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Abstrakt

Tato  bakalářská  práce  se  zaměřuje  na  souvislost  uctívání  ostatků  Gautamy  Buddhy  a  vzniku
mahájánového  buddhismu.  Buddhovy  ostatky  byly  po  jeho  smrti  uloženy  do  stúp  a  staly  se
objektem uctívání.  Práce  seznamuje  s  povahou  ostatků  v  buddhistickém prostředí,  se  vznikem
stúpového kultu a zkoumá možné souvislosti se vznikem mahájány. Detailně propracovanou tezi o
vzniku mahájány z laického hnutí spojeného se stúpovým kultem představil japonský učenec Akira
Hirakawa a k jeho názoru se přiklonilo množství badatelů. Jiní autoři jeho tezi vyvracejí, mnohdy
však zaměřují své argumenty především na vyvrácení laického původu mahájány. Autorka se snaží
kriticky zhodnotit Hirakawovu tezi i argumenty proti ní a nalézt odpověď na možnou souvislost
uctívání  ostatků  a  mahájány.  Kromě  sekundární  literatury  pracuje  s  primárními  zdroji  jako  je
Maháparinibbánasutta,  která popisuje období před Buddhovou smrtí a jeho pohřeb, či záznamy
čínských poutníků  Fa-Siena  a  Süan-canga,  kteří  zaznamenali  ve  svých dílech  značné množství
zmínek o stúpách a  tradicích či  zvycích s nimi spojených. Autorka dospívá k názoru,  že nejen
Hirakawova  teze  je  jako celek  neudržitelná,  ale  ani  nic  jiného nenasvědčuje  možnému vzniku
mahájány z uctívání ostatků. Poukazuje na skutečnost, že kult má kořeny již v předbuddhistické
tradici a je patrné, že se týkal stejně mainstreamového buddhismu jako buddhismu mahájánového.

Abstract

The  purpose  of  this  bachelor  thesis  is  an  examination  of  connections  between  the  Gautama
Buddha's cult of relics and formation of the Mahāyāna Buddhism. After his death, Buddha's relics
were enshrined in the stūpas, becoming objects of worship. This thesis introduces the reader into the
nature of relics in the Buddhist milieu, as well as the origin of the cult of stūpas and its possible
links with the formation of Mahāyāna. The laic origin of Mahāyāna and its relationship with the cult
of  stūpas  was first  proposed in  an in-depth study by Japanese scholar  Akira  Hirakawa,  with a
number  of  researchers  accepting  this  theory.  However,  other  authors  had dismissed  this  notion
utterly, although their arguments are often focused primarily on falsification of the lay origin of
Mahāyāna. The author of this thesis is trying to critically evaluate both Hirakawa's thesis and the
opposing views and to find an answer to the problem of possible links between the worship of relics
and Mahāyāna. Apart from the secondary bibliography, this thesis is using primary sources such as
Mahāparinibbānasutta, which describes the period before Buddha's death and his funeral, as well as
the  accounts  of  the  Chinese  pilgrims  Fa-Sien  and  Süan-cang,  who  had  recorded  a  number  of
information  about the stūpas and traditions connected with them.  The author then concludes with
the opinion that not only the Hirakawa's thesis as a whole is not defensible, but that there is hardly
any evidence to indicate the formation of Mahāyāna out of he worship of relics. Moreover, the
thesis also points out the fact that this cult had its origin already in prebuddhist traditions – and was
obviously present both in the mainstream as well as the Mahāyāna Buddhism.
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1. Úvod

Mahájána je  v  současnosti  vedle théravády a vadžrajány1 jedním z existujících buddhismů.  Jak
uvádí Encyklopedie buddhismu2 hned v úvodu k tomuto heslu, můžeme o mahájánovém buddhismu
říci s jistotou pouze velmi málo. Dodnes nepanuje mezi badateli shoda v názoru na původ mahájány
– není jasné, kdy přesně vznikla, ani z jakých zdrojů a vlivů. Existuje několik názorových táborů, z
nichž jedním je právě teorie o vzniku mahájány ze stúpového kultu, kterou nejuceleněji prezentoval
japonský badatel Akira Hirakawa. Tato práce se zaměřuje na možnou souvislost mezi uctíváním
Buddhových  ostatků  ve  stúpách  a  vznikem  mahájánového  buddhismu.  Chci  zde  představit
zmíněnou problematiku, kriticky se k ní vyjádřit a nakonec zaujmout vlastní stanovisko. Činím tak s
přihlédnutím  k  primárním  zdrojům  –  především  ke  svědectví,  které  poskytuje
Maháparinibbánasutta,  k  záznamům čínských poutníků a  k votivním nápisům, s  nimiž pracuje
Gregory Schopen. Na základě toho se snažím zodpovědět otázku, zda lze považovat stúpový kult
jako zdroj  či  alespoň jeden ze zdrojů mahájány,  případně jaká byla jeho úloha v rámci raného
buddhismu z hlediska mainstreamového buddhismu a mahájány.

V první části práce se věnuji definování ostatků po stránce jazykové, jejich typologii i tomu,
jaká je jejich povaha v rámci buddhismu. Upozorňuji  přitom na obsáhlost tohoto pojmu a jeho
rozdíly vzhledem k západnímu užívání pojmu relikvie. Druhou kapitolu věnuji stúpám a vzniku
stúpového kultu. Ve třetí části se zaměřuji na souvislost stúpového kultu a vzniku mahájánového
buddhismu. Představuji  zde Hirakawovu tezi  a  následně uvádím námitky proti  ní  a zvažuji  její
oprávněnost. V závěru práce shrnuji výsledky kritického posouzení Hirakawovy teze a nastiňuji roli
stúpového kultu v rámci raného buddhismu a možné vlivy stúpového kultu na mahájánu. 

Tato práce se věnuje především období raného buddhismu, době vzniku stúpového kultu a
období  možného  utváření  mahájánového  buddhismu,  výjimečně  s  přesahy  do  pozdější  doby.
Pokrývá  tedy  primárně  období  od  Buddhova  odchodu  do  parinirvány (sa.  parinirvāṇa,  pál.
parinibbāna), tj. asi od 5. století př. n. l., do zhruba 5. až 6. století n. l., kdy se objevují nápisy
obsahující termín mahájána. Vzhledem k zaměření práce se nevěnuji uctívání ostatků či návštěvám
stúp, které trvají do dnešní doby ani současné podobě mahájány. Pro sanskrtské termíny používám
český přepis, přičemž při jejich prvním výskytu v textu uvádím sanskrtský, resp. pálijský tvar. U
slova  buddha  označuji  velkým  písmenem  historického  Buddhu  Šákjamuniho,  kdežto  malým
písmenem míním buddhu obecně jakožto duchovně procitnuvšího jedince, zejména ve spojitosti s
dřívějšími buddhy.  Označení  kult  ostatků  a  stúpový kult  v  některých ohledech (kde  to  kontext
umožňuje) používám záměnně, ačkoli, jak uvádím v této práci, ne všechny stúpy musely obsahovat
tělesný (či jiný) ostatek Buddhy a zároveň některé ostatky mohly být uctívány i mimo stúpu. Pokud
jde o pojmenování ne-mahájány, lze se setkat s několika možnými termíny. Silk uvádí například
označení  sektářský,  nikájový,  konzervativní  a  mainstreamový  buddhismus,  dále  termíny
šrávakajána3 či  hínajána.4 Mnohé  z  těchto  termínů  se  však  ukazují  být  problematické  kvůli

1 Théraváda („nauka starších“) je někdy pejorativně označována jako hínajána („malý vůz“). Je však třeba mít na
paměti, že hínajána je pojmem širším, který zahrnoval i další školy raného buddhismu. Vadžrajána („diamantový
vůz“)  je  směr  pozdního  buddhismu,  který vyšel  z  mahájány.  Vladimír  Miltner,  Malá encyklopedie  buddhismu,
Praha: Práce, 1997, s. 100 a 214.

2 Encyclopedia of Buddhism, ed. Robert E. Buswell, vol. 2, New York: Macmillan, 2004, s. 492.
3 Šrávakajána (sa. śrāvakayāna) neboli „posluchačský vůz“, tedy cesta těch, kteří naslouchají Buddhovi a jeho učení.

Miltner, Malá encyklopedie buddhismu, s. 199.
4 Silk,  Jonathan  A.,  „What,  If  Anything,  Is  Mahāyāna  Buddhism?  Problems of  Definitions  and  Classifications”,

Numen 49.4 (2002), s. 356.
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nepřesnosti termínu či jeho pejorativnímu zabarvení (zejm. pojem hínajána, v našem prostředí pak
může  negativní  konotace  vyvolávat  označení  sektářský buddhismus).  V této  práci  volím různé
termíny, ve všech případech však mám na mysli ne-mahájánu a žádný z termínů nepoužívám v
pejorativním významu.

1.1 Základní primární a sekundární zdroje

Základním pramenným zdrojem a chronologicky nejstarším z písemných pramenů, v nichž můžeme
čerpat  informace  k  tématu  stúpového  kultu,  je  Maháparinibbánasutta,5 která  popisuje  závěr
Buddhova života. Buddha zde poskytuje pokyny k nakládání s jeho ostatky i k fungování sanghy po
jeho  odchodu  do  parinirvány.  Kromě  toho  zde  nacházíme  informace  o  Buddhově  pohřbu,  o
rozdělení ostatků mezi osm království a o vztyčení prvních deseti stúp. Dalším pramenem, který
může mít podle Schopena dokonce větší váhu než textové doklady, starším než písemný záznam
Maháparinibbánasutty,  jsou  votivní  nápisy  a  archeologické  nálezy.  Ty mnohdy ukazují  značně
odlišnou tvář raného buddhismu, než je ta,  která vystupuje z textů.  Značné množství informací
můžeme nalézt i u záznamů čínských poutníků, například u Fa-Siena (počátek 5. století) a Süan-
canga (7. století).  Zatímco Fa-Sien je prvním z čínských poutníků, který pobyl v Indii poměrně
dlouhou dobu a podal o tom svědectví ve svém cestopisném díle,  Süan-cang zanechal písemné
záznamy  o  své  cestě  ve  značně  rozsáhlejší  a  podrobnější  podobě.  Pro  vnesení  světla  do
problematiky  je  také  možné  využít  komparaci  či  další  buddhistické  texty,  například  rané
mahájánové sútry či dochované vinaje6 různých škol, které někdy mohou obsahovat dílčí informace
o stúpách a stúpovém kultu.

Mezi hlavní sekundární literaturou lze zmínit knihu Akira Hirakawy  A History of Indian
Buddhism: from Śākyamuni  to  Early  Mahāyāna.7 Hirakawa v  ní,  stejně  jako v několika  svých
dřívějších článcích, zastává názor, že stúpový kult vznikl jako laické hnutí v jakési opozici vůči
klášternímu buddhismu a jako takový měl i největší  vliv na vznik mahájány. Tuto tezi staví na
interpretaci Maháparinibbánasutty, ale také zmiňuje votivní nápisy či další písemné zdroje. Mnoho
bodů  Hirakawovy  teze  zpochybnil  ve  svých  článcích  Gregory  Schopen,  který  klade  důraz
především  na  doklady  z  votivních  nápisů  a  archeologických  nálezů,  ale  používá  též  některé
buddhistické písemné prameny. Schopen napadá především teorii laického původu stúpového kultu
a mahájány. Za mnohem významnější zdroj mahájány považuje vznik raných mahájánových súter a
kult, který se s nimi pojil. Obecně téma Buddhových ostatků podrobně zpracovává John S. Strong v
díle  Relics  of  Buddha.8 Věnuje  se  zde  nejen  tělesným  ostatkům  Buddhy,  ale  i  ostatkům
připisovaným  mu  v  jeho  minulých  zrozeních  či  ostatkům  dřívějších  buddhů.  Ke  vzniku
mahájánového  buddhismu  i  mahájáně  obecně  je  výborným sekundárním  zdrojem  kniha  Paula
Williamse  Mahāyāna  Buddhism:  the  doctrinal  foundations,9 ze  které  jsou  pro  téma  této  práce
podstatné především úvodní kapitoly. Další literatura k tématu je uvedena v rámci bibliografie na
konci této práce.
5 Vycházím především z českého překladu:  Buddhovy rozpravy. Sv. 4., Velká rozprava o Buddhově úplné nibbáně

(Maháparinibbána sutta), přel. Miroslav Rozehnal, Praha: DharmaGaia a Sdružení přátel Indie, 1995. Originální
pasáže cituji z The Dīgha Nikāya, ed. by T. W. Rhys Davids and J. Estlin Carpenter, vol. 2, London: The Pali text
Society by Henry Frowde, 1903.

6 Vinaja je mnišská kázeň, řehole. Tyto předpisy a pravidla jsou obsaženy ve Vinajapitace neboli Koši kázně, který
tvoří první koš pálijského kánonu zvaného Tripitaka. Miltner, Malá encyklopedie buddhismu, s. 227.

7 Akira Hirakawa,  A History of Indian Buddhism: from Śākyamuni to Early Mahāyāna, tr. and ed. by Paul Groner,
Honolulu: University of Hawaii Press, 1990.

