharmu skrze jediné vozidlo (sa. ékajána), vozidlo buddhů. Rozšiřují uče-
ní a užívají při tom nespočetné množství vhodných prostředků. Proto Buddha hlásal učení tří 
vozů (vozidlo šrávaků, pratjékabuddhů a bódhisattvů), i když ve skutečnosti existuje vozidlo 
jediné. Buddha si totiž po probuzení byl vědom, že kdyby začal hned učit jediné vozidlo, 
cítící bytosti by mu neuvěřily a on by je nezachránil. Teď už ale nastal čas pro nejvyšší cestu. 

3. kapitola: Podobenství – Buddha ukazuje jedinečnost jediného vozidla na podo-
benství o hořícím domě. Bohatý muž má velmi prostorný dům, který je ale starý a v rozkladu. 
Najednou v tomto domě vypukne požár a muž zjistí, že uvnitř jsou jeho děti. Ty si tam hrají a 
jsou tak zabrány do hry, že nevidí oheň. Otec odmítne dostat je ven fyzickou silou, a místo 
toho se je snaží nalákat na hračky. Nabízí jim vozík tažený ovcí, druhý tažený jelenem a třetí 
tažený volem. Když to děti uslyší, vyběhnou z domu a žádají po otci vozíky. Ten, protože je 
bohatý, dá každému stejný vozík, velký, prostorný a ozdobený šperky. Tlející starý dům 
představuje zemi. Cítící bytosti se chovají jako děti, které nevidí, že jejich existence je strast-
ná. Buddha se jako otec světa snaží zaplašit strach, tíseň, neklid a nevědomost. Chce zachránit 
cítící bytosti z ohně zrození, stáří, nemoci a smrti. Láká je tedy na nižší učení, ale pak jim dá 
jediné vozidlo. 

4. kapitola: Poslušné přijetí – Bódhisattvové jsou nadšeni, že slyšeli Buddhovo učení. 
Radují se, jako kdyby dostali neocenitelný poklad. Chovají se jako syn, který se po letech vra-
cí chudý k otci. Svého otce nepoznává, avšak on poznává syna a na smrtelné posteli mu řekne 
pravdu a odkáže mu celý svůj majetek. Takové bohatství obdrželi i bódhisattvové, když se 
dozvěděli, že se jednoho dne stanou buddhy. 

5. kapitola: Byliny – Buddha říká, že rovnoměrně bez rozdílu prší déšť dharmy na 
všechny bytosti. Podobně jako padá voda z mraků na všechny rostliny, které ji různě vstře-
bávají, tak i lidé jeho nauku přijmou nebo nepřijmou. 

6. kapitola: Proroctví – V této kapitole Buddha oznamuje svým posluchačům, že se 
stanou buddhy, sděluje jim jejich budoucí jména i názvy jejich světů. 

7. kapitola: Snové město – Na dalším příkladě o snovém městě Buddha ukazuje jedi-
nečnost jediného vozidla. Průvodce skupiny zbuduje na dlouhé cestě za pokladem kouzelné 
město, neboť všichni z jeho skupiny jsou unavení a raději by se vrátili. Ale v tomto městě si 
mohou všichni odpočinout, a pak se zase vydat na cestu. Jako průvodce zná i Buddha dlouhou 

                                                 
151 Ničiren říká, že všichni překladatelé kromě Kumáradžívy chybovali (VČ, p. 206). 
152 Vedle Buddhy Šákjamuniho zde vystupují buddha Prabhútaratna, také Buddhovi žáci jako je Ráhula, Ánanda, 
Subhúti, Mahápradžápatí, Šáriputra a mnoho bódhisattvů, z nich lze namátkou uvést tyto: Bhaišadžjarádža, 
Maňdžušrí, Avalókitéšvara a Maitréja. 
153 The Lotus sutra, transl. from the Chinese of Kumarajiva (Taišó, Volume 9, Numer 262) by Kubo Tsugurari 
and Yuyama Akira, Berkeley, California: Numata Centre for Buddhist Translation and Research, 1993, xii, 363 
p., ISBN: 0-9625618-0-0. 
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a nebezpečnou cestu zrození, smrti a touhy. Jestliže cítící bytosti uslyší jen o jediném 
Buddhově vozidle, nebudou se ani chtít vydat na cestu, a tak je Buddha učí ještě o dalších 
dvou vozidlech. Když však jednoho z nich dosáhnou, Buddha praví, že to, co vykonali, není 
konečné. 

8. kapitola: 500 žáků získává své proroctví a 9. kapitola: Proroctví těm, kdo se ještě 
mají co učit, a těm, kdo už ne – V těchto dvou kapitolách Buddha předává proroctví o bu-
doucím dosažení buddhovství dalším posluchačům. 

10. kapitola: Ten, kdo vykládá dharmu – Buddha mluví o zásluhách, které plynou 
z uctívání Lotosové sútry. Ten, kdo šíří sútru, by měl být uctíván jako je uctívána sútra. 

11. Kapitola: Objevení se skvostné stúpy – Před Buddhou se objevila nádherná stúpa a 
z ní se ozval hlas velebící Šákjamuniho a potvrzující pravost jeho učení. Hlas patřil buddhovi 
Prabhútaratnovi (jap. Taho). 

12. kapitola: Dévadatta – Buddhovství dosáhne dokonce i zlý Dévadatta a žena. 
Příběh ukazuje osmiletou dceru jávského krále. Podle Šáriputry žena nemůže dosáhnout 
dokonalé probuzení, neboť její tělo je znečištěné. Avšak tato dívka podá Buddhovi šperk, on 
ho rychle přijme a ona prohlásí, že se stane buddhou ještě rychleji. Nakonec opravdu dosáhne 
dokonalého probuzení sedíc na lotosu, nicméně se předtím změní v muže. 

13. kapitola: Vytrvalost a 14. kapitola: Snadnost v pěstování – Bódhisattvové ve 13. 
kapitole slibují, že budou bránit dharmu i za cenu vlastního života, v 14. kapitole zase Buddha 
ukazuje Maňdžušrímu, jak má nenásilně vyučovat Lotosovou sútru. 

15. kapitola: Bódhisattvové vynořivší se ze země – Z trhliny v zemi vystoupí bezpočet 
bódhisattvů mezi nimi Višištačáritra. Všechny tyto bódhisattvy Buddha učil. Bódhisattvové 
slíbí, že budou pracovat, aby byla dharma zachována a aby všechny bytosti dosáhly osvobo-
zení. 

16. kapitola: Délka života Tathágaty – Buddha říká, že ve skutečnosti uběhlo nesmírně 
mnoho kalp od doby, co dosáhl buddhovství. Proto tito bódhisattvové mohou být jeho žáky. 
Buddha ve skutečnosti nikdy nevstoupil do konečné nirvány (sa. parinirvána), i když to tvrdí. 

17. kapitola: Popis zásluh, 18. Kapitola: Zásluhy z radostného přijetí a 19. kapitola: 
Prospěch získaný vykladačem dharmy – Buddha popisuje zásluhy, které získá člověk, jenž učí 
Lotosovou sútru, uslyší-li její jediný verš či ji uctívá a velebí. 

20. kapitola: Bódhisattva Sadáparibhúta – Bódhisattva Sadáparibhúta všechny ctil a 
říkal jim, že se stanou buddhy. Oni ale na něj útočili a mlátili ho klacky. Sadáparibhúta 
nakonec dosáhl transcendentních sil a začal učit Lotosovou sútru. Když to ostatní uviděli, 
uvěřili mu a následovali ho. 

21. kapitola: Transcendentní síly Tathágaty – Buddha ukázal shromáždění své velké 
transcendentní síly. 

22. kapitola: Svěření se – Buddha svěřuje bódhisattvům vyšlým ze země svoji nauku, 
aby ji šířili. 

23. kapitola: Staré činy bódhisattvy Bhaišadžjarádži – Tato kapitola vypráví příběhy o 
buddzích, kteří uctili Lotosovou sútru obětí vlastního těla či jeho části. 

24. kapitola: Bódhisattva Gadgadasvara – Buddha vypráví o bódhisattvovi Gadgadas-
varovi. 

25. kapitola: Vstupní brána do každého směru – Buddha říká, že pokud někdo bude 
zpívat jméno bódhisattvy Avalókitéšvary, osvobodí ho Avalókitéšvara od utrpení. 

26. kapitola: Dháraní – Zdůrazňuje účinnost kouzelných formulí. 
27. kapitola: Staré činy krále Šubhavjúhy: Obsahuje etické vyprávění. 
28. kapitola: Povzbuzení bódhisattvy Samantabhadry – Bódhisattva Samantabhadra 

slibuje, že bude chránit a utěšovat lidi, kteří recitují Lotosovou sútru. 
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10.3.2. Ničirenova interpretace Lotosové sútry 

Ničiren se se svojí interpretací Lotosové sútry pohybuje zřetelně v rámci východoasijské tra-
dice, jejímž rysem bylo to, že v ní na rozdíl vznikaly a rozvíjely se školy založené na studiu 
konkrétní sútry.154 Každá taková škola pohlížela na své písmo jako na vrchol Buddhova učení, 
jako na jeho poslední slovo. Sútry jiných škol řadily na různé stupně vývoje, který končil 
jejich sútrou jako nejvyšším vyjádřením Buddhovy nauky. V tomto přístupu je patrný názor, 
že buddhistické sútry ukazovaly přímé pochopení skutečnosti.155 

Ničiren prohlásil, že Lotosová sútra je posvátným písmem par excellence.156 
Nenajdeme ale u něj systematický výklad důvodů, proč se Lotosová sútra vznáší v takové 
výši nad ostatním sútrami. Absolutní dokonalost tohoto písma je téměř postulátem, neboť 
podle ní sám Šákjamuni nakázal posluchačům, aby ji brali jako poslední a plné vyjádření 
pravdy. Všechny tyto prvky dohromady zřejmě vedly k Ničirenově přesvědčení o jedinečnosti 
Lotosové sútry. Rozděluje jí na dvě části (DT, p. 188): 
1) Čtrnáct prvních kapitol tvoří učení o pozemském stavu – je to stále ještě provizorní učení. 
2) Zbytek obsahuje nauku o skutečném stavu – to je už konečné učení. 
 
