
Hevadžra (Tibet)
Božstvo známé jako Hevadžra se v Tibetu nazývá Kye Dodrže: jeho obraz je v rituálním
umění často k vidění. Je-li k němu přidána mnohost rozpažených rukou v tanci, mají být tyto
symboly jeho šaktí – principu ženské energie. Zároveň mají tančící paže znamenat ženskou
moudrost, opozit mužského soucitu, je jim tím přisouzena kličová role  pro pojetí tibetského
buddhismu. Mužský a ženský princip v páru byly nazývány  yab-yam. Kolo kolem této
postavy představuje koloběh samsáry. Celý obraz sloužil pravděpodobně jako tanka, nebo
dekorace chrámu.



Vadžra (Hromový klín);

Vadžra má tvar oboustanného kopí, s nesčetnými body často mířícími ve spirále na jednu či
obě strany a je často používána během budhistických náboženských obřadů a modliteb,
obvykle ve spojení se zvonkem. V dávných dobách měla prý symbolizovat blesk, často s na
sobě  vyznačeným symbolem trojzubce. Zobrazená vadžra pochází z Kambodžy, země, jež
byla ve čtrnáctém století pod budhistickým vlivem. Vyrobeno z bronzu.



Štít – bronzové zrcadlo

Na okrajích bronzového štítu jsou vyobrazeni Střážci čtyř směrů (světových stran), Tento
tibetsko-čínský štít tvaru lotosu (o průměru: cca 40 cm). V budhistické kultuře znamenají
odrazy zrcadla spirituální vhled, proto je významným rituálním objektem. Zrcadlo má
zjevovat očištěnou vizi reality, protože démoni, kteří by ji mohly pošpinit, jak pravila legenda,
by se polekali vlastního odrazu v něm. V centru tohoto zobrazeného štítu se nachází dvojitá
vadžra, neboli dórdže. Pro Tibeťany mělo zvláštní význam, neboť zabodnuto do země
sloužilo (v tradici této nomádské kultury) k odhánění zlých sil na planině kolem.



Sedící buddha
V budhistickém světě je známo nesčetně bóddhisatvů, o jejichž zvláštních nadáních se
vypráví s úctou, nicméně žádný nedosáhl slávy Buddhy, „smějícího se mnicha.“  V Číně, kam
se buddhismus dostal během 9. a 10. stol byl Buddha asociován s božstvem Hotei. Daná soška
pochází z poč. 19. nebo konce 18. stol., dynastie Qing (Machu).



Opička okimono

(Japonsko) Okimono – (v doslovném překladu: ukaž věci), byly malé ornamentální figurky
umístěny na tokonama, speciální části japonského obývacího pokoje. V devatenáctém století
byly často prodávány do zámoří. Nejedná však o kýč:  často byly vyrobeny s jiskrou vtipu a
patrným smyslem pro humor.
Podobně jako v Indii, i v Japonsku byly opice častou součástí písní, umění i legend,
s ambivalencí jim vlastní: Někdy se jedná o malé podvodníky proslulé inteligencí a chytrostí a
odlišujících se tak od jiných druhů zvířat, jindy o karikující napodobeniny člověka. Figurky
okimono se však vyráběly také ve formách jiných živočichů, ptáků nebo draků.



Budhističtí lvi
V buddhismu, především Čínském jsou lvi důležitými symboly (podobně jako v zemích
Západu). Lvi na bronzových postavcích byly často k vidění u dynastie Qing. Původně
znamenal lev odvahu a sílu. Postupem času se však jeho význam změnil na všeobecný symbol
ochrany.



Tančící Hevadžra

V Kambodžském Angkoru byla Hevadžra jednou z nejčastějších dekorací (podobně i
v některých chrámech Indie, především  v případě odnože tantrického buddhismu). Tanec zde
symbolizuje únik ze světské reality. S osmi rukama a nohama je její zobrazení částečným
návratem k šamanským rituálům a tradicím.  Zobrazené božstvo Hevadžra nosí sampot – oděv
sahající přes bedra, a má na sobě na rybí ocas, visící dolů. Charakteristicky je největší z jejích
tří tváří zformována v bezelstném  a dobráckém úsměvu, čímž se liší od obou zbývajících.
V každé ruce drží tato Hevadžra malé figurky  bohů a zvířat, vytvořené s citem a velmi
detailně.
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