8 John S. Strong, Relics of the Buddha, Princeton–Oxford: Princeton University Press, 2004.
9 Paul Williams, Mahāyāna Buddhism: the doctrinal foundations, 2nd ed., London – New York: Routledge, 2009.
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2. Buddhovy ostatky

V této kapitole se zaměřím na pojetí Buddhových ostatků i ostatků obecně. Jak bude ještě zmíněno,
nelze jednoduše udělat rovnítko mezi ostatky Buddhova těla a stúpami, jelikož ne všechny stúpy
musely relikvie obsahovat. Za relikvie také mohou být považovány i předměty,  které bychom z
našeho západního pohledu tímto termínem mnohdy neoznačili. Nicméně právě Buddhovy tělesné
ostatky jsou  jádrem,  kolem kterého se  stúpový kult  utvořil.  Budu se  proto  věnovat  především
uctívání jeho tělesných ostatků, ačkoli základní principy nakládání s relikviemi a jejich povaha jsou
podobné  i  u  významných  buddhistických  světců.  Krátce  poukáži  na  problémy  terminologie  a
zmíním nejčastěji užívané sanskrtské termíny, které překládám jako relikvie. Nastíním také povahu
ostatků – jejich vztah k Buddhovi i moc, díky níž byly nejen prostředkem k získání zásluh a k
dosažení buddhovství, ale také mohly uzdravovat, být prostředkem divinace a měly zázračnou moc.

2.1 Pojem ostatky: dhátu, šaríra a relinquere

Jako relikvie jsou souhrnně překládány různé sanskrtské termíny, ačkoli jejich etymologické pozadí
je  od  českých  slov  relikvie  či  ostatek  odlišné  a  jisté  rozdíly  lze  pozorovat  dokonce  i  mezi
jednotlivými  autentickými  pojmy.  Strong  uvádí,  že  pro  označení  ostatků  bývají  v  sanskrtu
používány především termíny  dhátu a  šaríra.10 Sanskrtské maskulinum  dhátu (sa.  i  pál.  dhātu)
vykládá  Monier-Williams jako  nějaký  základní,  ustavující  prvek.  Například  v  gramatickém
kontextu může označovat slovesný kořen či kmen, ve smyslu země pak rudy, kovy či nerosty. V
kontextu  lidského  těla  označuje  jeho  esenciální  složku.11 To  je  poněkud  odlišný  význam,  než
nalézáme  u  českého  slova  relikvie,  které  má  původ  v  latinském  relinquere.  Kořen  latinského
termínu odkazuje k něčemu „zbylému, či zůstavšímu“, jak uvádí Schopen.12 Buddhistické ostatky
tedy nejsou pouze nějakým zbytkem či pozůstatkem, jak implikuje i české slovo ostatek či zmíněné
latinské  relinquere,  nýbrž jde o esenci extrahovanou z mrtvého, spáleného těla,  případně z živé
osoby.13 Druhý  často  užívaný  termín  je  neutrum  šaríra  (sa.  śarīra,  pál.  sarīra),  což  Monier-
Williams překládá jako tělo a zmiňuje i variantu šaríradhátu jako termín pro ostatky Buddhova těla,
například jeho kosti, vlasy, nehty či zuby.14 Nicméně jak píše Schopen, v plurálu (sa. śarīrāni) také
označuje  kosti  či  ostatky,  paralelně  s  termínem  dhátu,  a  to  jak  v  raných,  tak  v  pozdějších
buddhistických zdrojích. Podle něj tak přinejmenším jazykově smrt a následná kremace neprodukují
ostatky, nýbrž pluralitu těl (sa. śarīrāni) a zároveň z těla extrahují jeho esenci (sa. dhātu).15 Právě
pojem šaríra (resp. šarírapúdžá) je klíčovým termínem v otázce oprávněnosti participace mnichů a
mnišek na stúpovém kultu podle Maháparinibbánasutty. Závěrem je třeba zmínit, že se lze setkat i s

10 Strong, Relics of the Buddha, s. xvi.
11 Monier  Monier-Williams et  al.,  A Sanskrit-English dictionary:  etymologically  and philologically arranged with

special reference to cognate Indo-European languages, repr. 1st ed., Delhi: Motilal Banarsidass, 1999, s. 513.
12 Gregory Schopen, „Relic“, in Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: The University of

Chicago Press, 1998, s. 256.
13 O ostatcích jako esenci spáleného těla hovoří Schopen a Gombrich. Viz Schopen, „Relic“, s.  257;  R. Gombrich,

Precept and Practice: Traditional Buddhism in the Rural Highlands of Ceylon, Oxford: Clarendon Press, 1971, s.
106. Strong pojednává o relikviích v širším slova smyslu, než jak je zmiňují uvedení dva autoři a zahrnuje mezi ně
například i Buddhovy vlasy, které měl Vznešený sám rozdávat již za svého života či předměty, které používal. Viz
Strong, Relics of the Buddha, s. xvi. 

14 Monier-Williams, A Sanskrit-English dictionary, s. 1057.
15 Schopen, „Relic“, s. 257.
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některými dalšími pojmy pro označení ostatků. Například, jak zmiňuje Strong, v sanskrtské verzi
Maháparinirvánasútry se mluví o kostech (asthi) namísto tělech (śarīrāni), které se vyskytuje v
pálijské verzi.16

2.2 Typy Buddhových ostatků

Sama buddhistická tradice vyvinula mnohá klasifikační schémata, která dělí relikvie do různých
skupin.  Bentor  zmiňuje  starou  indickou buddhistickou tradici,  která  vychází  z  archeologických
nálezů,  svědectví  čínských  poutníků  a  indických  buddhistických  literárních  zdrojů.  Relikvie
rozděluje  do  tří  kategorií:  (1)  tělesné  ostatky  Buddhy  a  jiných  významných  (i  když  většinou
anonymních) světců, (2) různé předměty, které s těmito významnými postavami přišly do styku či s
nimi byly jinak asociovány a (3) ostatky dharmy, které zahrnují buď celá písma, jednotlivé verše,
které vznikly nezávisle na sobě či  dháraní.17 Podle Bentora všechny tyto typy relikvií umožňují
interakci s Buddhou, který odešel do parinirvány. Poskytují inspiraci a také možnost pro uctívání.18

V případě Buddhy lze jako konkrétní příklady uvést jeho tělesné ostatky (kosti, zuby, popel z jeho
těla, vlasy, nehty), věci, které používal (miska na almužnu, hůl, roucho), případně ty, které jsou
dokladem jeho působení či přítomnosti (otisky nohou, stínové obrazy, které zanechal) a předměty
asociované s jeho učením (nápisy, sútry).

Ačkoli  by se mohlo  zdát  podivné,  že  je  za  typ  relikvie  považováno i  Buddhovo učení,
dharma (pál. dhamma), případně konkrétní buddhistické texty, není to zcela nelogické. Byla to totiž
právě dharma,19 kdo měl po Buddhově smrti vést sanghu, jak uvádí Maháparinibbánasutta:

Potom oslovil Vznešený ctihodného Ánandu: „Možná by vás, Ánando, napadlo, že učitel je mrtev. 
Takto byste se na to, Ánando, ale neměli dívat. Ta Dhamma a Vinaja, Ánando, kterou jsem učil a 
ukazoval, ta bude po mé smrti vaším učitelem.“20

Na významnost zahrnutí dharmy mezi ostatky poukazuje i Strong. Ten uvádí, že na základě paralely
mezi prohlášeními typu „Kdo vidí dharmu, vidí Buddhu,“ a pozdějšího „Když někdo vidí ostatky,
vidí Buddhu,“ vzniklo mezi některými buddhisty přesvědčení, že Buddha prohlásil za své nástupce
nejen  dharmu a  vinaju,  ale  také  tělesné  ostatky.  Toto  pojetí  však  rozhodně  nepřijali  všichni
stoupenci  buddhismu.  Nicméně  podle  Stronga  se  skutečně  lze  setkat  s  obdobným jednáním u
tělesných ostatků a textů. Například v Gandháře byly texty na březové kůře ukládány v hliněných
nádobách podobných těm, v nichž byl uchováván popel a kosti zemřelých mnichů. Strong také
uvádí,  že  podle  některých  tradic  byly  relikvie  v  podobě  textů  nadřazeny tělesným ostatkům.21

16 Strong, Relics of the Buddha, s. 12.
17 Dháraní (sa. dhāraṇī) jsou krátká zaříkadla, jakési čarovné modlitbičky za zdar a za odvrácení všeho zla, které často

obsahují slabiky nebo slova významné jen magicky, nikoli sémanticky. Obvykle bývají kratší než obdobné mantry a
podle Miltnera patří do vývojového stupně mezi mahájánou a vadžrajánou. Miltner, Malá encyklopedie buddhismu,
s. 77.

18 Yael Bentor, „Tibetan Relic Classification“, in Per Kvaerne (ed.), Tibetan Studies: Proceedings of the Sixth Seminar
of the International Association for Tibetan Studies, Oslo: Institute for Comparative Research in Human Culture,
1994, s. 16.

19 Jak uvádí Strong, podle různých verzí Buddha za svého pokračovatele jmenuje dharmu či  dharmu a vinaju, resp.
prátimókšu; viz Strong, Relics of the Buddha, s. 8. Prátimókša jsou řeholní pravidla, předpisy a zápovědi, jež bývaly
sborově recitovány na shromážděních mnichů vždy o novoluní a o úplňku a provinilí mniši se při tom mohli vyznat
ze svých přestupků. Miltner, Malá encyklopedie buddhismu, s. 156.

20 Buddhovy rozpravy. Sv. 4., s. 135.
21 Strong, Relics of the Buddha, s. 8.
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Například  v  Conzeho  překladu  Rozpravy  o  dokonalém  poznání  o  osmi  tisících  šlócích je
upřednostněna pradžňápáramitová sútra před celou Džambudvípou naplněnou až po okraj ostatky
Tathágaty.22 Tělesné ostatky a ostatky dharmy prohlašuje Strong za fenomenologicky identické. Oba
typy mohou být obdobně užívány k nahrazení Buddhy.23 V typech ostatků bychom mohli nacházet i
jistý odkaz k nauce o buddhovských tělech (sa.  trikāya,  pál. tikāya),  mezi něž patří  v základní
podobě  tělo  dharmy (sa.  dharmakāya),  tělo  duchovní  (sa.  sambhōgakāya)  a  fyzické  tělo  (sa.
nirmānakāya). Pak bychom tedy mohli vnímat jednotlivé typy ostatků jako relikvie jednotlivých těl
či relikvie na různých úrovních. Pokud jde o hierarchii mezi jednotlivými ostatky, podle Stronga se
lze setkat s různými názory. Některé texty považují za rovnocenné pokračovatele Buddhy dharmu,
vinaju, tělesné ostatky i ostatky jako například strom bódhi,24 jinak orientované texty mají pohled
opačný. A ačkoli je obecně pokácení stromu bódhi či zničení stúpy s ostatky velikým zločinem, v
případě, že by větev stromu bódhi tlačila na zeď stúpy, je možné ji useknout. A to proto, že tělesné
ostatky jsou důležitější coby připomínka Buddhy než strom  bódhi.25 Je tedy patrné, a to nejen z
etymologického hlediska, že buddhistická tradice vnímala pod označením relikvie více než pouhé
tělesné ostatky.

Ačkoli víme, že Buddhovy ostatky byly rozděleny a uchovány ve stúpách, není zcela jistá
jejich  konkrétní  podoba.  Strong rozlišuje  dva typy tělesných ostatků.  Jednak mluví  o  ostatcích
fyzického těla (např. kosti, zuby, přičemž vlasy a nehty jsou někdy řazeny do zvláštní kategorie),
jednak zmiňuje jakési „proměněné tělesné substance“ (śarīra), které se vyskytují v různých barvách
i velikostech. Obvykle bývají nacházeny v popelu kremačního ohně, ale mohou vznikat i emanací
již za života světce. Strong uvádí, že učenci, kteří hledali Buddhovy ostatky v Indii, měli tendenci o
nich uvažovat jako o kostech či popelu z kremace.  Také sanskrtská verze  Maháparinirvánasútry
mluví  o Buddhových ostatcích jako o  asthi (kostech),  které jsou sesbírány a  umístěny do zlaté
urny.26 Pálijská verze konkrétní podobu nespecifikuje. Maháparinibbánasutta (6.23) zmiňuje:

jhāyamānassa pana bhagavato sarīrassa, yaṃ ahosi chavîti vā camman ti vā maṃsam ti vā nahārûti 
vā lasikā ti vā tassa n´eva chārikā paññāyittha na masi, sarīrān´ eva avasissiṃsu.27

V Rozehnalově překladu zní pasáž takto:

Když se tělo Vznešeného spálilo, zbyly jenom kosti. Z pokožky, tkáně, masa, šlach a kloubního  
mazu nezbylo nic - ani nespálené kousky, ani popel.28

22 „Jestliže, Kaušiko, byl měl na jedné straně tuto Džambudvípu naplněnou až po okraj ostatky Tathágaty a na druhé
straně psanou kopii dokonalosti poznání a jestliže bys nyní měl zvolit mezi těmi dvěma, kterou by sis vybral?“
„Pouze dokonalost poznání. Kvůli mé úctě k průvodci Tathágatů. Protože v pravém smyslu toto je tělo Tathágatů.
Jak pravil Vznešený: ,Těla  dharmy jsou Buddhové, Vznešení. Ale mnichové, vy byste si neměli myslet, že toto
individuální tělo je mé tělo. Mnichové, vy byste Mne měli vidět z hlediska dosažení těla dharmy.‘ “; The Perfection
of  Wisdom  in  Eight  Thousand  Lines  and  Its  Verse  Summary,  tr.  by  Edward  Conze,  Bolinas:  Four  Seasons
Foundation, 1973, s. 116. Džambudvípa neboli Země růžových jabloní je světadíl jižně od posvátné hory Méru, tj.
Indie. Tathágata je jedním z Buddhových přízvisek, znamená „tak vpravdě dospěvší“.  Miltner,  Malá encyklopedie
buddhismu, s. 89 a 202.