Ničiren aplikuje na Lotosovou sútru teorii o posloupnosti súter. Proto je podle něj 15. kapitola 
úvodem, druhá část 15. kapitoly spolu s 16. a se 17. kapitolou tvoří tvrzení a zbytek je závě-
rem (PUK, p. 245). Nejdříve Buddha začal přednášet způsobem pochopitelným pro všechny a 
skončil odhalením celé pravdy, která byla mnohem obtížnější k pochopení (PUK, p. 242-245). 
První polovina odkazuje k historickému Buddhovi, druhá mluví o věčném Šákjamunim.157 
Lotosová sútra je jediným bezchybným slovem Šákjamuniho, je to pravé slovo všech buddhů 
v deseti směrech ve třech světech. Buddha určil, že sútry hlásané během více než čtyřiceti let 
ještě neukazují pravdu, až teprve Lotosová sútra přednesená během posledních osmi let dává 
pravdu poznat (PKOO, p. 197). Kdo chce studovat buddhistická učení, musí nejdříve poro-
zumět času, protože Buddha začal hlásat Lotosovou sútru až čtyřicet let po probuzení, až když 
nadešel ten správný čas (VČ, p. 183). Sama je srovnatelná s horou Suméru (VČ, p. 244). 
Pravdivost Lotosové sútry ještě přišel potvrdit sám buddha Prabhútaratna (PKOO, p. 208-
209). Ničiren klade důraz na fakt, že v Lotosové sútře se objevil buddha Prabhútaratna, aby 
potvrdil její pravdivost, což se u jiných súter nestalo (PPL, p. 302).158  Jeho zjevení bylo 
určeno pro lidi v době úpadku (PPL, p. 310-311). Ničiren klade důraz na 16. kapitolu, která je 
určena bytostem v době úpadku. Pokud tato kapitola nebude hlásána, všichni laici z posled-
ního období sejdou na špatné cesty (PPL, p. 309). Všichni velcí bódhisattvové a bohové, kteří 
poslouchali Lotosovou sútru, říkali, že dlouhý čas slyšeli Buddhu promlouvat, ale že dosud 
žádná z mahájánových súter neobsahuje tak vynikající a úžasnou dharmu. Pochopili, že 
všechny mahájánové sútry nemluví o základní myšlence celého Buddhova života – „jedna 
myšlenka, tři tisíce dharem“, že neví nic o připuštění dvou vozidel (tj. šrávaků a 
pratjékabuddhů) k buddhovství, ani o Buddhově probuzení, které se odehrálo již dávno 
(PKOO, p. 241). Ničiren přiznává, že je obtížné věřit Lotosové sútře, proto se někteří učitelé 
obraceli k sútrám z prvního Buddhova vyučovacího období (PKOO, p. 220). Sám Buddha 
v Lotosové sútře připouští, že je obtížná na pochopení. Ničiren k tomu dodává, že správně ji 
pochopili jen Šákjamuni, Tchien-tchaj a Dengjó. Zároveň tito tři byli stejného názoru na 
Lotosovou sútru jako na největší ze súter (SDV, p. 272). Nágárdžuna a Vasubandhu jí prý také 
porozuměli, ale nic neprozradili (PUK, p. 232-233). 

                                                 
154 WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism, p. 116. 
155 MARALDO, „Buddhist Philosophy, Japanese“, p. 100. 
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 RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 15. 
157 MATSUNAGA and MATSUNAGA, Foundation of Japanese Buddhism, vol. 2, p. 158. 
158 Pojednání o podstatě lotosu (jap. Hoke Šujošo) (RENONDEAU, Le bouddhisme japonais ) – dále jen PPL. 
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Pokud jde o vztah Lotosové sútry k jiným sútrám, stačí se podle Ničirena spolehnout 
na její text. Potom můžeme jasně vidět, že Lotosová sútra je vyšší než Mahávairóčanasútra, 
Avatamsakasútra (jap. Kegonkjó) a všechny ostatní sútry (SDV, p. 255). Když prozkoumáme 
ostatní sútry, nenalezneme v nich jediné slovo ani tečku, která by naznačovala, že tyto sútry 
se považují za nadřazené Lotosové sútře (SDV, p. 255). Jediná Maháparinirvánasútra obsa-
huje části, které se podobají Lotosové sútře. Když ji však pročteme bedlivěji, zjistíme, že tato 
sútra se považuje za nadřazenou sútrám vzniklým před Lotosovou sútrou (SDV, p. 255). 

Ničiren přiznává, že v Lotosové sútře jsou četné rozpory. Jedním z rozporů je i to, že 
Buddha nejdříve svěřil šíření dharmy přítomným bódhisattvům a pak jim ho odepřel a svěřil 
ho bódhisattvům vyšlým ze země. Ničiren to vykládá s odkazem na Tchien-tchaje, podle nějž 
Buddha neměl zapotřebí, aby velcí bódhisattvové, které učil během svého pozemského stavu, 
pochopili jeho vnitřní myšlení obsažené v 16. kapitole a prostě povolal ze země jiné bódhi-
sattvy (PUK, p. 248-250). Tito bódhisattvové vyšlí ze země se objeví až v době úpadku 
(PUK, p. 258). V době úpadku bude pravé učení ničeno dočasným, ostatní bódhisattvové se 
skryjí a bohové opustí zemi. Tito bódhisattvové vyšlí ze země přimějí dětinské lidi věřit v pět 
znaků Namu Mjóhó rengekjó (PUK, p. 259). Když k tomu účelu použijí síly, pak jsou těmito 
bódhisattvy ctnostní králové. Nebo budou přesvědčovat a hlásat dharmu jako mniši (PUK, p. 
260). Kdyby se tito bódhisattvové neobjevili, byli by to velcí lháři (PUK, p. 261). 

Ničiren také ukazuje, jaké zázraky, zásluhy a tresty plynou z uctívání Lotosové sútry. 
Popisy zázraků způsobených recitací mahajánových súter jsou častým rysem východo-
asijského buddhismu.159 Jestliže někdo čte Lotosovou sútru, ale myslí si, že by mohl dosáh-
nout probuzení i skrze jinou sútru, pak ji nečte opravdově (SDV, p. 290). Urážení Lotosové 
sútry způsobuje nejtěžší nemoc, naopak její uctívání poskytuje nejlepší lék (PPL, p. 310). 
Nevědomí lidé by měli mít za každých okolností víru v Lotosovou sútru (SDV, p. 308). Přesto 
se stoupencům Lotosové sútry mohou přihodit velká neštěstí, neboť božstva, která je měla 
chránit, opustila zemi, kde se uráží dharma (PKOO, p. 286). Lidé, kteří nedodržují žádné 
předpisy, ale pevně věří, že není cesty k buddhovství mimo Lotosovou sútru, i když možná 
nemají ani zrnka porozumění, jsou biliónkrát lepší než velcí mudrcové, kteří hájí jiné sútry 
(VČ, p. 245). Ničiren věřil, že věrnost Lotosové sútře by měla předčit věrnost králi i zemi. 
Sám roku 1274 odmítl oficiální žádost, aby vyslovil modlitby financované šógunátem za 
porážku Mongolů, protože byl přesvědčen, že by bylo chybné poskytnout rituální službu 
vladaři, který neobhajuje Lotosovou sútru. 

10.4. Ničiren a období úpadku 

Již v indickém buddhismu existovala představa o konečném úpadku Buddhova učení.160 
Široce byl rozšířený názor, že dharma bude trvat jen pět set let. Trvala by tisíc let, ale to by 
ženy nesměly být připuštěny do buddhistické obce (sa. sangha). Po těchto pět seti letech 
dharma nezmizí úplně, ale zůstane jen falešná dharma. Po ní přijde konečná dharma a 
nakonec bude dharma úplně ztracena a znovu ji objeví až budoucí buddha. Už v raných 
mahájánových textech je přítomno vědomí, že jejich autoři žijí v „posledních dnech 
(dharmy)“. Je možné, že raní mahájánisté se považovali za spravedlivou baštu proti morál-
nímu a duchovnímu úpadku.161 V tomto ohledu Ničirenovo myšlení nepřichází s něčím radi-
kálně novým. Pojem úpadku dharmy se dostal do Japonska během doby Nara. Pevně se usadil 
až v pozdní době Heian.162 V japonském buddhismu existuje představa, že po Buddhově smrti 
nastane postupný úpadek jeho učení ve třech fázích: nejdříve bude vládnout pravá dharma 

                                                 
159 WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism, p. 128. V Japonsku byla Lotosová sútra vyhlášená pro svoji schopnost 
zachránit i zlé lidi, což jí velmi zvýhodňovalo oproti ostatním sútrám (WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism, p. 153). 
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 WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism, p. 9-10. 
161 WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism, p. 33. 
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 MATSUNAGA and MATSUNAGA, The Foundation of Japanese Buddhism, vol. 2., p. 222. 
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(jap. šobó), poté nastoupí pseudo-dharma (jap. zóbó) a nakonec nastane období úpadku 
dharmy (jap. mappó).163 

Ničiren rozděluje čas po Buddhově smrti na pět období, z nichž každé trvá pět set let. 
Přitom první čtyři periody tvoří období pravé dharmy a pseudo-dharmy (VČ, p. 191-199). 
Myslí si, že žije již v pátém období,164 které je obdobím úpadku dharmy. Tento jeho názor 
posilují vnější okolnosti.165 Japonsko bylo ve 13. století sužováno nesčetnými přírodními 
katastrofami, hrozila mongolská invaze, vypukly občanské nepokoje, ozbrojené skupiny 
z chrámu Enrjakudži dokonce napadly hlavní město.166 Ničiren se na tyto události odvolává 
při obhajobě svého stanoviska. Ukazuje, že různé sútry tyto události předpovídaly (PPL, p. 
314). Za příčinu označuje nedodržování dharmy (PPL, p. 314). Neštěstí jsou v podstatě 
odplatou za náboženské bludy. Lidé nepoznali nadvládu Lotosové sútry, proto neštěstí plení 
Japonsko (PKOO, p. 51).  Lotosová sútra předvídá cizí invazi, což se mongolskou hrozbou 
potvrzuje.167 Čtyři nebeští králové podle ní vstoupí do těl moudrých vládců okolních států a 
napadnou Japonsko (SDV, p. 288). Ničirenovy názory na mongolskou hrozbu byly ale 
konfliktní. Na jedné straně byl zaníceným vlastencem, na druhé straně podle něj bylo třeba 
zbavit národ i zemi hanobení dharmy. Mongolský útok tak působí jako radikální lék.168 
Proklínal Japonsko a současně ho velebil. Ničiren se opět pohybuje v rámci japonského 
buddhismu, který byl již od samého počátku spojen s blahem státu.169 Chtěl národ obrátit 
k pravému buddhismu, aby mu zajistil prosperitu. Je přesvědčen, že právě v této době se 
objeví bódhisattva Višištačáritra a ustaví tři velká mystéria (PPL, p. 314-315). Co se týče 
přírodních katastrof, velké zemětřesení a obrovská kometa jsou neštěstími vyvolanými 
nebesy, která jsou rozzuřena, protože panovník nenávidí Ničirena a je na straně zenu, 
Nembucu a kněžích Šingonu, kteří káží učení, jež zničí národ (VČ, p. 235). Bezmocnost 
ostatních náboženství ohledně katastrof ukazuje Ničiren na příkladu kněze Kúkaie (RČKN, p. 
338). Když panovalo sucho, Kúkai se modlil za déšť, který po dvaceti dvou dnech opravdu 
přišel. Podle Ničirena je ale normální, že za tak dlouhou dobu začne pršet, proto se nedá říci, 
že Kúkai déšť zapříčinil. 