23 Strong, Relics of the Buddha, s. 9–10.
24 Pod stromem bódhi neboli stromem procitnutí měl Buddha dosáhnout probuzení. Odnož stromu poslal ve 3. století

př. n. l. král Ašóka na Šrí Lanku, kde byla zasazena. Miltner, Malá encyklopedie buddhismu, s. 55.
25 Strong, Relics of the Buddha, s. 20.
26 Strong, Relics of the Buddha, s. 10–12.
27 The Dīgha Nikāya, s. 164. 
28 Buddhovy rozpravy. Sv. 4., s. 150.
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Podle Stronga to mohl být Buddhaghóšův29 popis ostatků (śarīra),30 který změnil vnímání jejich
podoby. Nebo by mohlo jít o koncept, který měl rozlišit ostatky významných zesnulých, u nichž
jsou pravými ostatky proměněné substance  šaríra a obyčejných zesnulých, u nichž jsou ostatky
kosti. Také by podle něj z kulturního hlediska mohlo jít o odpověď na strach z rituálního znečištění,
které by hrozilo při uctívání kostí a mrtvého těla.31 Domnívám se, že šlo skutečně spíše o pozdější
tradici,  jak  uvádí  Strong,  která  proměnila  představu  Buddhových  ostatků  z  kostí  v  proměněné
substance v podobě korálků. Nicméně ať už byla konkrétní podoba Buddhových ostatků jakákoli,
mnohem závažnější otázkou byla jejich moc a povaha, než fyzická podoba.

2.3 Povaha ostatků a jejich vztah k Buddhovi

Způsobů jak vnímat Buddhovy ostatky je velké množství – od těch, které považují relikvie za pouhé
kosti či  připomínku významné osoby po ty,  dle nichž mají  nějakou vlastní moc a život. Strong
uvádí, že ještě na přelomu 19. a 20. století byla u západních badatelů celkem častá představa, že
ostatky v buddhismu nejsou ničím víc než připomínkou významné osoby. Tento názor šel mnohdy
ruku  v  ruce  s  představou  původního  čistého  buddhismu,  který  byl  spíše  filozofické  povahy a
praktiky jako uctívání ostatků v něm neměly příliš místo.32 Je však patrné, že ostatky byly uctívány
pro svou moc, případně pro moc Buddhovu, která skrze ně působila. Schopen považuje ostatky ze
„funkcionální ekvivalent“ Buddhy – není-li přítomen Buddha, mohou jej relikvie nahradit. V tomto
ohledu podle něj  není  rozdíl  mezi  živým Buddhou a ostatky.  Obojí  umožňuje získat  zásluhy a
zajišťuje  v  nějaké  podobě  přítomnost  Buddhy.  Jejich  rovnost  však  Schopen  nepovažuje  za
ontologickou, nýbrž za funkcionální. Ostatky inspirují stoupence buddhismu, konají zázraky, jsou
plné buddhovských kvalit – jsou zkrátka živé. Stejně jako žijící osoba jsou objektem uctívání. V
podobě relikvií žil Buddha funkcionálně nadále uprostřed komunity.33 Jako nejzřejmější vyjádření
této skutečnosti uvádí Schopen pasáž v Mahávamse týkající se záměru vystavět na Šrí Lance stúpu
a přinést do ní Buddhovy ostatky. Král Devánampijatissa se ptá,  neodešel-li přece Buddha již do
nirvány a mnich Máhinda mu na to odpovídá, že jsou-li spatřeny ostatky, je spatřen i Buddha, resp.
je-li přítomna relikvie, je i Buddha přítomen. Nato král slíbí vystavět stúpu pro Buddhovy ostatky.34

Že jsou ostatky nějakým způsobem živé, dokládá Schopen i na několika dochovaných nápisech.
Například v jednom z nejstarších indických nápisů,  který pochází ze  Šinkotu35 a byl  napsán na
rozbitém víku relikviáře, stojí:

(…) 14.  dne měsíce kárttika byla  uložena relikvie Vznešeného Šákjamuniho,  která je obdařena  
životem.36

29 Komentátor spisů pálijského kánonu Buddhaghóša se narodil koncem 4. století. Je autorem spisu  Visuddhimagga
(Cesta naprosté čistoty). Miltner, Malá encyklopedie buddhismu, s. 60.

30 Buddhovy ostatky jsou podle něj trojího typu – jako jasmínová poupata, perly a zlato, a mají být tří velikostí – jako
hořčičné semínko, rozlomené zrnko rýže a rozpůlené zrnko hrášku.

31 Strong, Relics of the Buddha, s. 11–12.
32 Strong, Relics of the Buddha, s. 1–5.
33 Gregory Schopen, Bones, Stones, and Buddhist monks: collected papers on the archaeology, epigraphy, and texts of

monastic Buddhism in India, Honolulu: University of Hawaii Press, 1997, s. 131–133.
34 „A k otázce: ,Avšak neřekl jsi mi, pane, že Sambuddha odešel do nirvány?’ on odpověděl: ,Jestliže spatříme ostatky,

spatříme Buddhu.’”; The Mahāvaṃsa or The Great Chronicle of Ceylon, tr. by Wilhelm Geiger, London: H. Frowde,
1912, s. 116 (XVII.3–4).

35 Oblast v dnešním Afghánistánu.
36 Schopen, Bones, Stones, and Buddhist monks, s. 126.
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Na jiném nápisu Schopen dokládá, že ostatky byly kromě života obdařeny i dalšími vlastnostmi.
Například nápis zapsaný králem  Senavarmou datovaný do počátku 1.  století  n.  l.  se zmiňuje o
ostatcích obdařených mravností, soustředěním, moudrostí, poznáním a vizí.37 Na ostatky obdařené
životem může poukazovat  i  skutečnost,  že  zničení  ostatků  či  stúpy bylo  považováno za  velice
závažný zločin rovnající se vraždě.

Strong zdůrazňuje  především roli  ostatků  ve vyjádření  a  rozšíření  Buddhova životopisu.
Nejenže ztělesňují jeho život (jeho příchod, cestu i odchod), ale též jej samy dotvářejí. Nejsou tedy
pouze pozůstatkem nahrazujícím nepřítomného Buddhu, ale žijí vlastním životem a zažívají vlastní
dobrodružství. Obdobně jako džátaky popisují jeho život předtím, než se zrodil jako Šákjamuni.
Právě tím, že ostatky nemanifestují nějakou transcendentální či imanentní realitu, se podle Stronga
liší  od  relikvií  křesťanských.  Ostatky  umožňují  šířit  dharmu i  v  místech,  kam  Buddha  nikdy
nepřišel, putují do nebe i po zemi. Jejich pohyb někdy Buddha předpověděl (a jednají tak z jeho
vůle),  jindy ne (jednají  z jakési vůle vlastní,  píší  svůj vlastní příběh).  Podle Stronga jsou spíše
rozšířením než metamorfózou živé osoby. Nicméně i ony jednou podlehnout zániku a poté skončí i
Buddhův život.38

Uctívání ostatků je pro buddhisty možností, jak získat zásluhy, nastoupit na cestu k probuzení či
jednoduše přijít  do kontaktu s Buddhou v době, kdy není přítomen na zemi.  Kromě toho hrály
ostatky i roli, která se více týkala tohoto světa. Byla s nimi spojována moc a svrchovanost, mohly
zajistit vítězství v boji. Jejich vlastnictví přinášelo i značnou prestiž. Ostatky ale také mohly podle
buddhistů v době sucha přivolat  déšť a zajišťovat prosperitu země. Fa-Sien píše o místě poblíž
Nagaháry, kde bylo uctíváno Buddhovo sanghátí:39

Čtyři dny cesty tím údolím na západ se dojde k viháře, kde uctívají Buddhovo sanghátí. Kdykoliv v 
zemi řádí sucho, lidé vynášejí to roucho ven a nábožně je uctívají. Hned nato se spustí veliký déšť.40

Ostatky také dokázaly konat zázraky, uzdravovat či vydávaly světlo. Například o stúpě v Takšašile
Süan-cang uvádí:

Dvanáct či třináct li41 na sever od města stojí stúpa, kterou postavil král Ašóka. V postní dny svítívá 
zářivým světlem a bývá u ní často vidět padat tajemné květy a slyšet nebeskou hudbu. Z místních 
kronik se dovídáme, že zde v nedávné době žila jedna žena stižená ohyzdným malomocenstvím. Ta v
tajnosti přistoupila ke stúpě, přinesla k ní své obětiny a vyznala se ze svých poklesků. Když viděla, 
že předsíň stúpy je plná výkalů a nečistot, sebrala je a místo vymetla, pokropila je vodou a rozhodila 
po zemi vonné květy. Pak ještě natrhala květy modrého lotosu a znovu jimi posypala zem. Načež jí 
ohyzdné  malomocenství  zmizelo  a  její  tvář  zkrásněla  a  tělo  vydávalo  proslulou  vůni  modrého  
lotosu.42

Zmiňuje také případ, kdy Buddhův ostatek sloužil k divinaci:

37 Schopen, Bones, Stones, and Buddhist monks, s. 126.
38 Strong, Relics of the Buddha, s. 6–8.
39 Sanghátí je buddhistické roucho.
40 Fa-Sien, Zápisky o buddhistických zemích, přel. J. Kolmaš, 2. vyd., Praha: Aurora, 1995, s. 36.
41 Li (míle) = 576 m;  Süan-cang,  Zápisky o západních krajinách za Velkých Tchangů,  přel.  Josef  Kolmaš, Praha:

Academia, 2002, s. 349.
42 Süan-cang, Zápisky o západních krajinách za Velkých Tchangů, s. 83.
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V ní se uchovává Tathágatova lebeční kost, veliká po obvodu jedno čch´ a dva cchuny. 43 Jsou na ní 
patrné otvory po koříncích vlasů. Její barva je žlutobílá. Relikvie je uložena v drahocenné schráně 
umístěné uvnitř stúpy. Ti, kdo chtějí zvědět znamení svého budoucího štěstí či neštěstí, smíchávají 
vonné větvičky s hlínou a tuto hmotu přitiskují na onu lebeční kost, následně se jim podle míry jejich
zásluh obtiskuje její podoba.44

K jednotlivým ostatkům se také váže množství legend a tradic o jejich původu. Slavné relikvie mají
vypracovanou linii, která má doložit, že skutečně patřily Buddhovi, a ukazuje, jak byly postupně
předávány až do současnosti. Ostatky nebyly jen připomínkou Buddhy a jeho cesty, nýbrž samy
umožňovaly  získávání  zásluh,  poskytovaly  moc  a  šířily  dharmu.  A právě  v  této  jejich  povaze
spočívá jádro stúpového kultu.

2.4 Buddhův odchod do parinirvány a rozdělení ostatků podle 
Maháparinibbánasutty

Hlavním  pramenem,  ze  kterého  můžeme  čerpat  informace  o  Buddhově  smrti  a  pohřbu,  je
Maháparinibbánasutta. Podle ní se Buddha ve věku osmdesáti let rozhodl opustit tento svět. Poté
co přijal v Pávě od syna kováře Čundy prasečí pochoutku,45 která způsobila jeho otravu, se vydal do
Kusináry (též Kušinagary).  Před svou smrtí Buddha pronesl několik pokynů k dalšímu fungování
sanghy i k tomu, jak má být naloženo s jeho tělem. V poslední noční hlídce pak dosáhl konečné
nirvány.  Další  šest  dní  uctívali  jeho tělo  kusinárští  Mallové  vonnými esencemi,  věnci,  hudbou,
zpěvem, tanci, stavěli látkové baldachýny a připravovali pavilóny. Tak uplynulo celých šest dní a
večer  je  vždy napadlo,  že  „dnes  už není  čas  spálit  tělo  Vznešeného.  Spálíme je  zítra“.  Teprve
sedmého  dne  bylo  tělo  pohřbeno  podle  pokynů,  které  Buddha  sdělil  Ánandovi.  Když  se  však
pokoušeli čtyři mallští představení zapálit hranici, nedokázali to, protože božstva chtěla vyčkat, až
dorazí  Mahákášjapa (pál.  Mahākassapa) se  skupinou pěti  set  mnichů.  Když dorazili,  přistoupil
Mahákášjapa k tělu na hranici a projevil mu úctu. Totéž vzápětí udělali i mniši, kteří přišli s ním.
Poté vzplanula hranice sama od sebe. Po spálení Buddhova těla měly zbýt pouze kosti (śarīrāni). V
úplném závěru sútry je zmíněna hrozba boje o ostatky. Jak ale píše Strong, skutečný boj zřejmě
nikdy nevypukl.46 Mallové uložili ostatky v poradní hale na mříži z oštěpů, obložili je ohradou z
luků a celý týden jim vzdávali úctu. Mezitím se však zpráva o Buddhově smrti roznesla a na ostatky
vznesli  nárok i  další  zájemci,47 aby mohli  postavit  stúpu a  vzdávat  úctu  ostatkům.  To nejprve
Mallové z Kusináry odmítli s tím, že Buddha zemřel na jejich území a relikvie tedy patří jim. Do
sporu se však vložil bráhman Dróna (pál. Dóna), který navrhl rozdělit ostatky na osm dílů, aby se
tak  stúpy „šířily  do  všech  stran  a  mnoho  lidí  tak  mělo  důvěru  v  Buddhu“.  To  se  také  stalo.
Dodatečně se ještě o díl ostatků přihlásili Mórijové z Pipphalivany. Protože už však žádné nezbyly,
dostali popel ze dřeva pohřební hranice. Nad ostatky byly postaveny stúpy, konkrétně v Rádžagaze,
ve Vésálí, v Kapilavatthu, v Allakappě, v Rámagámě, ve Véthadípě, v Pávě a Kusináře. Bráhman

43 Čch´ (stopa) = 3,2 dm; cchun (palec) = 3,2 cm; viz Süan-cang, Zápisky o západních krajinách za Velkých Tchangů,
s. 349.