Velmi podrobně se daným tématem Ničiren zabývá ve svém spise PZSZO (p. 13-41). 
Vede v něm jako hostitel imaginární rozpravu s cestovatelem. Muž se ho ptá, proč se 
v posledních letech na nebesích i na zemi dějí neobvyklé věci a proč skoro polovina populace 
zemřela. Někteří lidé přece věří v buddhu Amidu nebo v buddhu Jakušiho, jiní vkládají svoji 
důvěru v pasáž Lotosové sútry a říkají, že nemoc okamžitě zmizí. Jsou i tací, co recitují pasáž 
z Ninnósútry, že sedm kalamit pomine a místo nich se objeví sedm požehnání. Další následují 
tajné učení Šingonu a provádějí rituál naplnění nádob vodou, který má odehnat katastrofy. 
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 RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 101. 
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Mnozí se věnují zenové meditaci či provádějí rituály ochraňující zemi. Ale všechny tyto 
snahy jsou zbytečné. Podle cestovatele ještě nevypršela doba, během níž bódhisattva Hačiman 
slíbil, že bude ochraňovat národ. Ničiren mu odpovídá, že dnešní lidé se obrátili zády k tomu, 
co je správné. Jsou věrni zlu, a proto přívětivá božstva opustila národ a místo nich přišli zlí 
duchové, démoni, neštěstí a pohromy. Svůj postoj obhajuje citací z různých buddhistických 
súter, např. Daidžikusútra říká: „Pokud králové uvidí, že je dharma v nebezpečí a nebudou ji 
bránit, pak všechny skutky, které nahromadili, budou zničeny. V zemi se zvedne cena obilí, 
zachvátí ji války, nemoci, všechna příznivá božstva opustí zemi.“ Jakušisútra vyjmenovává 
sedm neštěstí v době úpadku: nemoci a mor mezi lidmi, nájezdy z cizích zemí a drancování, 
vnitřní nesváry, nepravosti a podivné události mezi hvězdami a souhvězdími. V závěru spisu 
Ničiren říká, že již pět z těchto katastrof se uskutečnilo. Neštěstí jsou znamením, že naše 
země bude nakonec zničena cizím národem (OPRA, p. 45).170 Dnes jsou mniši a kněží 
podlézaví a prohnaní, matou lidi a vedou je na scestí. Král a jeho ministři postrádají 
porozumění a nedokážou poznat rozdíl mezi pravdou a nepravdou. 

10.5. Ničirenova kritika soudobého buddhismu 

Buddhismus obecně přijímal místní zvyky a božstva a přizpůsoboval je svému učení.171 Pro 
mnoho japonských a čínských buddhistických škol je typické, že zahrnují do svého učení 
nauky soupeřících škol místo toho, aby je zcela vyloučily.172 Na tyto nauky pak pohlíží jako 
na něco neúplného a přiřazují jim nižší stupeň pravdy.173 Svoji roli v tomto přístupu hrály 
jednak politické důvody, jednak přesvědčení, že soupeřící či jiné názory jsou částečně 
pravdivé, a tak zapadají do širšího rámce. Dalo by se říci, že se zrušil základní rozdíl mezi 
buddhistickými a šintoistickými předměty úctívání. Šintoistická kami jsou vlastně projevy 
buddhů a bódhisattvů.174 Buddhismus zůstává nadále důležitější než šintoismus. Ničiren se 
chce vrátit k pravému buddhismu Tendaie a očistit současný Tendai od nánosu Šingonu. 
Současně podrobuje strhující kritice ostatní buddhistické školy. Ničirenovo silné nepřátelství 
vůči ostatním školám plynulo z jeho absolutní víry v učení Lotosové sútry, která podle něj 
představuje autentickou, nejhlubší pravdu buddhismu.175 Na tomto místě je důležitá poznámka 
o vlivu tantrického buddhismu na Ničirenovo myšlení. Ničiren usiluje o návrat k původnímu 
Tendaii, který neobsahuje prvky esoterismu. Ale takový Tendai nikdy neexistoval. Už Saičó 
byl ovlivněn esoterismem, Č’-i také, což je vidět z jeho důrazu na buddhu Vairóčanu.176 
V samotném Ničirenově myšlení najdeme prvky tantrického buddhismu.177 Daimoku lze 
přirovnat ke kouzelné formuli (sa. dháraní), která vyjadřuje či obsahuje Buddhovu nauku a 
má magickou moc.178 Podle Ničirena si člověk skrze recitaci Daimoku uvědomí svou jednotu 

                                                 
170 Odůvodnění pro psaní Riššó ankokuron (jap. Ankoku ron gokan jurai) (YAMPOLSKI [ed.], Selected writings of 
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s věčným buddhou. Stejně tak ten, kdo pěstuje tantrický buddhismus, rozvíjí intenzivní 
ztotožnění s vyvolávaným božstvem.179 

Ničiren říká, že učenci všech škol jsou jako pohani. Zrodily se v nich zvrhlé myšlenky 
a všichni se shodují, že existuje jeden špatný muž: Ničiren. Je pro ně tím, kdo shromažďuje 
všechny špatné lidi, aby z nich učinil své žáky (DT, p. 184). Všechny školy (až na Tendai) 
vznikly až po Buddhově nirváně, a proto nemohou správně posoudit Buddhovy sútry. Učenci 
těchto škol se připoutali k chybám svých vlastních učitelů (DT, p. 185). Jako je nepřípustné, 
aby syn nevaroval rodiče, jimž hrozí nebezpečí, tak člověk nemůže považovat za dobré ty, 
kteří nezakážou zen a Nembucu. Zdrojem obtíží jsou pro Ničirena hlavně tři školy: Nembucu, 
zen a Šingon (VČ, p. 215).180 Stoupenci zenu, Nembucu, ale i Ricu tupí dharmu (PKOO, p. 
269). I jiné školy učí, že všichni mohou dosáhnout buddhovství, ale některým z nich Ničiren 
vyčítá, že na tuto pravdu přišly příliš pozdě a že toto učení Tendaii ukradly, například Kengon 
a Šingon.181 Učenci Šingonu i Tendaie půjdou ve svých příštích životech do pekla, pokud 
pracují pro císaře či šogúna nebo pokud jejich rozpravy obsahují prvky ničící dharmu 
(PKOO, p. 294). Ničiren si ale nakonec může oddychnout, že existují kněží Nembucu, zenu, 
Ricu atd., protože je tak potvrzeno Buddhovo učení o existenci mnichů, kteří budou mít 
zvrácené znalosti (PKOO, p. 271).  

Nejdříve se blíže podíváme na Ničirenův postoj ke škole Tendai. Ničiren kritizuje 
kněze Tendaie, že smíchali učení Šingonu s učením založeným na Lotosové sútře (VČ, p. 
182). V jeho době se podle Ničirena představení Tendai stali představenými Šingonu, celé 
Japonsko upadlo do Šingonu a Tendai už nemá žádného stoupence.182 Pro Ničirena je tak lepší 
být malomocným, který zpívá Namu Mjóhó rengekjó, než být hlavním kněžím školy Tendai 
(VČ, p. 191). Podle Ničirena Tendai nasáklo esoterismem Šingonu, udělalo ústupky amidismu 
a také začalo užívat metody zenu.183 Nakonec Ničiren obviňuje mnichy Tendaie, že jsou lační 
po slávě a bohatství, ozbrojují se a nosí šavle (PKOO, p. 269). I když Ničirenovy schopnosti 
vykládat Lotosovou sútru nedosahují ani nejmenší části schopností Tchien-tchaje a Dengjóa, 
přesto si myslí, že když vydržel všechna ta utrpení, podal důkaz, že má větší soucit než oni 
(PKOO, p. 227). Jinde Ničiren říká, že jen tři lidé porozuměli dharmě – Šákjamuni, Tchien-
tchaj a Dengjó.184 Jiný dopis zakončuje takto: „Já, Ničiren, musím být dědicem tří mistrů [...] 
Ke třem prvním mistrům se přidává další. Budou nás nazývat ‚čtyři mistři tří zemí‘.“185 
Současně s tím prohlašuje, že velcí učitelé Tchien-tchaj, Miao-lo186 a Dengjó znali učení, které 
hlásá Ničiren, ale nedošli tak daleko, že by ho vyjádřili slovy (PPVJ, p. 270). Diví se, že 
Ennin, Saičóův žák, je považován za významnější postavu než samotný Dengjó (VČ, p. 226-
227). Obviňuje ho, že přinesl do Tendaie prvky Šingonu (VČ, p. 215). Ennin kladl Lotosovou 
sútru níž než Avatamsakasútru, protože neobsahuje mantry a mudry (VČ, p. 227-229). 