44 Süan-cang, Zápisky o západních krajinách za Velkých Tchangů, s. 63.
45 Výklad termínu prasečí  pochoutka (pál.  sūkara-maddava)  není zcela jasný.  Podle různých výkladů mohlo jít  o

pochoutku z vepřového masa či o pochoutku pro prasata, tedy možná nějaký druh hub.
46 Strong, Relics of the Buddha, s. 118.
47 Magadhský král  Adžátasattu (Rádžagaha),  vésálijští  Liččchavijové (Vésálí),  Sakjové z Kapilavatthu, Bullijové z

Allakappy, Kólijové z Rámagámy, bráhman z Véthadípy a Mallové z Pávy.
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Dróna vztyčil  stúpu nad džbánem (urnou), v níž byly uchovávány ostatky zesnulého Buddhy, a
desátá stúpa byla vztyčena v Pipphalivaně nad popelem. Sútra končí výčtem relikvií a připojuje
výzvu, aby lidé vzdali úctu Buddhovým ostatkům. Jak ale uvádí Rozehnal v poznámce ve svém
překladu, je tento poslední verš pozdním dodatkem mnichů ze Šrí Lanky.48

Je osm dílů Buddhových ostatků.
Sedm z nich je uctíváno v Džambudípě
a jeden díl uctívají nágští králové v Rámagámě.
Jeden zub je uctíván v nebi Távatimsá,
jeden v gandhárském městě,
jeden v říši Kalinga
a jeden uctívají králové nágů.
Díky jejich síle je tato země, jenž všechno drží,
ozdobena nejlepšími dary.
Takto ti, jenž byli sami uctíváni,
vzdávali úctu Buddhovým ostatkům -
páni bohů, páni nágů, páni lidí,
ba ti nejlepší z lidí.
I vy se jim pokloňte, sepněte ruce!
Neb potkat Buddhu je velmi těžké,
třeba byste čekali stovky věků.49

Podle svědectví  Maháparinibbánasutty tedy existovalo deset stúp, z nichž osm ukrývalo tělesné
ostatky Buddhy, které byly uctívány. Nicméně existují zprávy i o dalších Buddhových ostatcích.
Pomineme-li nyní tělesné ostatky v podobě vlasů a nehtů, které měl Buddha věnovat k uctívání již
za  svého  života,  existují  tradice  o  dalších  kostních  ostatcích.  Již  v  citované  pasáži  z
Maháparinibbánasutty je  zmínka o čtyřech  zubech,  které  měly být  uctívány v různých sférách
kosmu. Na základě dalších tradic uvádí Strong, že ještě před zahájením dělení ostatků na osm dílů
se o svůj podíl přihlásil také král bohů Indra a nágové. Dóna tak rozdělil ostatky na tři díly a pouze
třetinu věnovanou lidem rozdělil na osm částí. Jindy je pojednáváno odděleně o kostech a zubech a
o ostatcích (śarīrāni). Existují další tradice, podle nichž měl bráhman Dóna vymazat odměřovací
nádobu medem, aby se na jejích stěnách uchytila část ostatků. Dle jiných zpráv si měl uschovat
jeden zub pro sebe, který mu pak ukradl Indra či ukryl hned tři zuby do svého turbanu, z nichž mu
pak jeden ukradl Indra, druhý nága a třetí člověk.50 Ve všech těchto tradicích je vidět, že Buddhovy
ostatky se šířily nejen horizontálně, ale i vertikálně do říše bohů, lidí i nágů. Strong také zmiňuje
tradice, dle nichž mělo všech čtyřicet Buddhových zubů51 uniknout kremačnímu ohni a záhy měly
být rozšířeny do všech končin.52

48 Buddhovy rozpravy. Sv. 4., s. 155.
49 Velká rozprava o Buddhově úplné nibbáně, s. 154–155 (6.28).
50 Strong, Relics of the Buddha, s. 118.
51 Jedním ze znaků velké osoby, tzv. mahápuruši (sa. mahāpuruṣa, pál. mahāpurisa) je čtyřicet zubů.
52 Strong, Relics of the Buddha, s. 180.
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3. Stúpový kult

Pokyny ke stavbě stúp lze připsat podle  Maháparinibbánasutty (5.12) už samotnému Buddhovi,
který  prohlásil,  že  stúpy  jsou  hodny  čtyři  typy  osob  (Tathágata  neboli  Samjaksambuddha,
individuální  Buddha,53 Tathágatův žák  a  univerzální  vladař).  Kromě toho dal  v  rámci  instrukcí
Ánandovi pokyn, aby byly jeho vlastní ostatky uloženy po kremaci do stúpy. Buddha pravil:

A co se,  Ánando,  dělá s  tělem universálního vladaře,  to nechť se udělá  s  tělem Tathágaty.  Na  
křižovatce čtyř cest nechť se Tathágatovi udělá stúpa. Pro ty, kdož tam přinesou věnce, vonné esence 
nebo santálový prášek, kdož vzdají Tathágatovi úctu a zklidní svou mysl, pro ty z toho vyplyne  
užitek a štěstí na dlouhou dobu.
Tito čtyři lidé jsou, Ánando, hodni stúpy. Kteří čtyři?
Tathágata, arahat, pravě a zcela probuzený, je hoden stúpy. Individuální Buddha je hoden stúpy.  
Tathágatův žák je hoden stúpy. Universální vladař je hoden stúpy.54

Nicméně kolem uctívání  ostatků a  stúpového kultu vyvstává celá  řada otázek.  Nejenže existují
rozdílné názory na míru zásluh, které přináší uctívání ostatků, stejně tak se vedou spory o tom, kdo
byl zakladatelem a hlavním participantem stúpového kultu. Dokonce i na samotnou oprávněnost
uctívání Buddhových tělesných ostatků ve stúpách se mohou názory různit.

3.1 Vymezení pojmu stúpa

Stúpa (sa. stūpa, pál. thūpa) je buddhistická stavba vztyčená nad ostatky významné osoby, která má
většinou tvar pyramidy či kopule. Stúpy byly vztyčovány i na místech spojených s významnými
Buddhovými činy. Názory na etymologii slova liší, ale odvození od kořene √stūp (vztyčit, navršit,
nakupit)  je  zřejmě  až  pozdější  invencí.55 Šimečková  píše,  že  architektonické  pojetí  stúpy bylo
naprosto nezaměnitelné a zcela odpovídalo potřebám rituálu. Uctívání stúpy jako hlavního symbolu
Buddhy patřilo  mezi  nejdůležitější  buddhistické  ceremonie.  Jedním ze  způsobů  bylo  například
obcházení stúpy (sa.  pradakṣiṇa)  – proto také stúpy obvykle spočívaly na vyvýšeném stupni (sa.
meḍhī),  po  němž  mohla  být  stúpa  obcházena  po  jakémsi  chodníku  (sa.  pradakṣiṇapatha).  Od
okolního  světa  stúpu  izolovalo  ohrazení  védiká.  Kromě  toho  byla  v  architektonickém  plánu
obsažena  významná  symbolika.  Šimečková  uvádí,  že  kopulovitým  tělem  stúpy  (sa.  aṇḍa)
procházela  žerď  (sa.  yaṣṭi),  která  měla  představovat  osu  vesmíru.  Ta  nesla  často  i  několik
slunečníků  (sa.  chattra),  které  měly  stúpu  ochraňovat,  neboť  podle  buddhistické,  džinistické  i
hinduistické  ikonografie  představoval  slunečník  ochranu,  duchovní  moc  a  vznešenost.  Zejména
velké  stúpy  byly  navrženy  tak,  že  představovaly  svastiku  – čtyři  vstupní  brány  (sa.  torana)
symbolizovaly  její  čtyři  ramena  a  byly  orientovány  podle  světových  stran.  Tórany,  které  byly
tvořeny dvěma mohutnými pilíři a třemi horizontálními byly také obvykle korunovány symbolem

53 Individuální buddha, jak termín pratjékabuddha (sa. pratyekabuddha, pál. paccekabuddha) překládá Rozehnal, bývá
někdy označován jako buddha samotář. Ačkoli pratjékabuddha dosáhl probuzení, nevyučoval nauce a žil v ústraní,
na  rozdíl  od dokonalého buddhy –  samjaksambuddhy (sa.  samyaksambuddha,  pál.  sammasambuddha).  Miltner,
Malá encyklopedie buddhismu, s. 164.

54 Velká rozprava o Buddhově úplné nibbáně, s. 117–118.
55 Encyclopedia of Buddhism, vol. 2, s. 803.
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tří klenotů (sa.  triratna) a kola  dharmy (sa.  dharmacakra).56 Také výzdoba stúp nebyla nahodilá.
Stěny byly často zdobeny vyobrazeními z Buddhova života či scénami z džátak. Ty měly vedle
estetické funkce zejména funkci didaktickou. V prvních staletích (zhruba do 1. století n. l.) nebyl
Buddha zobrazován přímo, ale například jako prázdný trůn pod stromem bódhi. Protože Buddha
odešel do parinirvány, cítili autoři těchto zobrazení, že by neměl být znázorňován jako člověk.

Jak již bylo zmíněno, stúpy nemusí vždy obsahovat tělesný ostatek Buddhy či významného
světce.  Mohou obsahovat  i  jiné typy ostatků,  ale  také to  mohou být  stúpy vzpomínkové,  které
připomínaly událost v životě Buddhy a jeho žáků,  či  symbolické.  Lze se též setkat se stúpami
votivními, které mají připomínat návštěvu či sloužit k získání zásluh. Ty byly obvykle stavěny vedle
hlavních,  pravidelně  navštěvovaných,  stúp.  Spolu  se  šířením buddhismu  a  stúpového  kultu  se
podoba stúp a jejich označení mohlo proměňovat. Například pagody v jihovýchodní Asii mohou mít
více forem, včetně tvaru zvonu a pyramidy.

3.2 Vznik stúp

Süan-cang zmiňuje v první knize svého díla legendu, podle níž dal pokyny pro stavbu první stúpy
sám Buddha krátce po dosažení nirvány. V souvislosti se stúpami v Trapušově a Bhallikově rodišti
Süan-cang uvádí, že tito dva kupci poskytli Buddhovi první pokrm po jeho probuzení a stali se
prvními buddhistickými laiky. Když jej požádali o něco, co by mohli uctívat, Buddha jim věnoval
několik  svých vlasů  a  nehtů.  Poté  jej  požádali,  aby jim naznačil,  jak  mají  darované předměty
uctívat, a Buddha zareagoval následujícím způsobem:

Tathágata tehdy poskládal své trojdílné roucho – čtvercové sanghátí prostřel na zem a na ně položil 
uttarásanghu a sankakšiku.57 Navrch pak postavil almužní misku, na kterou vztyčil ještě poutnickou 
hůl. Sestaviv všechno v uvedeném pořádku, vytvořil tak prototyp stúpy.58

Na  základě  těchto  pokynů  pak  měli  oba  kupci  vystavět  nejranější  stúpy  v  době  Buddhy
Šákjamuniho. Nicméně navzdory zmíněné tradici je patrné, že stúpy vznikly na základě staršího
historického pozadí. Šimečková uvádí, že tradice uctívání ostatků a stavby stúp nevznikla teprve s
buddhismem.  Naopak,  byla  vytvořena  na  základě  předbuddhistické  tradice  v  severní  Indii.  Už
dávno před vznikem buddhismu byly vršeny či stavěny pohřební mohyly (sa.  caitya) nad ostatky
významných osobností. Buddhisté tedy vytvořili svůj výlučný typ čaitji, tj. stúpu.59 Podle některých
tradic už Buddha sám za svého života navštívil stúpy předchozích buddhů, například měl odhalit
stúpu buddhy Kášjapy v Tójice. Dřívějším buddhům bylo zasvěceno značné množství stúp. Strong
zmiňuje možnost, že šlo o proces zahrnování lokálních kultů pod buddhismus tím, že významná
místa daného kultu byla identifikována jako místa odpočinku předchozích buddhů. Stúpový kult a
Šákjamuniho ostatky tak podle něj mohly hrát roli v šíření buddhismu, který se nesnažil zakazovat
lokální kulty, nýbrž v nich rozpoznat jádro buddhismu. Jako příklad uvádí právě příhodu Buddhovy
návštěvy v Tójice. Přitom v místě zavedl buddhismus a konvertoval k němu i bráhmana, kterého
zde potkal.  Uvádí,  že podle některých učenců byli  minulí  buddhové spíše původními lokálními

56 Klára Šimečková, „Džátaky v barvě a kameni“, in Džátaky: příběhy z minulých životů Buddhy, přel. Dušan Zbavitel,
vyd. 2, Praha: DharmaGaia, 2007, s. 391.

57 Jedná se o díly trojdílného mnišského roucha (tričívara, pál. tičívara). Miltner, Malá encyklopedie buddhismu, s. 
205.

58 Süan-cang, Zápisky o západních krajinách za Velkých Tchangů, s. 35.
59 Šimečková, „Džátaky v barvě a kameni“, s. 390–391.
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božstvy  a  pratjékabuddhové60 postavami  reprezentujícími  předbuddhistické  světce  (sa.  muni)  a
askety (sa. śramaṇa).  Stúpový kult tak umožňoval přeznačovat původní lokální kulty tím, že je
provázal  s  některým  z  předchozích  buddhů  či  některým  z  minulých  zrození  Šákjamuniho.61

Nicméně  ostatky  minulých  buddhů  vždy  mohly  být  uctívány  pouze  ve  spojení  s  Buddhou
Šákjamunim.  U  čínských  poutníků  jsou  často  významná  místa  spojována  jak  s  některým  z
předchozích buddhů, tak s Buddhou Šákjamunim. Veliké množství dokladů můžeme nalézt u Suän-
canga. Například v oblasti Bámján zmiňuje, že

zde stojí klášter, ve kterém chovají Buddhův zub, dlouhý něco přes pět cchunů a široký necelé čtyři 
cchuny, a také zub jednoho pratjékabuddhy z počátku přítomné kalpy.62

Šimečková uvádí, že z archeologických nálezů a zpráv čínských poutníků z 5.–7. století, můžeme
ve starověké severní Indii doložit velké množství stúp. Ty se nacházely jednak na významných
poutních  místech,  která  byla  spjata  se  životem  a  zázraky  Buddhy,  nebo  byly  poblíž  rušných
obchodních středisek.63 Faktem zůstává, že o nejranějších buddhistických stúpách víme poměrně
málo. I proto, že nelze s jistotou identifikovat původních deset stúp, ačkoli některé z pozdějších
stúp, např. v Sarnáthu či Sáňčí se zdají zahrnovat původní mohyly. Více zpráv máme o stúpách z
2.–3. století př. n. l. Ostatky ze sedmi stúp64 měl ve 3. století př. n. l. shromáždit maurjský král
Ašóka a znovu je rozdělit, tentokrát do 84 000 částí. Ty uložil do stúp, které nechal postavit po celé
říši. Mnohé z nich však byly později zničeny. Buddhismus se rozšířil na Šrí Lanku, kde též vznikaly
stúpy a byly zasazeny odnože stromu bódhi, a dále po celé Asii. V moderní době vznikly i stúpy v
Americe  a  Evropě.  Ačkoli  je  pro  nás  dnes  takřka  nemožné  vysledovat  stopy  k  původním  a
nejstarším stúpám a dohledat skutečné Buddhovy ostatky, nemusí tato skutečnost představovat z
pohledu této práce problém. Neboť v otázce kultu je právě víra v moc ostatků a v jejich pravost tím
hlavním. A tak bez ohledu na to, zda jsou určité ostatky skutečně Buddhovými, anebo nejsou, jsou-
li za ně považovány, mají zázračnou moc a umožňují-li spojení s Buddhou, pak není důvod jejich
pravost zpochybňovat.

60 Pratékabuddha (sa.  pratyekabuddha,  pál.  paccekabuddha)  je  buddha,  který  dosáhl  procitnutí  sám a  pro  sebe.
Pratjékabuddhové nevyučovali dharmu a nebyli téměř známí, protože žili tiše v ústraní. Miltner, Malá encyklopedie
buddhismu, s. 164.

61 Strong, Relics of the Buddha, s. 40–42.
62 Süan-cang, Zápisky o západních krajinách za Velkých Tchangů, s. 38.
63 Šimečková, „Džátaky v barvě a kameni“, s. 389.
64 Různé tradice se váží k tomu, proč král Ašóka jeden z dílů ostatků ponechal v původní stúpě. Mohlo jít o předurčení

těchto ostatků pro někoho jiného či jeho obdiv nad tím, jak oddaně relikvie uctívali nágové v Rámagrámě. To jej
přimělo se tohoto dílu ostatků vzdát.
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4. Souvislost se vznikem mahájány

4.1 Vznik mahájány – možné vlivy a zdroje

Mahájána neboli  velký vůz se rozšířila především ve východní Asii,  například v Číně, Koreji a
Japonsku. Ačkoli  nemá vlastní  ucelený kánon, existují  významné mahájánové sútry,  které tento
směr do jisté míry sjednocují. Podle některých autorů je možné ji vnímat spíše jako určité duchovní
hnutí než jako jednotný útvar či konkrétní buddhistickou školu. V jejím rámci existuje množství
doktrinálních a filozofických škol i myslitelů, které je obtížné do jednotlivých škol zařadit. Proto
navrhuje Williams hovořit o mahájáně spíše v plurálu než v singuláru.65 Ideálem se v mahájáně
stává  postava  bódhisattvy  namísto  arhata.  Bódhisattva  nekráčí  jen  po  své  vlastní  cestě  k
vysvobození  skrze  meditační  praxi  v  klášteře.  Naopak  je  aktivní  v  tomto  světě  a  usiluje  o
osvobození všech cítících bytostí z utrpení, neboť ví, že není rozdíl mezi jím a ostatními bytostmi.
Mahájána nabízí cestu k osvobození jak pro mnišskou, tak laickou obec. Silk píše o mahájáně jako
o druhu reformace či inovace buddhismu, která však zůstává v souladu s originálním a autentickým
jádrem  Buddhova  učení.66 Buddha  zde  přestává  být  vnímán  čistě  jako  lidská  postava,  ačkoli
transcendence Buddhy není výlučně rysem mahájány, jak uvádí Walser.67 V dalším vývoji mahájány
lze narazit na početný panteon buddhů a bódhisattvů, patří k ní učení o čistých zemích, v nichž
buddhové  přebývají  a  vyučují  dharmu.  Do mahájány patří  například  i  čchanový  (jap.  zenový)
buddhismus.

Počátky mahájány můžeme hledat již v raném období vývoje buddhistické nauky. Není však
jisté, kdy přesně a jakým způsobem vznikla. Podle Encyklopedie buddhismu bylo možné se dříve
setkat s představou lineárního modelu, který prezentoval vývoj buddhismu jako linii vedoucí od
Buddhy přes raný (nikájový) buddhismus k mahájáně.68 Nicméně názor o takto jednoduchém a
přímočarém vývoji není udržitelný. Už proto, že tento mainstreamový buddhismus dále existoval a
dokonce  prosperoval  i  v  době,  kdy  už  zřejmě  mahájána  existovala.  Nejranější  literární  důkaz
mahájány  představují  mahájánové  sútry,  přeložené  do  čínštiny.69 Ty  pocházejí  zhruba  z  druhé
poloviny 2. století n. l., originály tedy musely být sepsány někdy před tímto datem. Navíc je možné,
že  tyto  texty  nepředstavovaly  nejranější  fázi  či  formu  mahájánového  myšlení  a  literatury  a
předcházel  jim nějaký vývoj.  Proto  se počátek  mahájány někdy datuje  do  doby okolo  počátku
letopočtu.  Kromě  těchto  textových  dokladů  se  však  není  o  co  opřít.  Existují  sice  četné
archeologické nálezy a nápisy pro buddhistickou kultovní praxi v Indii z tohoto období, není mezi
nimi však téměř nic, o čem by bylo možné s jistotou prohlásit, že souvisí s ranou mahájánou a jejím
kultem. V nápisech se setkáváme pouze s jedním izolovaným a atypickým odkazem na Amitábhu,
který také pochází až z druhé poloviny 2.  století.  V některých nápisech ze 4.  století  lze  nalézt
formulace, které by mohly být asociovány s mahájánou, explicitně v nich však spojení s mahájánou
vyjádřeno není. Teprve od 5. či 6. století se v nápisech objevuje označení mahájána. Pokud jde o

65 Williams, Mahāyāna Buddhism, s. 3.
66 Silk, „What, If Anything, Is Mahāyāna Buddhism?”, s. 357. 
67 Joseph  Walser,  Nāgārjuna  in  Context:  Mahāyāna  Buddhism  and  Early  Indian  Culture,  New  York:  Columbia

University Press, 2005, s. 18.
68 Encyclopedia of Buddhism, s. 492–494.
69 Jedná o celkem malý korpus celkem jedenácti textů. Většinu z nich přeložil mnich Lókakšéma, aktivní zejména v

letech  168–189.  Paul Harrison,  „Who Gets  to  Ride  in  the Great  Vehicle?  Self-image and  Identity Among the
Followers of the Early Mahāyāna“, Journal of the International Association of Buddhist Studies 10.1 (1987), s. 68.
Přehled těchto jedenácti textů viz tamtéž, s. 68–72.
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zobrazení, je jen malý počet obrazů či reliéfů ze severozápadní Indie (oblast Gandháry) z tohoto
období, které někteří badatelé považují za reprezentace Amitábhy a jeho čisté země. A v tomto
názoru se zdaleka neshodují všichni.

Podle  Williamse mahájána  nevznikla  jako náhlé  a  jednotné  uskupení,  nýbrž  se  vyvíjela
během  několika  staletí  jako  alternativní  pohled  na  to,  co  by  mělo  být  zájmem  buddhistů.70

Nevznikla v rámci schizmatu (sa. saṅghabheda)71 a neexistuje ani mahájánová vinaja jako taková.
Indičtí mahájánoví buddhisté a mnišky dodržovali pravidla vinaji, která byla formulována školami v
prvních staletích v Indii.  Mahájána nevznikla ani jako rivalská sekta,  ačkoli  se lze v některých
mahájánových  sútrách  setkat  se  značným  antagonismem  vůči  nemahájánovým  stoupencům
buddhismu. Ze zpráv čínských poutníků je však patrné, že spolu v jednom klášteře mohli mnohdy
žít mahájánově orientovaní mniši společně s nemahájánovými beze sporů, pokud dodržovali stejná
pravidla.  Williams  píše,  že  například  podle  I-ťinga  všichni  uznávali  čtyři  vznešené  pravdy  a
dodržovali  stejnou  vinaju.  Jen ti,  kdo uctívali  bódhisattvy a četli  mahájánové sútry se nazývali
mahájánci, zatímco ti, kteří to nedělali byli ne-mahájánci.72 Schopen tvrdí, že až do 5. či 6. století
byla  mahájána  pouze  marginální  záležitostí.  Kvůli  čínským  zdrojům  a  překladům,  s  nimiž
pracujeme, dochází podle něj ke značnému zkreslení. Situace v Číně a Indii byla odlišná a v Indii
byla mahájána až do 5.  století  institucionálně a veřejně prakticky neviditelná.  Do té doby také
neměla viditelný vliv  na záměry buddhistických dárců.73 Jiní  badatelé,  například Harrison, jsou
přesvědčeni,  že  mahájána byla pan-buddhistickým hnutím a odmítají  její  stavění  do opozice se
školami mainstreamového buddhismu. Harrison doslova uvádí, že „všichni ordinovaní mahájánci
byli členy nikáji, ale ne všichni členové nikáje byli mahájánci“74 a navrhuje raději hovořit právě o
mainstreamovém buddhismu než o buddhismu nikájovém. Podobný názor vyjadřuje i  Williams.
Vnímání mahájány jakožto pan-buddhistického hnutí by mohlo odpovídat i vnímání bódhisattvy
jako bytosti, která chce pomáhat všem cítícím bytostem, bez ohledu na to, k jaké konkrétní skupině
náleží.75

Existuje množství teorií o vzniku mahájány a o identitě autorů mahájánových súter. Faktem
zůstává, že k zodpovězení této otázky nejsou dochovány žádné spolehlivé historické údaje. Badatelé
tak vycházejí z nepřímých důkazů, jakými jsou například nápisy, některé doktrinální texty, záznamy
čínských poutníků či  komparace  kanonických textů.  Mezi  některé  z  hlavních  teorií  patří  vznik
mahájány z některé  nikáje,  zejm. z mahásanghiky (např.  A. Bareau),  z laického hnutí  (např.  É.
Lamotte), z kultu knih (např. G. Schopen) či mezi lesními asketickými mnichy (např. P. Harrison).
Teorií, na kterou se zaměřuje tato práce, je ta, již detailně propracoval Hirakawa, i když jeho názor
sdílela  i  řada  dalších  badatelů.  Jak  uvádí  Harrison,  jeho  názor  ovlivnil  množství  badatelů  v
Japonsku i mimo něj.76 Hirakawova teorie o vzniku mahájány byla poprvé v angličtině publikována
roku 1963 v článku „The Rise of Mahāyāna Buddhism and Its  Relationship to the Worship of
Stupas“.  Opakována pak byla i  v prvním svazku jeho knihy  Indo Bukkyōshi  (1974), která byla
přeložena  do  angličtiny  pod  názvem  A History  of  Indian  Buddhism from Śākyamuni  to  Early

70 Williams, Mahāyāna Buddhism, s. 3.
71 Rozkol v rámci buddhistické obce se týká různých názorů na  vinaju (mnišská pravidla), nikoli rozporů ohledně

doktríny.
72 Williams, Mahāyāna Buddhism, s. 5.
73 Gregory Schopen,  Figments and fragments of  Mahāyāna Buddhism in India: More collected papers,  Honolulu:

University of Hawaii Press, 2005, s. 3–24.
74 Paul Harrison, „Searching for the Origins of the Mahāyāna: What Are We Looking For?“,  The Eastern Buddhist

28.1 (1995), s. 56.
75 Paul Williams and Anthony Tribe,  Buddhistické myšlení: úplné uvedení do indické tradice, přel. Dušan Zbavitel,

Praha: ExOriente, 2011, s. 107–112.
76 Harrison, „Searching for the Origins of the Mahāyāna“, s. 52.
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Mahāyāna.