Co se týče Šingonu, Ničiren si myslí, že je větším zdrojem problémů než Nembucu a 
zen, neboť používá mudry a mantry (VČ, p. 218-219). Říká, že mezi školami se zvláště 
těžkých omylů dopouští právě Šingon (DT, p. 185), protože jeho učitelé zlehčili sútry, které 
nevysvětlují mudry a mantry (DT, p. 185-186). Šingon spolu se školou Kegon také zlehčili 
Šákjamuniho, když si za svého základního buddhu zvolili Vairóčanu (PKOO, p. 260). Podle 

                                                 
179 TRIBE, Buddhist Thought, p. 208. 
180 Ničirenovo odmítnutí ostatních buddhistických škol bylo stručně vyjádřeno jeho pozdějšími stoupenci 
v podobě tzv. čtyř vyznání (jap. šikka kakugen) – Nembucu vede do pekla Avíči, zen je ďábel, Šingon ničí národ 
a Ricu je vlastizrádce (STONE, „Rebuking the Enemies of the Lotus“, p. 233). 
181

 RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 32. 
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 RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 11. 
183 RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 40. 
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 RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 26. 
185 Třemi mistry se myslí Šákjamuni, Tchien-tchaj a Dengjó. Tři země jsou Indie, Čína a Japonsko (RENONDEAU, 
La doctrine de Nichiren, p. 7). 
186 Miao-lo je šestým patriarchou školy Tchien-tchaj. 
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Šingonu je Šákjamuni pouze zjevením Vairóčany (DT, p. 186). Pokud šógun a jeho rodina 
společně se samuraji budou věřit, že modlitby Šingonu zachrání národ, čeká ho jisté zničení 
(VČ, p. 233). Když Ničiren zmiňuje konkrétní mnichy Šingonu, mluví hlavně o Kúkaiovi. Je 
to stoupenec učení, které bylo ustanoveno jen dočasně (PKOO, p. 248). Navíc se dopustil 
neobyčejného množství chyb (VČ, p. 222). Jednou z nich je tvrzení, že ve srovnání s Avatam-
sakasútrou a Mahávairóčanasútrou je Lotosová sútra dětinskou teorií (SDV, p. 273). 

Ničiren také velmi útočil na školu Čisté země. Začneme jeho názorem na samotného 
buddhu Amitábhu, který je ústřední postavou učení Čisté země. Ničiren zdůrazňuje, že jsme 
obdrželi učení určené tomuto světu. Ale Amitábha vládne v jiném světě, kde vyučuje podle 
sebe, proto k němu nemůžeme pociťovat synovské pocity (PPL, p. 305). Škola Čisté země si 
však myslela, že buddha Amitábha má k nám zvláštní pouta a odmítla Šákjamuniho. 
Dopustila se omylu, neboť Amitábha je jen jednou částí rozděleného těla Šákjamuniho 
(PKOO, p. 251). Buddhové Vairóčana, Amitábha, Bhaišadžjarádža, všichni buddhové v deseti 
směrech jsou podřízeni ctihodnému Šákjovi, neboť on je jako měsíc, který se odráží ve všech 
vodách (PPL, p. 305). Hlavní učení Čisté země nembucu, je podle Ničirena založeno na 
provizorních mahájánových sútrách. Když se objeví pravá sútra, tj. Lotosová sútra, tak 
provizorní sútry zmizí (VČ, p. 234). Ničiren ve svých spisech hodně kritizuje i zakladatele 
školy Čisté země Hónena. Buddha v Lotosové sútře prohlašuje, že až začne období úpadku 
Lotosová sútra pozná tři druhy smrtelných nepřátel (PKOO, p. 274-277): 
1) Hlupáky, kteří  podporují mnichy tohoto špatného světa. 
2) Mnichy, kteří mají zvrácené znalosti – podle Ničirena sem patří Hónen. Ničiren tvrdí, že 

Hónen sestoupí na špatné cesty ve svých budoucích zrozeních (PKOO, p. 222). 
3) Mnichy, kteří na první pohled dodržují dharmu. Ti budou tvrdit, že dosáhli stavu arhatů. 

Ale v nitru budou sžíráni chtivostí a žárlivostí. 
 
V PZSZO (p. 21-28, 41) se cestovatel ptá Ničirena, koho má na mysli, když mluví o zlých 
mniších. Ničiren odpovídá, že se jedná o Hónena. Jeho učení odporuje učení Šákjamuniho a 
mate lidi. Obviňuje Hónena, že kvůli němu lidé zapomněli na Šákjamuniho.187 Nikdo se nesta-
rá o ochranu dharmy či opravu chrámů, proto moudří mnichové odcházejí a nevrátí se a 
s nimi odchází i přívětivá božstva, která střežila buddhistické učení. Podle Ničirena Hónen 
špatně vykládá učitele, o něž opírá svá tvrzení. Host se snaží obhajovat Hónena – měl přece 
pochybnosti o pravé cestě ke spáse, proto přečetl všechny texty, až se nakonec zaměřil na 
jedinou praxi nembucu. Host se ptá se Ničirena, proč právě Hónenovi dává za vinu neštěstí 
posledních let. Ničiren na to trefně a bez skrupulí odpovídá, že ti, kdo zůstávají dlouho na zá-
chodě, zapomínají, jak páchne. Podle něj učitelé Čisté země přijali dočasné učení a zapomněli 
na to pravé. Člověk jako Hónen je vskutku nejhorším nepřítelem buddhů, písem, moudrých 
mnichů a obyčejných mužů a žen. Jeho učení je heretické. V závěru pojednání si host 
uvědomil, že uctívání tří súter Čisté země a víra v jediného buddhu Amidu vede v dalším ži-
votě do pekla. 

Ničirenův postoj k zenu je stejně odmítavý jako k ostatním buddhistickým školám. 
Zen podle něj zlehčil nejen Buddhu Šákjamuniho, ale i písma (PKOO, p. 252). Škola zen 
hlásá, že představuje zvláštní tradici vně súter, kterou Buddha nevyložil v žádné z početných 
súter během svého života, ale tajně pošeptal Mahákášjapovi (VČ, p. 218). Proto je pro 
Ničirena zen falešným učením, které se líbí lidem v Japonsku. O stoupencích zenu říká, že je 
to hejno sarančat. 

                                                 
187 Lidé utínají prsty sochám Šákjamuniho a upravují je tak, aby odpovídaly postoji Amidy. Dávají do chrámů 
zasvěcených Jakušimu sochy Amidy. Místo obřadu opisování Lotosové sútry, opisují tři sútry Čisté země 
(PZSZO, p. 35-36). Když Hónen napsal své dílo, „všichni v tomto národu medvědů se stali stoupenci nembucu.“ 
(VČ, p. 233). 
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Ze školy Ricu kritizuje Ničiren hlavně mnicha Rjókana, se kterým měl i osobní spor.188 
Stoupence Ricu přirovnává k Sunakšatrovi.189 Škola Hossó je taky předmětem jeho kritiky. 
Tato škola zastávala názor, že některé bytosti nemají buddhovskou podstatu a že už na tom 
nemohou nic změnit. Pokud někdo hlásá, že šrávakové a pratjékabuddhové mohou dosáhnout 
probuzení, tak podle ní přijal chybné názory Tchien-tchaje (PKOO, p. 218). 

Pokud jde o jiná náboženství, Ničiren si myslí, že je důležité studovat nebuddhistická 
náboženství jako konfucianismus, taoismus a védy (PKOO, p. 190). Avšak učení, která 
hlásaly pohané před příchodem Buddhy, nejsou příliš hluboká. Pohané, kteří žili po 
Buddhovi, vyloupili buddhistická učení ve prospěch svých učení a do buddhistického učení 
přinesli velmi zvrácené názory. 

10.6. Ničirenova kritika súter 

Již výše bylo řečeno, jak čínsko-japonská buddhistická tradice pojímá sútry. Ničiren na ni 
navazuje, když upřednostňuje Lotosovou sútru a ostatní díla kritizuje. Sám si je vědom toho, 
že každá buddhistická škola se opírá o nějakou sútru, která tvoří její základní text (PKOO, p. 
261-266). Škola Kengon říká, že první je Avatamsakasútra a škola Sanron považuje za 
nejdůležitější mahápradžňápáramitové sútry (jap. Hannjakjó). Škola Šingon klade důraz na tři 
sútry Vairóčany. Škola Čisté země tvrdí, že v době úpadku jsou nejvhodnější tři sútry Čisté 
země – větší a menší Sukhávatívjúhasútra (jap. Murjókjó, Kammurjódžukjó), Amitájurdhjána-
sútra (jap. Amidikjó). Školy Kuša, Džódžicu, Ricu říkají, že Buddhovy výklady jsou ve 
čtyřech ágamasútrách (jap. agonkjó)190 a že Avatamsakasútra a Lotosová sútra jsou pohanské 
knihy.191 Každá ze škol hlásá, že ona je ta jediná, ale jako národ může mít jen jednoho vládce, 
musí být jen jedna sútra, která vládne všem, naléhá Ničiren (SDV, p. 253).192 Ničiren přiznává, 
že ti, kdo čtou a uvádějí v praxi učení Avatamsakasútry, Mahávairóčanasútry aj. súter, budou 
chráněni buddhy, bódhisattvy a všemi bohy. Nicméně pokud se stoupenci těchto súter obrátí 
proti stoupencům Lotosové sútry, buddhové a bódhisattvové je zapřou, aby je chránili 
(PKOO, p. 255).  

Ničiren se snaží vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými sútrami teorií, že Buddha nejdříve 
učil bytosti, jejichž duch nebyl natolik zralý, aby porozuměl pravdě (PKOO, p. 203). Mezi 
buddhistickými sútrami jsou sútry dočasné a sútry skutečné (PKOO, p. 197). V posledku ale 
všechny sútry vlastně tvoří sútru jedinou. Ničiren říká, že všechny sútry hlásané během 
čtyřiceti let Buddhova života spolu se všemi sútrami přednášenými všemi buddhy ve třech 
světech v deseti směrech tvoří dohromady úvod ke 16. kapitole Lotosové sútry (PPPVJ, p. 
245-247).193 

10.7. Ničirenova pravidla chování 

Literatura, kterou jsem prostudovala, se příliš nezmiňuje o Ničirenovu vztahu ke klášterním 
pravidlům (sa. vinaja). Neexistuje žádná mahájánová vinaja, ale škola Tendai ustanovila 
vlastní mahájánové zasvěcení (jap. kaidan). A zdá se, že jeho pravidly se Ničiren řídil. 
Renandeau k tomu dodává, že ohledně morálky přijal Ničiren za vlastní morální pravidla již 