4.2 Hirakawova hypotéza o vzniku mahájány z laického kultu bódhisattvů77

Hirakawa tvrdí, že mahájána vznikla jako laické hnutí bódhisattvů, jehož institucionální základnu
tvořily právě stúpy a kult s nimi spojený. Uvádí tři nejdůležitější zdroje mahájánového buddhismu,
a to (a) nikájový buddhismus, (b) biografickou literaturu o Buddhovi a (c) uctívání stúp, přičemž
právě na posledně zmíněný zdroj klade největší důraz.

Vlivem nikájového buddhismu míní především návaznost na mahásanghiku, ačkoli  nelze
hovořit  o  přímé  návaznosti,  neboť  mahásanghika  dál  existovala  v  době,  kdy už  je  doložena  i
mahájána. Možný vliv této školy podporuje řada podobností v doktrínách obou škol,78 ale stejně tak
je podle Hirakawy začleněno v mahájáně i učení dalších škol, na které nějakým způsobem reaguje
či  se  vůči  nim  vymezuje.  Druhý  původ  mahájány  vidí  Hirakawa  v  biografické  literatuře  o
Buddhovi, kterou utvářeli stoupenci tzv. „vozidla, které chválí Buddhu“ (čín. tsan-fo sheng). Ačkoli
původ této literatury lze hledat i v nikájovém buddhismu, vyvinula se nakonec způsobem, který
překračoval  jednotlivé  nikájové  školy  a  přispěl  k  mahájánovému  buddhismu.  V  Buddhových
životopisech je například podle Hirakawy kladen důraz na víru v Buddhu, nemusejí mít nutně vztah
k vinaje a jde spíše o básnická díla, která se liší od děl učenců. Blízko ke zmíněným biografiím mají
i literární útvary džátak a avadán.79 Nicméně za nejvýznamnější zdroj mahájánového buddhismu
považuje  Hirakawa  uctívání  stúp.  Původní  stúpy  byly  podle  jeho  názoru  místy,  kde  se
shromažďovali oddaní buddhisté a staly se také institucionálním základem pro vznikající mahájánu.
Hirakawa vyzdvihuje roli laiků a laiček v buddhismu. Ti byli podle jeho názoru velice aktivní za
Buddhova života  i  po jeho smrti.  Právě laici  uctili  Buddhovo tělo květinami,  tanci  a  vonnými
látkami, projevili zájem o ostatky a postavili pro ně pohřební mohyly v podobě stúp. Zdůrazňuje
také, že tyto stúpy postavili podle pokynu Buddhy na křižovatkách hlavních cest, tedy v místech,
kde se mohli  lidé shromažďovat,  a nikoli  v prostředí klášterů,  kde žili mniši.  Laická obec také
spravovala stúpy nezávisle na řádu mnichů a tvořila většinu participantů stúpového kultu, ačkoli
Hirakawa nepopírá v tomto směru ani aktivity mnichů. Když pak král Ašóka ve 3. století př. n. l.
otevřel stúpy, shromáždil ostatky a znovu je rozdělil do tradičně zmiňovaných 84 000 stúp, jednal
podle Hirakawy v reakci na rostoucí popularitu uctívání stúp. Mainstream však tvořily nadále školy
nikájového buddhismu.80

Zatímco  mainstreamový  buddhismus  kladl  důraz  na  klášterní  život  a  přísné  lpění  na
předpisech, mahájána byla původně spjata s laiky a laičkami, kteří nedokázali striktně dodržovat
předpisy  či  věnovat  mnoho  času  meditaci,  a  proto  nemohli  uvést  Buddhovo  učení  do  praxe
tradičním způsobem.  Místo  toho  záviseli  na  Buddhově  soucitu,  který  jim  mohl  umožnit  dojít
vysvobození. Hirakawa je přesvědčen, že učení o spásné síle Buddhy se objevilo jako odpověď na
náboženské  potřeby laiků.  Teprve  později  se  mahájánový  buddhismus  vyvinul  více  do  podoby
náboženství, v němž mniši zaujali významné pozice. Centra laického buddhismu se podle Hirakawy
musela utvářet v místech, kde se učitelé mohli setkávat s žáky a laický buddhismus se tak mohl
vyvinout i po stránce doktrinální. Pokud by byly laické organizace podřízeny mnišské obci, musely
by přijmout a následovat pokyny mnichů a tak by byl jakýkoli nezávislý rozvoj laické nauky velice

77 Hirakawa, A History of Indian Buddhism, s. 256–274.
78 Poukazuje například na podobnosti v transcendenci Buddhy či nauce o bódhisattvech.
79 Džátaky vyprávějí o minulých zrozeních Buddhy. Avadány jsou poučné příběhy týkající se Buddhy.
80 Hirakawa, A History of Indian Buddhism, s. 105–106.
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obtížný. Roli takových center nezávislých na mnišské kontrole hrály právě stúpy. Skutečnost, že
byly stavěny na počátku občanského letopočtu uvnitř chrámových okrsků, vysvětluje Hirakawa jako
reakci na vzrůstající popularitu stúpového kultu mimo kláštery. Argumentuje tím, že například v
théravádové  vinaji není žádná zmínka o stúpách, ačkoli  stúpy byly stavěny v rámci klášterních
okrsků této školy. Théravádoví mniši tak podle něj očividně začali konat oběti ve stúpách až po
sepsání vinaje. Jinak je tomu u vinaje sarvástivády a mahásanghiky, což podle Hirakawy naznačuje,
že byly sepsány později než  vinaja théravády, v době, kdy už se mniši účastnili stúpového kultu.
Obě  později  zmíněné  vinaje také  již  zahrnují  diskuze  o  uctívání  stúp  a  zmiňují,  že  musí  být
dodržován přísný rozdíl mezi majetkem sanghy a stúpy. Pakliže by mnich použil majetek stúp pro
prospěch řádu, měl být potrestán za spáchání krádeže, tedy jedné z porážek (sa.  pārājika).  Tím
podle Hirakawy vinaje jasně indikovaly, že stúpy byly stále nezávislé na mnišské obci.

Uctívání stúp mělo sociální i náboženskou dimenzi a začalo hned po smrti Buddhy. Díky
podpoře stoupenců začal kult postupně vzkvétat a stúpy se staly místem vyhledávaným buddhisty i
poutníky. V jejich blízkosti byla stavěna také ubytování pro poutníky, studně a bazény pro koupání.
Všechno toto příslušenství bylo majetkem stúpy. Ty byly také často vyzdobeny motivy z džátak a
podle Hirakawy existovali náboženští specialisté, kteří vykládali tyto příběhy z minulých zrození
Buddhy i z jeho zrození jakožto Šákjamuniho. Tito náboženští specialisté měli pobývat ve stúpách,
stejně jako správci ubytování pro poutníky. Navíc, jelikož měla stúpa svůj majetek (např. dary v
podobě zlata, stříbra, květin, kadidla či jídla), museli zřejmě existovat i jeho správci. Náboženský
řád tak začal nabývat konkrétnějšího tvaru a utvářela se specializovaná skupina jedinců spjatá s
kultem stúp. Tito lidé se lišili od obyčejných laiků, ale Hirakawa tvrdí, že pravděpodobně nebyli ani
členy mnišského řádu. Postupně byli nuceni vyvinout doktrínu vysvětlující Buddhovu spásnou sílu
pro  ostatní,  (nejen)  laické  vyznavače.  Tím  zatraktivnili  stúpy  a  jejich  uctívání  pro  další
následovníky.  Uctívání  Buddhy a  jeho  ostatků  ve  stúpách  mohlo  podle  Hirakawy vést  také  k
meditacím,  v nichž byl  Buddha vizualizován.  Stoupenci  se  věnovali  koncentraci  (sa.  samādhi),
přičemž se Buddha mohl objevit před nimi. Tyto zážitky možná vedly k tomu, že někteří lidé se
sami  začali  považovat  za  bódhisattvy.  Z  takové  náboženské  zkušenosti  jedinců,  kteří  uctívali
Buddhu  ve  stúpách,  by  mohla  podle  Hirakawy  pocházet  i  praxe  pratjutpannasamádhi.  Tyto
mahájánové meditace, v nichž je vizualizován Buddha, jsou popsány v některých mahájánových
textech.

Hirakawova teorie  je  detailně  propracovaná.  Pracuje  s  mnoha argumenty založenými na
různých primárních zdrojích, avšak do jisté míry i na spekulacích. Velká část jeho argumentace
směřuje  k  podpoře  tvrzení,  že  mahájána  a  stúpový  kult  byly  primárně  záležitostí  laiků.  Podle
Hirakawy mnišská obec nemohla participovat na uctívání stúp, protože jim to sám Buddha zakázal,
jak podle něj uvádí Maháparinibbánasutta (5.10). Neměli by se podle jeho slov podílet na uctívání
jeho tělesných ostatků (sa.  śarīrapūjā,  pál.  sarīrapūjā),  nýbrž mají  usilovat  o nejvyšší  cíl  (pál.
sadattha). Navíc svátky spojené s uctíváním stúp měly zahrnovat tanec a hudbu, což byly aktivity,
které pravidla pro mnichy a mnišky zakazovala. Podobná umění se proto podle Hirakawy nemohla
rozvíjet v buddhistických klášterech, nýbrž kvetla v rámci stúpového kultu. Později byla přijata do
mahájánového buddhismu a byla zde dále rozvíjena.  Dále Hirakawa poukazuje na nevraživost či
jistou propast mezi laickou a mnišskou částí obce. Již výše jsem zmínila, že nezávislost stúp na
mnišské obci prokazuje tím, že v théravádové  vinaji není o stúpách zmínka.  Vinaje podle něj ale
také vypovídají o snaze mnichů uctívání stúp omezit, a to snižováním významu zásluh získaných
touto cestou. Podle většiny vinají a také podle některých pozdějších zdrojů jako jsou Mahávibháša
či  Abhidharmakóša totiž přinášejí  dary věnované stúpám menší zásluhy než dary pro mnišskou
obec. Jedinou výjimku v tomto ohledu tvoří  vinaja školy  dharmaguptaka, podle níž dary stúpám
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naopak produkují velké zásluhy. A tak ačkoli byly stúpy uctívány v rámci nikájového buddhismu,
ne vždy koexistovaly mnišské řády se stúpovým kultem harmonicky a kult byl do sanghy uveden
teprve později ve snaze získat nad ním kontrolu a vymezit mu hranice. Mnohé stúpy navíc nebyly
spojovány s určitou buddhistickou školou a podle Hirakawy je nadále spravovala laická obec. To je
podle něj patrné z nápisů, z nichž velká většina nezmiňuje žádné jméno školy. Antagonismus mezi
oběma  skupinami  dokládají  podle  Hirakawy i  některé  mahájánové  sútry.  Z  nich  také  některé,
například  Lotosová  sútra  (Saddharmapuṇḍarīkasūtra)  a  Malá  sútra  čisté  země  („malá“
Sukhāvatīvyūha,  čín.  A-mi-t’o ching,  někdy označována jako Sútra  buddhy Amitábhy)  svědčí  o
významné roli stúpového kultu ve vzniku a formování mahájánového buddhismu. V jiných textech
je zase zmiňována skupina bódhisattvů (sa.  boddhisattvagaṇa), která měla existovat odděleně od
řádu  mnichů  nikájových  škol  (sa.  śrāvakasaṅgha).  Bódhisattvagana měla  podle  Hirakawy
pravděpodobně svůj původ ve skupinách jedinců spojených se stúpami. Absenci pojmu mahájána v
nápisech považuje Hirakawa za další  potvrzení,  že  šlo  původně o marginální  hnutí  laiků,  které
nemělo  zpočátku  velkou  podporu  mnišské  obce.  Není  však  pravda,  že  by Hirakawa ignoroval
doklady votivních nápisů, v nichž se jména mnichů objevují. Přesvědčen o tom, že mniši a mnišky
měli málo majetku, považuje jejich konání obětí za skutečný projev hluboké oddanosti. Nicméně se
podle něj jedná o pozdější fázi a nevyvrací to laický původ kultu a z něj vzešlé mahájány.