                                                 
188 Viz 10. kapitola. 
189 Sunakšatra si ve své povýšenosti myslel, že ovládl buddhismus. A traduje se, že za živa upadl do pekla 
(YAMPOLSKI [ed.], Selected writings of Nichiren, p. 445). Přirovnání pocházejí z RČKN, p. 329. 
190 Ágamasútry jsou ekvivalentem nikájí z pálijského kánonu. 
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 RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 14. 
192 Ničiren vidí přesnou paralelu mezi situací v rámci buddhismu a situací v samotném Japonsku. Jako je 
v Japonsku mnoho lidí, kteří se snaží vládnout, zatímco pravé panování náleží císaři, tak v buddhismu je mnoho 
soupeřících buddhů a súter, zatímco pravý buddha je věčný Šákjamuni Lotosové sútry (WILLIAMS, Mahāyāna 
Buddhism, p. 161). 
193 Navazuje zde na dělení Č’-iho, viz kapitola 8.2.1. 
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zavedená a učinil jen rozdíly v přísnosti k řeholníkům, k jednomu či druhému pohlaví.194 Sám 
Buddha vinaju ustanovil, ale neuzákonil.195 Chtěl, aby vinaja odpovídala určitému člověku či 
skupině. Úprava vinaji byla možná, aby vyhovovala různým okolnostem.196 Proto bódhisattva 
může jednat v rozporu s morálními a klášterními pravidly. Jeho jednání je výběrem vhodných 
prostředků, tj. chová se tak, protože tímto způsobem může pomoci cítícím bytostem. 
V mahájánové etice je vše podrobeno soucitu. Ničiren podle všeho podřizuje morální jednání 
jedinému cíli – znovunastolení správné dharmy. Kde je dharma v ohrožení, tam je možné 
téměř vše. Sám říká, že člověk by mohl vybít celou populaci Japonska, spáchat pět hříchů 
okamžitého zatracení, ale pokud neurazil dharmu, nespadne do pekla Avíči (PKOO, p. 289). 
Kdyby však bódhisattva, plný laskavosti a soucitu, dával milodary nepřátelům Lotosové sútry, 
jistě by upadl do pekla Avíči (KDP, p. 288).197 Ničiren svým stoupencům říkal, že pravou 
morálku představuje loajalita vládci, poslušnost vůči učiteli a synovská láska k rodičům. S 
vládcem má člověk spolupracovat na udržení pořádku, pak má za úkol šířit dharmu naučenou 
učitelem a zachovávat život nabídnutý rodiči.198 

Zákazům, příkazům, přestupkům nevěnuje nějaký dogmatický výklad, kromě jediného 
bodu: nezabiješ.199 Okolnosti, za nichž byla vražda spáchána, mohou zmírnit vinu vraha, 
dokonce ji ospravedlnit (KDP, p. 287). Ničiren odmítá ty, již spáchají vraždu, nicméně 
existuje vražda a „vražda“ (KDP, p. 288). Zákaz zabíjení má své hranice v momentě, kdy 
vstoupí do hry záchrana správné dharmy.200 Ničiren cituje pasáže z Maháparinirvánasútry, 
které ospravedlňují vraždu nepřátel dharmy. Například se tam říká, že Šákjamuni byl králem 
Sien-ju a vyhubil velké množství bráhmanů, kteří potírali dharmu.201 Z toho vyplývá, že 
zločinci mají různou úroveň viny podle toho, kdo byl zabit.202 Ten, kdo mstí zabitého otce, 
matku, pána, učitele, sice spáchá zločin vraždy, ale jeho vina je nepatrná (KDP, p. 288). 
Pokud by někdo zabil člověka, který pomlouvá dharmu a mluví zlá slova (sa. iččhantika), 
neupadl by do pekla (PZSZO, p. 32). 

Zde jsme dotkli problému násilí a jeho pojetí v buddhismu. Tato problematika si 
zaslouží bližší prozkoumání. Násilí je součástí buddhistické historie a má rozmanitou pova-
hu.203 O buddhismu se obecně tvrdí, že hlásá nenásilí. Je v něm místo pro násilí? Ašóka, 
ideální buddhistický král, začal svoji kariéru vraždou svých devadesáti devíti bratrů. Podobné 
činy králové v buddhistických dějinách odčiňují například stavbou náboženských budov. 
V théravádové kronice Mahávamsa se nachází paradigmatický příběh o králi Dutthagámini 
Abhajiovi, který uchvátil trůn v bitvě s tamilským nevěřícím králem. Dutthagámini byl 
smutný z velkého množství zabitých Tamilů, ale mniši ho utěšovali, že jeho činy 
nepředstavují žádnou překážku do nebes. V mahájánovém buddhismu najdeme několik 
legendárních příběhů z minulých Buddhových životů, v nichž se Buddha nechová podle 
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 RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 49. 
195 WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism, p. 13. 
196 WILLIAMS, Mahāyāna Buddhism, p. 144-145. 
197 Když dáte poznat vašemu pánu toto učení, tímto způsobem uniknete účasti na jeho chybách (jap. Šukun no 
mimi ni kono hómon wo ire jodózai wo manukaruru koto) (RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 288) – dále 
KDP. 
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 MASAHARU, Nichiren, p. 60-61. 
199 RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 49. 
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 RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 49. 
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 RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 49-50. 
202 V Maháparinirvánasútře jsou vraždy rozděleny do tří kategorií – menší vražda je zabití zvířete, střední 
vražda je usmrcení obyčejných lidí a toho, jenž se nevrátí (sa. anágámin). Vyšší vraždou je vražda otce, matky, 
arhata, pratjékabuddhy či buddhy (RENONDEAU, La doctrine de Nichiren, p. 50). 
203 P. 233-234 in: GANANATH OBEYESEKERE, „Buddhism, Nationhood, and Cultural Identity: a Question of 
Fundamentals“, in: Marty, Martin E. and Appleby, Scott R. (ed.), Fundamentalisms Comprehended, Chicago: 
Chicago Univerzity Press, c1995, x, 552 p., The Fundamentalisms project, vol. 5, ISBN: 0-226-50887-0, p. 231-
256. 
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morálních či klášterních pravidel. Protože ale takto jedná díky své dokonalosti ve výběru 
správných prostředků, jeho chování je správné. Buddha například v minulém životě zabil 
muže. Byla to jediná cestu, jak tomu muži zabránit, aby nezabil dalších pět set lidí a násled-
kem toho neupadl do nejnižšího pekla. Buddha byl ve svém jednání motivován čistým 
soucitem, proto se vyhnul peklu a zrodil se v nebeské oblasti.204 Takové příběhy poskytují 
základ pro účast mahájánových mnichů na násilí. V samotném Japonsku ozbrojené střety 
mnichů nebyly ojedinělé. Během 2. pol. 10. století neshody v rámci tradice Tendai propukly 
do ozbrojeného nepřátelství. Kláštery najímaly žoldáky k potlačení protivníka. Takové ozbro-
jené skupiny také ve 13. století napadly samotné hlavní město.205 Ačkoliv mezi podněty 
k násilí mohly být politické a ekonomické prvky, nelze z toho usuzovat, že násilí se netý-
kalo náboženských zájmů a protiřečilo učení a duchu buddhismu. Blaho vlastní školy bylo 
určitě považováno za náboženskou záležitost. Ničiren říká, že neštěstí země mají svůj původ 
v obhajování falešných učení, proto je povinností vlády potlačit tyto falešné nauky.206 

10.8. Ničirenovo pojetí konverze 

Buddhistický král Ašóka ze 3. st. př. n. l. podporoval misionářskou činnost, zejména se to 
týkalo oblasti Šrí Lanky.207 Po jeho smrti misionářská činnost pokračovala.208 Mniši byli důle-
žitými misionáři do okolních oblastí, králové je zvali na svůj dvůr. Takto se buddhismus 
dostal do Tibetu. Buddhistické myšlenky se šířily i díky obchodu. Zvláště laikové a potulní 
mniši měli vliv na šíření buddhismu do Číny.209 V dějinách šíření buddhismu se nesetkáme 
s násilným obracením národů na buddhismus. 

Ničiren má vlastní pojetí konverze. Šířit dharmu lze dvěma způsoby (PKOO, p. 291):  
1) Způsob mírný (jap. šódžu) 
2) Způsob drsný (jap. šakubuku) 
 
Ničiren se opět opírá o Lotosovou sútru: ve 13. a 14. kapitole jsou v podstatě nastíněny dva 
způsoby, jak zacházet s nevěřícími. Buď je lze přesvědčovat za pomoci násilí a nebo je nutno 
použít jemnějších prostředků. Ničiren nenechává nikoho na pochybách, pro jaký přístup je on 
v současné době úpadku.210 Když jsou v zemi početní lidé, kteří mají zvrácené názory a tupí 
dharmu, je zapotřebí si je podrobit silou (PKOO, p. 292). V době úpadku se musí rozlišovat 
mezi špatnými zeměmi, kde je ignorována dharma, tam lze uplatnit metodu mírumilovného 
lákání, a mezi zeměmi, kde je dharma ničena, tam je třeba použít sílu (PKOO, p. 293). Jak 
říká Maháparinirvánasútra, ti, kdo chrání dharmu, mohou nosit šavli, luk a šípy (PKOO, p. 
293). Ohledně neústupných mnichů Ničiren doporučuje, že není třeba je bít, stačí jim 
odmítnout dát almužnu. Lidé je nemusí zabíjet, jen je mají nechat zemřít hlady, a doufat, že 
dojdou k pokání dřív než zemřou vysílením.211 Ničiren schvaloval boje svých stoupenců za 
správnou věc.212 

Používání drsného způsobu vyžaduje značné ovládnutí nauky, protože Ničirenova 
kritika ostatních škol je založena na podrobných argumentech vycházejících ze súter a 
komentářů. 213 Lidé v době úpadku nemohou dosáhnout probuzení skrze různá dočasná učení, 
proto se tato učení stávají „nepřáteli“ jediného vozidla a mají být odmítnuta skrze drsný 
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způsob. Ničiren a jeho následovníci tento způsob pěstovali skrze rozpravy apod. Ničiren 
netvrdí, že by drsný způsob byl vhodný ve všech dobách, ale v době úpadku je nejvhodnější. 
Slouží k tomu, aby se v ostatních probudilo vědomí, že uráží dharmu. Zároveň kvůli němu byl 
Ničiren pronásledován, a tak mohl odčinit urážky, o nichž věřil, že je spáchal na dharmě 
v minulých životech. 

11. Ničiren a fundamentalismus 

11.1. Obecné pojetí fundamentalismu 

Při pohledu na Ničirenovu nauku a hlavně chování se nelze ubránit otázce, do jaké míry by se 
jeho postoj dal nazvat fundamentalistickým. Nejdříve se pokusím charakterizovat samotný 
pojem fundamentalismu, jeho vznik a vývoj, poté obecné pojetí fundamentalismu a nakonec 
přistoupím k aplikaci získaných poznatků na Ničirenův světonázor. 

Obecně lze fundamentalismus vyložit jako postoj těch, kdo si osobují majetnictví 
pravdy. Fundamentalista nepřipouští jinou pravdu než tu svou, jde mu o strohý výklad víry, 
ve kterém je kus nesnášenlivosti, omezenosti a tvrdosti srdce.214 Zjednodušeně řečeno funda-
mentalisty spojuje mentalita, jejíž psychologický základ tvoří sklon k černobílému vidění 
světa, ke kategorickým soudům, neústupnosti a nesnášenlivosti, a to nejen vůči odlišným 
názorům, ale i vůči pochybnostem.215 

Počátky fundamentalismu spadají do konce 19. století, kdy v severní Americe vystou-
pili lidé odmítající přizpůsobování tradičních křesťanských náboženských představ vědě a 
vnímání moderního člověka, neboť v takovém jednání viděli herezi. Prohlásili, že budou 
bránit tyto tradiční představy.216 V prvních dvaceti letech 20. století vydali řadu brožur, 
z nichž nejdůležitější jsou spisy z let 1910 až 1915, které nesou název Fundamentals, tj. 
Základy. Sami se označili za fundamentalisty, tedy za obránce těchto základních tezí.217 Tito 
fundamentalisté aktivně bojovali proti modernismu ve svých církvích a proti evoluční teorii 
ve školách.218 Byli neústupní a dogmatičtí ve svých doslovných interpretacích Bible a 
v nabádání k návratu k biblickým, duchovním a morálním příkazům a koncepcím ideální 
společnosti a světského řádu – byli přesvědčeni, že svět upadl do stavu duchovního úpadku.219 
Mluvíme zde o křesťanském, resp. severoamericko-evangelickém fundamentalismu. Jeho 
hlavní rysy jsou:220 
1) Evangelismus – fundamentalisté tvrdí, že už jsou spaseni a snaží se obrátit na víru i ostatní. 

Hlásají, že životy lidí, kteří se neobrátili k Ježíši, budou beznadějné. 
2) Neomylnost – jediná cesta ke spáse je skrze víru v Ježíše Krista. Toto přesvědčení má své 

základy v neochvějné víře v neomylnost Bible. Fundamentalisté tvrdí, že pravý křesťan 
musí věřit v celou Bibli. Slovo boží nesmí být zpochybňováno. 

3) Přesvědčení o druhém příchodu Ježíše před začátkem druhého tisíciletí – fundamentalisté 
očekávají, že v Bibli najdou klíč k budoucímu osudu tohoto světa. Většina jich věří, že 
budou vytrženi na nebesa ještě před tím, než na světě nastane utrpení a nastoupí Antikrist. 
Také rozdělují čas na různá období, v nichž lze získat spásu různými způsoby. Například 

                                                 
214 LUBOŠ KROPÁČEK, Islámský fundamentalismus, Praha: Vyšehrad, 1996, s. 264, ISBN: 80-7021-168-7; s. 17-
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215 KROPÁČEK, Islámský fundamentalismus, s. 12. 
216 P. 1 in: NANCY T. AMMERMAN, „North American Protestant Fundamentalism“, in: Marty, Martin E. and 
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Fundamentalism project, vol. 1, ISBN: 0-226-50877-3, p. 1-65. 
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v době po Ježíšově smrti až po vytržení na nebesa je spása možná díky milosti, ale po této 
době a před ní je spása zaručována jinými způsoby. K tomu fundamentalisté přidávají 
přesvědčení, že písma určená lidem v jednom věku nemusí být použitelná v jiném. Pro 
prorocká slova neplatí doslovné čtení, jaké je aplikováno na Písmo. Mají totiž skrytý 
význam. 

4) Separatismus – fundamentalisté chtějí, aby členové hnutí byli jednotní ve víře. Pokud je 
fundamentalista konfrontován s nevírou ve svém okolí, snaží se dotyčnému pomoci, ale ne 
za cenu toho, že by se sám stal hříšníkem. 

 
Z obecného hlediska může mít fundamentalismus devět charakteristik:221 
1) Reakce na opomíjení náboženství – fundamentalismus je bojovné úsilí namířené proti 

úpadku náboženství a ztrátě jeho role v společnosti. Může usilovat o získání kontroly nad 
státem ve snaze obnovit jeho náboženský charakter. Fundamentalisté často útočí na nábo-
ženské instituce, neboť si myslí, že ohrožují přežití pravého náboženství. Kritice podrobují 
i stát, který podle nich není schopen náboženství podporovat. Občanskou společnost 
považují za zkorumpovanou. 

2) Výběrovost – fundamentalismus vybírá z tradice určité prvky, zvláště ty, které ho odlišují 
od hlavního proudu. Fundamentalistická hnutí zacházejí s tradicí jiným způsobem než 
reformistická hnutí.222 Jejich výběr je založen na představě o původní čisté tradici. Tato 
představa je pak totalizována a podřídí se jí ostatní stránky tradice. Fundamentalisté tvrdí, 
že právě v jejich případě se jedná o vyjádření čisté „staré“ tradice. Ale i když se funda-
mentalistická hnutí zdají být tradičními, z určitého hlediska jdou proti tradici – mají vlastní 
představu tradice, která popírá žijící tradici.223 Staví se proti novinkám. Fundamentalisté si 
nepřejí vrátit společnost do podmínek „na počátku času“, ani netouží po „jednodušším 
světě“, nicméně pečlivě poukazují na spojitost mezi svým učením a přijatým náboženským 
dědictvím. Podle některých badatelů fundamentalisté netvoří „nová náboženská hnutí“, ani 
není jejich nauka „tradičním“ projevem staré náboženské víry a praxe, je spíše směsicí 
obou způsobů, vlastní kategorií.224 

3) Morální manicheismus – jedná se o dualistický názor. Pro fundamentalistická hnutí je 
vnější svět znečištěn, vnitřní je čistý. Narozdíl od normálního dualismu, je funda-
mentalistický postoj více namířen proti odpadlíkům z vlastní tradice než proti ostatním 
náboženstvím. 

4) Absolutismus a neomylnost – posvátné knihy jako Tóra, Korán, Bible mají boží původ či 
jsou Bohem inspirovány, jsou pravdivé a bezchybné ve všech detailech. 

5) Víra v tisíciletí (v tisícileté království Krista) a mesianismus – dějiny mají zázračné 
vyvrcholení ve vítězství dobra nad zlem, kterému předcházejí soudy a utrpení. Objevuje se 
víra v mesiáše. 

6) Volba členství – členové si hnutí vybírají. 
7) Ostré hranice – u těchto hnutí je běžné vytváření hranic mezi spásným světem hnutí a 

okolním hříšným světem. 
8) Autoritářská organizace – v čele hnutí bývá charismatický vůdce. Hnutí nemá příliš rozvi-

nutou hierarchii. 
9) Požadavky týkající se chování – hnutí ustanovuje pravidla, která se týkají života členů. 
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and species“, in: Marty, Martin E. and Appleby, Scott R. (ed.), Fundamentalisms Comprehended, p. 399-424. 
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Martin E. and Appleby, Scott R. (ed.), Fundamentalisms Comprehended, p. 259-276. 
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Fundamentalistická hnutí se mohou vztahovat ke světu různými způsoby. Buď si budují 
uzavřené společenství a vymezují se vůči vnějšímu světu, který je chápán jako nepřítel, nebo 
očekávají, že vnější svět dříve či později přemění.225 Obecně lze říci, že se ke světu chovají 
podle čtyř vzorů: dobyvatel světa; ten, kdo mění svět; ten, kdo tvoří svět (tj. vytváří si svůj 
vlastní svět) a ten, kdo se vzdává světa. Tyto vzory se mohou v rámci jednoho hnutí kombi-
novat nebo střídat. Světem nemusí být celá zeměkoule, ale stačí nejbližší okolí.226 Všichni 
fundamentalisté však v základu usilují o odstranění nepřítele. Snaží se ho úplně zlikvidovat či 
ovlivňují instituce a zvyky společnosti, aby ztížili postavení opozice.  

Fundamentalistická hnutí vznikají spíše tam, kde se autorita soustřeďuje do 
jednotlivých kongregací, než tam, kde je jediná církev zdrojem spásy.227 Další prvek, který 
napomáhá vzniku fundamentalistických hnutí, je existence autoritativního textu. Poté rozho-
duje vzdělanost, protože nejvzdělanější vrstvy společnosti jsou méně náchylné k funda-
mentalismu.228 Vliv má i to, zda je občanská společnost nezávislá na státu či ne. Roli také hrají 
velké pohyby obyvatelstva, stejně jako ekonomické podmínky a politická situace. Vůdce 
používá tradiční jazyk a reinterpretuje pojmy a náboženské představy inovačním, ale orto-
doxním způsobem.229 Spouštěcími prvky mohou být i nahodilosti, jako je ekonomická krize, 
hladomor, zhoršující se ekonomická situace některých skupin, náhlé populační změny, války, 
vládní zásahy do kultury apod. Fundamentalistická hnutí mají sklon vzniknout v obdobích 
rychlých sociálních a kulturních změn – jako následek vnitřního ekonomického nebo techno-
logického vývoje, vnitřního rozšíření náboženství, zasahování jiných kultur apod. Pokud 
některé z těchto změn jsou považovány za hrozbu základních předpokladů civilizace, vznikají 
fundamentalistická hnutí.230 Nejčastějším podnětem k útoku fundamentalistických hnutí je 
pocit, že se velká část společnosti odchýlila od tradičního života a podlehla svodům moci a 
bohatství.231 Hnutí vycházejí spíše ze středních a nižších vrstev, které cítí, že ztratily své 
původní postavení. 

Než přikročíme k samotnému srovnávání Ničirenova myšlení se základními prvky 
fundamentalismu, podíváme se, jak se fundamentalismus projevoval v Japonsku. Japonský 
způsob myšlení je nacionalistický.232 Nacionalismus je navíc podpořen šintoistickým mýtem o 
božském původu císařů. Buddhismus historicky neudělal nic, co by překazilo autoritativní 
systém státu. Naopak japonské buddhistické školy často vítaly státní kontrolu, protože pro ně 
znamenala bezpečnost. Postupně se buddhismus čím dál více spojoval s vládnoucím 
režimem.233 Obecně v buddhismu neexistuje snaha zavést jednotnost nauky.234 Přijímal místní 
zvyky a božstva a přizpůsoboval je svému učení.235 Přizpůsobivost nauky byla vnímána 
v mahájánovém buddhismu jako klad dharmy236 – učení bylo schopno se přizpůsobit potřebám 
posluchačů, což je známkou moudrosti a soucitu všemocného Buddhy. V takovém prostředí je 
obtížné hájit výlučný, dogmatický postoj pravého fundamentalismu.237 V Japonsku 
fundamentalismus existoval, obecně se mu ale nedařilo. Jen několik škol se odvážilo napad-
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nout praxi, kdy se nauky ostatních škol nevyloučí, ale přijmou do vlastního myšlenkového 
systému (jako např. Ničiren). Avšak i tyto školy pohlcovalo tolerantní prostředí. 