Závěrem je třeba upozornit na to, že Hirakawa uznává další, dosud zde nezmíněný proud
mahájánového  buddhismu,  a  to  pradžňáparamitovou  literaturu.  Je  však  přesvědčen,  že  původ
stoupenců této literatury je třeba hledat v jiných oblastech. Podle něj linie tohoto typu literatury
nevznikala v souvislosti s vývojem stúpového kultu.

4.3 Oponentura vůči Hirakawově tezi

Ačkoli je Hirakawova teorie detailně propracovaná, zdá se být podpořena mnohými argumenty a
ovlivnila  mnohé  badatele,  lze  mnoho  jejích  částí  napadnout.  Ať  už  jde  o  východisko  z
Maháparinibbánysutty o zákazu participace mnichů na uctívaní ostatků, o antagonismu mezi laiky a
mnichy,  resp.  hínajánou  a  mahájánou  či  přesvědčením,  že  se  mnišská  obec  v  kultu  příliš
neangažovala. V následující kapitole se zaměřím na některé klíčové body, na nichž Hirakawova teze
stojí.

4.3.1 Šarírapúdžá: Co a komu měl Buddha zakázat?

Jedním  ze  základních  kamenů  Hirakawovy  teorie  o  laickém  původu  stúpového  kultu  je  jeho
interpretace  pasáže  v  Maháparinibbánasuttě (5.10). Podle  té  měl  Buddha  mnichům  účast  na
uctívání  ostatků výslovně zakázat.  Pakliže na něm později  participovali,  šlo  o jejich ústupek v
reakci na popularitu tohoto kultu. I další autoři sdílejí názor, že mnišská obec neměla s podobnými
aktivitami  původně  nic  společného.  Například  Oldenberg  argumentuje  stejnou  pasáží  z
Maháparinibbánasutty a  upozorňuje,  že  staré  řádové  předpisy  se  o  ničem takovém nezmiňují.
Doslova uvádí:

Péče o Buddhovy ostatky a zavedení svátků k jejich poctě jsou vyhrazeny výlučně k zbožnosti  
věřících laiků. (…) Řád mnichů jako takový neměl nikdy co do činění s tímto okázalým projevem 
uctívání; staré předpisy řádu o tom neříkají ani slovo.81

81 Hermann  Oldenberg,  Buddha:  His  Life,  His  Doctrine,  His  Order,  tr.  by William Hoey,  London:  Williams  and
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Ona klíčová pasáž Maháparinibánasutty zní v originále takto:

kathaṃ mayaṃ bhante tathāgatassa sarīre patipajjāmâti?
avyāvaṭā  tumhe ānanda hotha tathāgatassa  sarīrapujāya,  iṅgha tumhe ānanda sadatthe ghaṭatha,  
sadattham  anuyuñjatha,  sadatthe  appamattā  ātāpino  pahitattā  viharatha.  sant´  ānanda  khattiya-
paṇḍitā pi brāhmaṇa-paṇḍitā pi gahapati-paṇḍitā pi tathāgate abhippasannā, te tathāgatassa  sarīra-
pūjaṃ karissantîti.82

V Rozehnalově překladu:

„Co máme, pane, udělat s tělem Tathágaty?“
„Ánando, vy se nestarejte o uctění Tathágatova těla! Usilujte, Ánando, o vyšší věci, snažte se a 
starejte se o své vlastní dobro. Buďte svědomití, horliví a rozhodní. Jsou zde, Ánando, moudří 
bojovníci, bráhmani a hospodáři, kteří jsou Tathágatovi oddáni, ti uctí Tathágatovo tělo.“83

Nicméně takový výklad vyvrací Schopen. Ten poukazuje na klíčové slovo pasáže –  šarírapúdžá
(pál. sarīrapūjā) – a vykládá jej jako uctívání těla ve smyslu pohřebních příprav a nikoli ve smyslu
uctívání ostatků.84 Problém spočívá v tom, že sanskrtská gramatika neumožňuje u tohoto jmenného
kompozita rozpoznat, zda jde o uctívání (pál. pūjā) ostatků (pál. sarīrāni) či těla (pál. sarīra). První
výklad  by  nahrával  spíše  názoru,  podle  něhož  byla  mnichům  participace  na  uctívání  ostatků
zapovězena. Druhý výklad by naopak znamenal, že žádný takový zákaz nepadl a mniši měli laikům
ponechat pouze přípravy těla k pohřbu.

Odpověď může poskytnout pokračování textu  Maháparinibbánasutty, který rozvíjí pojem
šarírapúdžá a poskytuje přesné instrukce:

kathaṃ pana bhante tathāgatassa sarīre patipajjitabban? ti
yathā kho ānanda rañño cakkavattissa sarīre paṭipajjanti, evaṃ tathāgatassa sarīre paṭipajjitabban ti.
katham pana bhante rañño cakkavattissa sarīre patipajjantîti?
rañño ānanda cakkavattissa  sarīraṃ ahatena vathena veṭhenti. ahatena vatthena veṭhetvā vihatena  
kappāsena veṭhenti, vihatena kappāsena veṭhetvā ahatena vathena veṭhenti. etena upāyena pañcahi  
yuga-satehi rañño cakkavattissa sarīraṃ veṭhetvā ayasāya tela-doṇiyā pakkhipitvā aññissā ayasāya  
doṇiyā  paṭikujjetvā  sabbagandhānaṃ  citakaṃ  karitvā  rañño  cakkavattissa  sarīraṃ jhāpenti,  
cātummahāpathe rañño cakkavattissa thūpaṃ karonti. evaṃ kho ānanda rañño cakkavattissa sarīre 
paṭipajjanti.
yathā kho ānanda rañño cakkavattissa  sarīre paṭipajjanti evaṃ tathāgatassa  sarīre paṭipajjitabbaṃ.  
cātummahāpathe  tathāgatassa  thūpo  kātabbo.  tattha  ye  mālaṃ  vā  gandhaṃ  vā  vaṇṇakaṃ  vā  
āropessanti  abhivādessanti  vā,  cittaṃ vā  pasādessanti,  tesaṃ taṃ bhavissati  dīgharattaṃ hitāya  
sukhāya.85

V Rozehnalově překladu: 

„A co, pane, se tedy má udělat s tělem Tathágaty?“
„To, Ánando, co se dělá s tělem universálního vladaře, to nechť se udělá s tělem Tathágaty.“

Norgate, 1882, s. 376–377.
82 The Dīgha Nikāya, s. 141 (5.10).
83 Buddhovy rozpravy. Sv. 4., s. 116–117 (5.10).
84 Schopen, Bones, Stones, and Buddhist monks, s. 99–113.
85 The Dīgha Nikāya, s. 141–2 (5.11).
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„A co, pane, se dělá s tělem universálního vladaře?“
„Tělo universálního vladaře se, Ánando, obalí novou látkou a potom česanou bavlnou. Takto se obalí
pětsetkrát novou látkou a česanou bavlnou, vloží se do železného džbánu od oleje a přikryje se jiným
železným džbánem. Pak se udělá hranice ze dřeva všech vůní a na ní se tělo universálního vladaře
spálí. Pak se na křižovatce čtyř cest udělá pro universálního vladaře stúpa. To se, Ánando, dělá s
tělem universálního vladaře.
A co  se,  Ánando,  dělá  s  tělem universálního  vladaře,  to  nechť  se  udělá  s  tělem Tathágaty.  Na
křižovatce čtyř cest nechť se Tathágatovi udělá stúpa. Pro ty, kdož tam přinesou věnce, vonné esence
nebo santálový prášek, kdož vzdají  Tathágatovi úctu a zklidní svou mysl,  pro ty z toho vyplyne
užitek a štěstí na dlouhou dobu.86

Podle těchto pokynů pojem šarírapúdžá zahrnoval obalení těla látkou a česanou bavlnou, vložení
do železné nádoby od oleje, spálení těla na hranici z voňavého dřeva a nakonec vztyčení stúpy pro
tělo na křižovatce čtyř cest. Vztyčením stúpy výčet úkonů končí. Pak ještě dodává explicitní výzvu
k navštěvování stúpy za účelem vzdání pocty Buddhovi a ke zklidnění  mysli.  Lze samozřejmě
namítnout, že v závěru pasáže je právě tato explicitní výzva a může být tedy také zařazena do
seznamu Buddhových pokynů ohledně  šarírapúdži.  Domnívám se však,  že ji  nelze vztahovat k
zmíněnému pojmu. Ten je jasně vyjádřen popisem nakládání s tělem univerzálního vladaře, který
slouží jako předobraz pro pohřeb Tathágaty. A ten končí vztyčením stúpy. Proto se domnívám, že
výzva k uctění ostatků ve stúpě do zákazu nepatří.  Kromě toho se v citované pasáži (5.11), stejně
jako v té výše uvedené (5.10), hovoří o nakládání s tělem (sarīra) v singuláru. Uctívání ostatků je
však tím, co se odehrávalo od postavení stúpy a vložení ostatků dál. Zákaz šarírapúdži pro mnichy
tedy skutečně nemusí znamenat zákaz participace na kultu. Takovou interpretaci by pak potvrzovalo
i dění mezi Buddhovým skonem a spálením jeho těla. Jeho tělo uctívali kusinárští Mallové po dobu
šesti  dnů hudbou,  zpěvem, tancem, věnci  a  vonnými esencemi,  než jej  sedmého dne spálili  na
pohřební hranici.

A kusinárští  Mallové  přikázali  svým  služebníkům:  „Nuže,  dobří  lidé,  shromážděte  všechny  
hudebníky, vonné esence a věnce, které jsou v Kusináře k dispozici.“
A kusinárští Mallové vzali vonné esence, věnce a pět set dvojic látek a spolu s hudebníky přišli do 
sálového lesa, přistoupili k tělu Vznešeného a uctívali je tanci, zpěvem, hudbou, věnci a vonnými 
esencemi, stavěli látkové baldachýny a připravovali pavilóny. Tak uplynul celý den.
Potom kusinárské Mally napadlo: „Dnes už není čas spálit tělo Vznešeného. Spálíme je zítra.“
A kusinárští  Mallové i  po druhý den uctívali  tělo  Vznešeného tanci,  zpěvem,  hudbou,  věnci  a  
vonnými esencemi, stavěli látkové baldachýny a připravovali pavilóny. Tak uplynul celý druhý den. 
A pak i třetí, čtvrtý, pátý a šestý den.87

Pro podporu tohoto tvrzení odkazuje Schopen na text  Múlasarvástivádavinaja, kde se v několika
případech též vyskytuje pojem šarírapúdžá, a to vždy v kontextu k nakládáním s tělem zesnulého
předtím,  než  je  spáleno  na  pohřebišti.  Kromě  toho Schopen  zdůrazňuje,  že  v  sanskrtské  verzi
Maháparinirvánasútry (48.8)  se  používá  k  označení  konání  kusinárských  Mallů  ve  dnech  po
Buddhově smrti právě termín šarírapúdžá.88

Z  gramatického  hlediska  v  samotném  slově  šarírapúdžá odpověď  na  otázku  po  jeho
skutečném významu  nalézt nemůžeme. Nicméně vzhledem k použití pojmu  šaríra  v singuláru a
vzhledem ke kontextu pasáže se domnívám, že názor o zákazu mnišské participace na uctívání stúp
86 Buddhovy rozpravy. Sv. 4., s. 117–118 (5.11).
87 Buddhovy rozpravy. Sv. 4., s. 143 (6.13).
88 Schopen, Bones, Stones, and Buddhist monks, s. 104–105.
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a Buddhových ostatků nelze obhájit.

4.3.2 Zkoumání votivních nápisů

Druhé a do značné míry závažnější zpochybnění Hirakawovy teorie se opírá o doklady votivních
nápisů.  Schopen je přesvědčen, že archeologické nálezy a dochované nápisy poskytují mnohem
věrnější obraz reality než textové zdroje, které mohou být mnohdy zavádějící.89 Dokládá, že nápisy
rozhodně  nevypovídají  o  neúčasti  mnišské  obce  na  kultu,  spíše  ukazují  pravý  opak.  Nutno
zdůraznit, že participaci mnichů nepopíral ani Hirakawa, který sám zmiňuje nápisy zaznamenávající
mnišské  dárce  a  dárkyně.  Podle  Hirakawy však  hlavní  podíl  dárců  tvořila  laická  část  obce  a
mnichové a mnišky začali participovat až později jako ústupek laikům a snahu získat populární kult
pod svou kontrolu. Nejstarší votivní nápisy související se stúpovým kultem pocházejí zhruba z roku
150 př.  n.  l.  Dochovaly se  například  na  ohrazeních  či  sloupech  v  Bhárhútu  a  Sáňčí,  ale  jsou
doloženy i v mnoha dalších oblastech. Pro ilustraci podoby votivních nápisů, lze uvést nápisy z
Mathury a Kharóšthí, které uvádí Schopen:

(Toto je) dar mnicha Buddhapály (vykonaný) jako akt púdži pro jeho rodiče a všechny bytosti.