11.2. Je Ničiren fundamentalistou? 

Termín fundamentalismus byl poprvé použit v rámci křesťanství a jeho aplikování na jiná 
nábženství přináší problémy.238 Je vázán na kulturu, v jejíž vznikl.239 Podobnosti jednotlivých 
hnutí s fundamentalismem jsou menší, čím víc jsou tato hnutí vzdálena od náboženského 
epicentra, v jehož rámci termín vznikl. Proto je lepší mluvit ofundamentalismech, než o 
fundamentalismu.240 Otázkou zůstává, zda můžeme mluvit o fundamentalismu i v případě 
buddhismu. 

Název kapitoly ukazuje náš hlavní zájem, tj. zjistit, zda je Ničiren fundamentalistou. 
Abychom došli k odpovědi, podíváme se nejdříve na Ničirena z hlediska severoamerického 
fundamentalismu a pokusíme se jeho čtyři základní charakteristiky aplikovat i na Ničirena. 
Poté můžeme nahlédnout na Ničirenovo myšlení skrze obecnou optiku fundamentalistických 
hnutí. Jak bylo výše řečeno, křesťanské fundamentalisty spojuje evangelismus (1), tedy víra, 
že už jsou spaseni. Zde lze vidět paralelu s buddhovskou podstatou (sa. tathágatagarbha), 
která je podle východoasijského buddhismu přítomna ve všech lidech. To znamená, že lidé už 
jsou buddhy. Musíme mít na mysli, že veškeré paralely jsou jen přibližné, neboť se jedná o 
zcela odlišné náboženské systémy. Už jen ze základní podstaty těchto dvou náboženství 
nemůžeme klást rovnítko mezi křesťanskou spásu a buddhistické probuzení. Křesťanství věří 
v posmrtný život a buddhismus v nekonečný koloběh životů. V křesťanském pojetí čeká lidi, 
kteří nebudou obráceni na víru, věčné zatracení v pekle, kdežto buddhismus takový termín 
nemá ani nezná. Ti, kdo neuvěří Ničirenovi, mohou upadnout do pekla, ale pobyt tam je 
dočasný, stejně jako pobyt v ostatních světech. Křesťanští fundamentalisté hlásají neomylnost 
Bible (2), což nám připomene Ničirenův důraz na Lotosovou sútru, zvláště na její druhou 
polovinu. Lotosová sútra je „slovem“ Buddhy. Buddha zde sice nemá takový status jako Bůh 
v křesťanství, ale všechny sútry připisované Buddhovi jsou pravdivé, i když si protiřečí, 
neboť je Buddha učil skrze svoji dokonalost ve výběru správných prostředků. A podobně jako 
křesťané vidí v Bibli proroctví o budoucnosti světa, tak i Ničiren nachází v Lotosové sútře 
předpovědi týkající se nejen vlastního osudu, ale i osudu světa. Obdobu příchodu Ježíše (3) 
buddhismus nemá. Snad lze nalézt podobnost s příchodem bódhisattvů, kteří se podle 
Lotosové sútry mají objevit v době úpadku a hlásat Lotosovou sútru. Na tomto místě je 
zajímavé poukázat na tvrzení křesťanů, že jsou různá období, v nichž je spása udělována 
různými způsoby. Ničiren prosazuje, že v současné době lze „spásu“ dosáhnout jen recitací 
Daimoku. Pokud jde o prvek separatismu (4), ve středověkém Japonsku nemůžeme mluvit o 
konfrontaci s ateismem. Ničiren je spíše konfrontován s různými podobami buddhismu, které 
popírá. Buddhismus nezná pojem hříchu. Jeho místo by mohl zaujmout karman, doslova 
„čin“, který může mít buď pozitivní nebo negativní následky. Ale už jen z principu 
Ničirenova myšlení si člověk v boji s adharmou241 nemůže vytvořit negativní karman (na 
tomto místě připomínám výše zmíněné legendární příběhy o Buddhových minulých životech, 
kdy Buddha byl ochoten i vraždit, pokud to bylo ve prospěch cítících bytostí). Dále pak lze 
říci, že křesťanský fundamentalismus je založen na pocitu, že svět je v úpadku – a to je přesně 
i Ničirenův pocit, který je ztělesněn v pojetí doby úpadku (jap. mappó). Z výše řečeného 
vyplývá, že Ničirenovo učení se podobá, více než by se na první pohled mohlo zdát, severo-
americkým křesťanským fundamentalistickým hnutím z počátku 20. století. 
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Z obecného hlediska můžeme v Ničirenově myšlení najít několik typických rysů 
fundamentalistických hnutí. Jednak se jedná o reakci na opomíjení náboženství (1), při které 
je pociťován úpadek náboženství a jeho role ve společnosti. Nemůžeme mluvit o sekularizaci 
v Japonsku ve 13. století, nicméně Ničiren reaguje na opomíjení náboženství, resp. opomíjení 
„pravé“ podoby buddhismu. Proto Ničiren útočí na ostatní náboženské instituce, neboť podle 
něj ničí dharmu. Obviňuje kněží, že smíchali učení Tendaie se Šingonem a že znečistili 
původní náboženství. Útočí i na stát, který by měl pravé učení obhajovat a prosazovat, ale 
v tomto úkolu selhává. Jeho kritika směřuje i k samotným Japoncům, kteří přestali věřit pravé 
dharmě. Fundamentalismus je bojovným úsilím a Ničiren prosazuje drsný způsob obracení na 
víru (jap. šakubuku) jako nejvhodnější způsob konverze. Co se týče výběrovosti (2), kdy 
fundamentalisté vybírají z tradice jen určité prvky, Ničiren si z ohromného množství súter 
„vybral“ Lotosovou sútru a z množství meditačních technik výlučnou praxi Daimoku. Oba 
prvky vyjadřují pravdu, navíc opakování názvu Lotosové sútry je jedinou vhodnou praxí 
v době úpadku. Ale v této exkluzivitě nebyl nijak výjimečný, jak už bylo zmíněno výše. 
Ničiren usiluje o obnovu původního čistého Tendaie, ale takový Tendai neexistoval. Z tohoto 
pohledu je Ničirenovo myšlení fundamentalistické, neboť sice hlásá návrat k původní tradici, 
ale vlastně vytváří nové učení, které není ani „novým“, ani „tradičním“. Svým pojetím se 
Ničiren neliší od ostatních škol, které vznikly v době Kamakura, ale liší se od škol narské 
doby, které v kamakurské době ještě představovaly hlavní proud buddhismu. Prvek morálního 
manicheismu (3), který prosazuje duální pohled na svět, v Ničirenově myšlení nenajdeme. 
Zato absolutismus a neomylnost (4), tj. bezchybnost a pravdivost posvátných textů, je jedním 
z rysů jeho postoje zvláště k Lotosové sútře. Víra v tisíciletí a mesianismus (5) jsou 
křesťanské termíny, které se příliš nehodí do buddhistického prostředí. Buddhismus jako 
náboženství, uznávající cyklické pojetí světa, nezná zázračné vyvrcholení dějin, které je 
typické pro náboženství vnímající historii lineárně. Prvek volitelného členství (6), kdy si 
členové členství vybírají, je v Ničirenově buddhismu potlačen jeho pojetím konverze, které 
dává přednost drsnému způsobu obracení na víru. Ničiren nevytváří ostré hranice mezi 
spásným světem hnutí a okolním hříšným (7), jeho cílem je učinit z Japonska Čistou zemi a 
pravou dharmu rozšířit do celého světa. Z organizačního hlediska (8) je v čele Ničirenova 
buddhismu sám Ničiren jako charismatický vůdce. Problémem zůstává ale to, že v době 
Ničirenova života ještě nemůžeme mluvit o Ničirenově buddhismu. Tehdy neexistovalo něja-
ké jasně ohraničené hnutí, natož autoritářské. Pravidly chování (9), která řídí veškerý život, je 
klasická vinaja, tj. řádová pravidla kladoucí důraz na dharmu. 

Můžeme vidět, že Ničiren chce dobýt svět a změnit ho, i když tím, kdo to provede, 
nebude on, ale dharma. Spouštěcím impulzem Ničirenova myšlení může být sociální a poli-
tická situace Japonska a vědomí úpadku. Je těžké odpovědět na to, jestli se v Ničirenově 
případě dá mluvit o zatvrzelosti srdce, která je typická pro fundamentalisty. Ničiren se pova-
žoval za bódhisattvu a ti jsou plni soucitu, ale svým nesmlouvavým postojem příliš soucitu 
neprojevoval. Ničirena zajímal osud Japonska, ale zároveň by nechal ty, jež nelze přesvědčit, 
umřít hlady. Na druhou stranu z jeho dopisů vyzařuje laskavost vůči svým stoupencům, které 
se snažil duchovně podporovat. Ničiren je zatvrzelý vůči ostatním náboženstvím, či jiným 
podobám buddhismu, ale ne vůči lidem jako takovým. Je nesnášenlivý k jiným školám, 
protože brání lidem vidět pravdu. Ničiren nepřipouští jinou pravdu ve smyslu, že ani jiná 
pravda existovat nemůže, je jen jedna dharma, ta jeho. Fundamentalistická hnutí také vznikají 
tam, kde se autorita soustřeďuje v jednotlivých kongregacích. Z tohoto úhlu pohledu by 
buddhismus poskytoval velmi příznivé zázemí pro rozvoj fundamentalistických tendencí, 
neboť už raný buddhismus nevytvořil hierarchický systém s vůdcem na vrcholu.242 Buddha 
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odmítl stanovit svého následovníka, neexistuje tedy žádný „papež“, k němuž se lze obrátit při 
sporech. To vedlo k rozdílným naukám, kdy je každá skupina „ostrovem sama pro sebe“. 

Viděli jsme, jak řada prvků typických pro fundamentalistická hnutí platila i pro 
Ničirena, přesto by měla být na místě opatrnost, když bychom chtěli nazývat Ničirena funda-
mentalistou. Ničiren měl k fundamentalismu sklon, ale existuje zde velká časová propast mezi 
vznikem dnešního fundamentalismu a Ničirenovou dobou. Stejně tak je obtížné srovnávat dva 
zcela odlišné myšlenkové světy jako je japonský buddhismus 13. století a západní křesťanská 
kultura 20. století, která dala vzniknout tomu, co dnes nazýváme fundamentalismem. Pokud 
ale vezmeme fundamentalismus jako stav mysli, jako určitý postoj ke světu, pak můžeme říci, 
že Ničiren byl fundamentalistou. Přesto si myslím, že Ničiren zůstal buddhistou. Už i z toho 
důvodu, že se sám za buddhistu považoval. 

12. Seznam Ničirenových hlavních spisů 
U jednotlivých spisů uvádím českou transkripci japonského názvu spolu s rokem vzniku, 
pracovní překlad a stručnou poznámku. 

 
Riššó Ankoku ron (1260) 
Pojednání o zabezpečení státu zřízením ortodoxie 
Dílo je napsáno ve formě dialogu mezi moudrým mužem (jenž je ztotožňován se samotným 
Ničirenem) a jeho návštěvníkem.243 Při výkladu nauky bylo použito analogií a vtipných pří-
běhů. Rozmluva představuje Ničirenův promyšlený názor na vztah mezi náboženstvím a bla-
hem národa a zdůrazňuje, že japonští vládci musí převzít odpovědnost za šíření pravdy Loto-
sové sútry a za vykořenění ostatních nauk; tak zajistí mír a prosperitu celé zemi. Ničiren cituje 
různé sútry popisující zkázu, která postihne zemi, jež se obrátila proti pravému buddhismu. 
Svůj útok zaměřil především na školy, které se v té době těšily největším úspěchům při získá-
vání nových věřících. 
 
Kaimoku šó (1273) 
Pojednání, které otevře oči 
Ničiren doufal, že se mu tímto spisem podaří otevřít Japoncům oči, aby poznali pravdu Loto-
sové sútry i roli, kterou on sám při jejím zvěstování hraje.244 Snažil se povzbudit sám sebe i 
své následovníky, aby trpělivě čelili všem útrapám. Ničiren v tomto textu dochází k závěru, 
že on sám má být vládcem, učitelem i otcem všech obyvatel Japonska. 
 
Kandžin honzon šó (1273) 
Předmět uctívání v kontemplaci 
Ničiren v tomto díle rozebírá hlavní předmět uctívání (jap. honzon).245 Vedle toho upřesňuje 
svoje pojetí Buddhy – Buddha je věčný. A skrze kontemplaci lze člověka přesvědčit, že i on 
je způsobilý stát se buddhou. Zabývá se také chronologickým řazením súter. V závěru ujišťuje 
stoupence o příchodu bódhisattvů, jimž bylo svěřeno šíření Lotosové sútry v době úpadku. 
 
Sendži šó (1275) 
Výběr času 
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Dílo je psáno formou otázka – odpověď, což je formát, který Ničiren často používá.246 Na 
začátku Ničiren pojednává o pojetí času v buddhismu. Období po Buddhově smrti rozděluje 
na pět pětisetletých period. Vedle toho mluví o chybách ostatních škol, které zapříčily různá 
neštěstí. Svoji vinu nesou i vládci, kteří nevzdávali úctu Lotosové sútře. 
 
Hóon šó (1276) 
Splacení dluhů vděčnosti 
Jedná se o chronologicky poslední dílo z pěti hlavních Ničirenových spisů.247 Ničiren psal 
pojednání v reakci na smrt svého učitele Dózen-bóa, kterému v díle vyjadřuje vděčnost. 
Ničiren ukazuje, že člověk je povinen dodržet své závazky vůči rodičům, učiteli a vládci. 
Zároveň ale musí splatit svůj dluh třem buddhistickým klenotům (tj. Buddhovi, sangze a 
dharmě). Sleduje vývoj různých buddhistických škol a nakonec uzavírá, že jen Lotosová sútra 
obsahuje konečnou pravdu. Závěr pojednává o třech velkých mystériích. 

13. Slovníček základních pojmů 
Amitábha – buddha, který vládne západní čisté zemi Sukhávatí. Amitábhův slib, že všechny 
věrné dovede do své čisté země, se stal základem velké části mahájánové praxe. 
Bódhisattva (jap. bosatsu) – jedná se o bytost naplněnou soucitem, která se rozhodla dosáh-

nout probuzení pro blaho cítících bytostí. Vybrala si za tímto účelem cestu bódhisattvů, po 
níž bude kráčet tak dlouho, jak to bude třeba. V 15.  kapitole Lotosové sútry se objevuje 
množství bódhisattvů, kteří mají za úkol šíření Lotosové sútry v době úpadku. 

Buddhovo pole (jap. butsudo) – je to místo, kde pobývá buddha. V případě Šákjamuniho je 
podle Lotosové sútry buddhovým polem náš svět. Jiným názvem pro buddhovo pole je čis-
tá země. 

Čistá země – viz Buddhovo pole. 
Č’-i – zakladatel čínské školy Tchien-tchaj (jap. Tendai). 
Daimoku – je to označení pro název Lotosové sútry (jap. Mjóhó rengekjó). Invokace Namu 

Mjóhó rengekjó tvoří součást Ničirenových tří velkých mystérií. Svým charakterem se 
jedná o mantru (viz mantra). 

Dengjó daiši – jiné jméno Saičóa, zakladatele školy Tendai v Japonsku. 
Dharma – termín má mnoho významů: zákon, pravda, Buddhova nauka, spravedlnost, jev. 

V buddhismu má v zásadě dva významy. První je Buddhovo učení nebo nauka, jak teore-
tická, tak uskutečňovaná v praxi. Druhý význam snad můžeme přeložit jako „jevy“ a vzta-
huje se k základním složkám mysli a těla. 

Džógjó (sa. Višištačáritra) – jeden z bódhisattvů, kteří se objevuji v 15. kapitole Lotosové 
sútry a kterým buddha svěřuje šíření Lotosové sútry v době úpadku dharmy. Ničiren se 
považoval za jeho vtělení. 

Džofúkjó (sa. Sadáparibhúta) – bódhisattva, který se objevuje ve 20. kapitole Lotosové sútry. 
Šířil dharmu a prokazoval všem lidem úctu, i když se mu vysmívali a tloukli ho. 

Honzon – mandala, která tvoří předmět uctívání v Ničirenově buddhismu a je součástí 
Ničirenových tří velkých mystérií. 

Hačiman – oblíbené šintoistické božstvo, které chrání válečníky. V období Nara bylo chápáno 
jako ochránce buddhismu. 

Hónen (1133-1212) – zakladatel školy Čisté země (jap. Džódo šú) v Japonsku. Klade důraz na 
recitaci nembucu. 

Ičinen sanzen – „jediný okamžik života, či myšlenky, obsahuje tři tisíce světů.“ Každý 
okamžik života inherentně obsahuje všech deset možných světů. Každý svět má v sobě 
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potenciál pro všech deset světů, tak dohromady vznikne sto světů. Každý z těchto sta světů 
obsahuje deset tatostí, což už dává číslo tisíc. Každá z tatostí obsahuje tři oblasti existence. 
A vše se rovná tři tisíce oblastí existence. 

Lotosová sútra (sa. Saddharmapundaríkasútra) – základní text Ničirenova buddhismu. Jedná 
se o mahájánovou sútru, která podle Ničirena vyjevuje pravou podstatu všech věcí a 
pravou podobu Buddhy. 

Mappó – japonský název pro období úpadku dharmy, které mělo začít dva tisíce let po 
Buddhově smrti. Dharma v tu dobu ztratí svou sílu. Podle široce rozšířeného pojetí 
v Ničirenově době období mappó začalo roku 1052. 

Mandala – doslova „kruh“, jedná se o symbolické obrazy. 
Mantra – magická formule, invokace, vzývání, posvátná slabika či slabiky, slovo či slova. 

Obecně znamená mantra slovo nebo průpověď s božskou nebo magickou silou. V Niči-
renově buddhismu mantru představuje Daimoku. 

Mudrá – doslova „pečeť“, jde o zvláštní polohy rukou v ikonografii a některých (tantrických) 
praktikách buddhismu a hinduismu. 

Mjóhó rengekjó – japonský název Lotosové sútry, který podle Ničirena obsahuje celou 
dharmu. Vyslovuje se v tvaru Namu Mjóhó rengekjó, což v češtině znamená „zdravím 
Lotosovou sútru nádherné dharmy.“ 

Nágárdžuna – první velké jméno v rámci buddhistického myšlení po smrti Buddhy, někdy se 
o něm mluví jako o „druhém Buddhovi“. Žil ve 2. st. n. l. Připisuje se mu založení školy 
madhjamaka. 

Nembucu – invokace jména buddhy Amitábhy v podobě Namu Amida bucu „uchyluji se 
buddhovi Amitábhovi“. 

Nirvána – doslova „vyvanutí“. Probuzení je cílem usilování buddhisty. Mahájánové texty 
rozlišují mezi nirvánou arhata a probuzením buddhy. 

Šakubuku – způsob šíření buddhismu, který vyvrací náklonnost člověka k nějakému učení a 
vede ho ke správnému učení. Je v protikladu k pojmu šódžu. 

Šódžu – způsob šíření buddhismu, který postupně vede člověka k jinému učení, aniž by 
vyvracel jeho náklonnost k jiným učením. 

Tathágatagarbha – buddhovská přirozenost, která je podle některých mahájánových škol 
přítomna ve všech cítících bytostech. Jedná se o jakýsi vnitřní potenciál pro probuzení. 

Tchien-tchaj – viz Tendai. 
Tendai (čín. Tchien-tchaj) – škola je japonským protějškem čínské školy Tchien-tchaj. Její 

učení je nacionalistické, ideálem bylo chránit národ a učinit z Japonska buddhovskou zemi. 
Základním textem této školy byla Lotosová sútra, která byla časem zastíněna Mahá-
vairóčanasútrou, což bylo znamením příklonu k esoterismu. 

Tři velká mystéria (jap. sandai hihó) – jeden z nejdůležitějších prvků Ničirenova učení. Tři 
velká mystéria tvoří honzon, posvátný předmět úcty, Daimoku, název Lotosové sútry, a 
kaidan, místo, kde se uskutečňuje ordinace. 

Zen –  „meditační“ škola, která svůj původ odvozuje od indického mistra Bódhidharmy. 
V čínštině se nazývá čchan. 
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Nichiren, the fundamentalistic buddhist 
The bachelor thesis is treating Japanese Buddhist monk Nichiren who lived in 13th century. 
Different aspects of his life and teaching are discussed. The principal field of the research is 
Japanese Buddhism which is a part of Mahayana Buddhism. In addition, the main Nichiren’s 
ideas are put into context of general Buddhist thouht. In conclusion, a fundamentalistic trait of 
Nichiren view is more elaborated. This procedure results in the statement that Nichiren is a 
fundamentalist. The work is conceived as a groundwork for further study of religious 
movements which have been referring to Nichiren in subsequent years. 