Roku 5, 5. den měsíce phalguna. Toto je dar Buddhánandy, znalce Tripitaky. Nechť je aktem púdži 
pro jeho zesnulé rodiče.90

Votivní nápisy zaznamenávají dárce mnohdy označeného nějakým titulem, z něhož lze vyvodit, zda
se jednalo o mnicha či laika. Zároveň jsou v nápisech zmiňovány mnišské cíle. Podle Schopena
nešlo o běžné  mnichy,  nýbrž o specialisty na doktrínu,  jak napovídají  jejich  tituly – například
recitátor (sa. bhānaka), znalec sutty (sa.  sutaṃtika), znalec pitaky (sa.  peṭaktin) či znalec tripitaky
(sa. trepiṭaka). Ze záznamů je patrný významný podíl mnišských dárců. Například v Bhárhútu tvoří
téměř 40% dárců mniši (24) a mnišky (14), stejné procento v Kharóšthí (16 mnišských dárců a 19
laických).  Podle  Schopena  se  navíc  podíl  mnišských  dárců  postupem času  dokonce  zvětšoval.
Například  v  nápisech z  Mathury je  již  přes  50% mnišských  dárců  a  je  doloženo  jedno jméno
mnišky. V nápisech, které se jeví jako mahájánové (jde zhruba o 80 nápisů) pak tvoří dárce z více
než 70% (zejména) mniši a mnišky a jen 20% laici. Votivní nápisy tedy nijak nepotvrzují, že by
účast na stúpovém kultu nebyla záležitostí mnichů, jak tvrdí Hirakawa či Oldenberg. Kult byl od
počátku podle Schopena kontrolován mnichy a ti v něm také dominovali. Upozorňuje, že stúpy se
stavěly téměř vždy v blízkém spojení s klášterními komplexy a často do nich byly zcela včleněny.91

Pokud jde o nápisy týkající  se laických dárců,  objevují  se podle Hirakawy tituly jako laik (sa.
upāsaka) a laička (sa.  upāsikā) jen zřídka. Obvykle se v jejich případě vyskytují jen jména dárců
bez  titulů.  Důvody  této  absence  jsou  nejasné.  Pouze  v  několika  případech  je  dárce  označen
například  jako  hlava  domácnosti  (sa.  gahapati)  či  hlava  sdružení  (sa.  setthi).  Větší  frekvence
apelativa  sétthi by podle Hirakawy mohla poukazovat na to, že velký počet stoupenců náležel k
třídě obchodníků.92

Z nápisů můžeme sice doložit dary mnichů a mnišek, které rozhodně netvořily menšinu, což

89 Ke Schopenově metodologii a práci s texty či archeologickými nálezy viz Schopen,  Bones, Stones, and Buddhist
monks, s. 1–22.

90 Schopen, Bones, Stones, and Buddhist monks, s. 33–35.
91 Schopen, Bones, Stones, and Buddhist monks, s. 23–31.
92 Hirakawa, A history of Indian Buddhism, s. 224–226.
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do značné míry zpochybňuje Hirakawovu tezi. Nicméně budeme-li hledat v nápisech odpověď na
souvislost stúpového kultu a mahájánového buddhismu, situace je obtížnější. Problém spočívá v
absenci nápisů vztahujících se k rané mahájáně. Jak uvádí Williams, jsou doklady o mahájáně v
indických nápisech relativně vzácné. Nejranější použití termínu „mahájána“ v nápisech pochází až z
5. či 6. století. Jedinou výjimku tvoří, jak již bylo výše zmíněno, nápis z 2. století, který zmiňuje
buddhu Amitábhu. Jde však o jediný dochovaný nápis, ačkoli mahájánová literatura o Amitábhovi
existovala  již  delší  dobu.  Nicméně  některé  nápisy  ze  4.  století  by  mohly  také  odkazovat  na
mahájánu vzhledem k jejich povaze a formulacím. Nápisy spojené s mahájánou tak zaostávají o
mnoho století za nejstaršími literárními důkazy a je navíc sporné, kdy došlo k zavedení termínu
mahájána pro určitou, jasně vymezenou skupinu lidí. Je možné, že to, čemu dnes říkáme mahájána,
se začalo vynořovat jako oddělená a nezávislá skupina teprve ve 4. století. To by znamenalo, že po
pět  století,  kdy  vznikala  značná  část  mahájánské  sútrové  literatury  a  žilo  mnoho  největších
mahájánských myslitelů se prakticky nepohlíželo na mahájánu jako na identifikovatelnou instituci.93

Hirakawa absenci nápisů vysvětluje tím, že mahájána nebyla ještě pevně institucionálně vymezena
či byla považována za heretickou, a tudíž byla potlačována mainstreamem. Nicméně podle něj není
tato absence důkazem pro neexistenci mahájánového buddhismu během prvních staletí občanského
letopočtu.94 V souvislosti s touto problematikou je však třeba upozornit na skutečnost, že až do 2.
století  nenacházíme  v  nápisech  odkazy  k  jednotlivým školám,  tedy ani  ke  školám nikájového
buddhismu. Ty nejsou zmíněny ani v Ašókových nápisech, ani v Bhárhútu a Sáňčí.95

4.3.3 Právní status stúp a otázka podřízenosti stúp klášternímu komplexu

Hirakawovu tvrzení, že stúpový kult vznikl jako laické hnutí, odporuje skutečnost, že stúpy byly
často stavěny v rámci klášterních komplexů.  Stúpa byla, jak uvádí Schopen, někdy umístěna ve
středu obytného dvora a ačkoli zůstávala oddělená, byla obklopena obytnými čtvrtěmi mnichů.96 Jak
ale zmiňuje Hirakawa, stúpy si přesto uchovávaly svůj specifický status, jistým způsobem byly totiž
z  klášterního komplexu vyčleněny.  Majetek,  který  patřil  stúpě,  byl  určen  výhradně jí  a  nebylo
možné jej použít pro účely sanghy. Stúpa představovala Buddhu žijícího nadále v rámci komunity.97

Schopen upozorňuje na skutečnost, že pokud jde o různá zobrazení, která bychom z našeho hlediska
označili  jako zobrazení  Buddhy,  v  nápisech  se  hovoří  o  „osobách“.  Tedy nikoli  předměty,  ale
„osoby“ žily v klášterech. Předměty reprezentovaly Buddhu zde přítomného a do jisté míry jím
samy byly.98 Totéž  bychom mohli  vztáhnout  na  Buddhovy ostatky  a  stúpy.  Buddha  byl  podle
Schopena  považován  za  legální  hlavu  komunity,  což  dokládá  i  na  některých  dochovaných
nápisech.99 Také  na  základě  Múlasarvástivádavinaji Schopen  ukazuje,  že  jmění  bylo  jasně
rozděleno. Je zde například uvedeno, že perly jsou dány třetinou každému z představitelů tří klenotů
(sa. triratna): 

Jedním dílem Buddhovi, jedním dílem dharmě a jedním dílem sangze. 

93 Williams, Tribe, Buddhistické myšlení, s. 112.
94 Hirakawa, A history of Indian Buddhism, s. 240–243.
95 Schopen, Bones, Stones, and Buddhist monks, s. 26.
96 Schopen, Bones, Stones, and Buddhist monks, s. 275.
97 Srv. kap. 2.3 této práce.
98 Schopen, Bones, Stones, and Buddhist monks, s. 262.
99 Schopen, Bones, Stones, and Buddhist monks, s. 266.

21



Navíc  je  v  textu  upřesněno,  jak  se  má  s  jednotlivými  díly  naložit.  Buddhovým dílem má  být
vyzdobena Voňavá síň, díl pro dharmu má připadnout těm, kdo dharmu uchovávají a díl pro sanghu
má být rozdělen mezi celou  sanghu.  Majetek,  který je určen Buddhovi zkrátka nikdy nemá být
směšován s tím, který je určen mnichům. I další pasáže z  Múlasarvástivádavinaji ukazují podle
Schopena,  přinejmenším z  právního  hlediska,  že  Buddha  žil  ve  středu  komunity  a  ovlivňoval
každodenní středověký život v klášteře téměř ve všech jeho aspektech.100 Že je Buddha osobně
přítomen a věčně zde pobývá, se začalo podle Schopena objevovat explicitně v nápisech od 4.–5.
století, tedy v době,  kdy na toto vnímání začal ukazovat i architektonický plán kláštera.101 Ačkoli
tedy  byla  stúpa  v  rámci  klášterního  komplexu  právně  vydělena,  nemusí  to  být  z  důvodu  její
autonomie v tom smyslu, jaký se domnívá Hirakawa, tedy proto, že praxe uctívání stúp vzešla z
laické obce.

4.3.4 Antagonismus mezi laickou a mniškou částí obce a mezi mainstreamovým a
mahájánovým buddhismem

Teze o vzniku mahájány jako určité opozice vůči mainstreamovému buddhismu vycházejí mnohdy
z předpokladu určitého napětí či nepřátelství mezi nimi, případně mezi laickou a mnišskou částí
obce. Domnívám se však, že představa o propastném rozdílu mezi aktivitami obou skupin je do
značné míry zkreslená. Spíše se přikláním k Harrisonovu názoru, podle kterého si nelze pod pojmy
upásaka a  upásiká představovat totéž, co pod naším slovem laik. Spíše by bylo vhodné hovořit o
jakémsi „napůl ordinovaném“ jedinci. Harrison navrhuje překládat tyto termíny spíše jako „laický
praktik“  než  laik.102 Podle  mého  názoru  se  představa  o  mnišském  buddhismu  jakožto  přísně
klášterním způsobu života plném meditace a dodržování předpisů do určité míry blíží dřívějším
názorům o „racionálně a filozoficky smýšlející komunitě, která reprezentuje původní buddhismus“,
které  odmítá  Snellgrove.103 Spíše  se  domnívám,  že  život  a  aktivity  laické  a  mnišské  části
buddhistické  obce  mnohem více  provázány.  Koneckonců,  i  podle  Maháparinibbánasutty byli  v
okamžicích smrti Buddhovi nablízku jak mniši, tak laici a každý zde hrál nějakou roli či plnil svůj
úkol. Na jednu stranu laici konali pohřební přípravy, ale zároveň byli při kremaci přítomni i mniši,
například Ánanda sdělil pokyny ohledně nakládání s Buddhovým tělem, a zapálení hranice nebylo
možné,  dokud nedorazil  Mahákášjapa se skupinou pěti  set  mnichů.  Pokud jde  o participaci  na
stúpovém kultu, Fa-Sien se zmiňuje o účasti mnichů i laiků v Purušapuře na uctívání jednoho z typů
Buddhova ostatku, jeho misky:

V té zemi mají Buddhovu almužní misku. (…) Dnes je tam něco přes sedm set mnichů. Když se  
slunce blíží k poledni,  vynášejí  mniši misku ven a spolu s ostatním světským obyvatelstvem jí  
přinášejí rozmanité dary. Teprve potom jdou všichni na oběd. Totéž se opakuje znovu, když nadejde 
hodina večerního pálení kadidla.104

I tento záznam podporuje tvrzení, že rozdíl mezi aktivitami mnišské a laické obce v rámci kultu
nebyl tak propastný, jak by se mohlo zdát. Obdobně se domnívám, že i vztah mezi mahájánou a

100 Schopen, Bones, Stones, and Buddhist monks, s. 272–274.
101 Schopen, Bones, Stones, and Buddhist monks, s. 278.
102 Harrison, „Searching for the Origins of the Mahāyāna“, s. 59.
103 David L. Snellgrove, „Śākyamuni's Final nirvāṇa“, in  Bulletin of the School of Oriental and African Studies 36.2

(1973), s. 411.
104 Fa-Sien, Zápisky o buddhistických zemích, s. 33–34.
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hínajánou  nebyl  natolik  nepřátelský,  jak  píše  Hirakawa  a  jak  by  mohly  nasvědčovat  některé
mahájánové  sútry.  Souhlasím  s  Williamsem,  že  navzdory  antagonismům  mohla  být  realita  do
značné míry odlišná a z mahájánových súter nelze vyvozovat „skutečný, praktický antagonismus ‚v
terénu‘“.105. I když příležitostně mohli být stoupenci mahájány vystaveni jistému pohrdání ze strany
mainstreamového buddhismu. Jsem přesvědčena, že raná mahájána měla spíše charakter určitého
duchovního hnutí  než konkrétní školy.  Jak uvádí Walser,  je třeba ji  chápat jako školu či  určité
filosofické  hnutí  (sa.  vāda),  tj.  záležitost  doktríny,  než  jako konkrétní  sektu  (sa.  nikāya),  která
implikuje  kompletní  institucionální  aparát  přidružených  klášterů  jak  v  materiálním,  tak
ideologickém smyslu.106 Mahájána také nevznikla na základě schizmatu (saṅghabheda), jak bylo
uvedeno  výše.  Její  stoupenci  na  sebe  brali  tytéž  sliby,  žili  v  týchž  klášterech  a  obdrželi  tutéž
ordinaci  jako  jiní  buddhističtí  mniši.  Neměli  svoji  zvláštní  vinaju,  nýbrž  používali  vinaje
jednotlivých nikájí. Doklad pro vcelku bezproblémové soužití mnichů a mnišek řídících se učením
jak hínajány, tak mahájány poskytují i záznamy čínských poutníků. Süan-cang například uvádí:

Je tam několik desítek klášterů, ale jsou většinou v troskách. Fungují snad jen tři či pět. Mnichů v 
nich je přes tři sta a všichni usilovně studují a praktikují nauky Velkého i Malého vozu.107

Fa-Sien zase zmiňuje, že v Sánkášji je na tisíc mnichů a mnišek a všichni se stravují ve společných
jídelnách. Někteří z nich se hlásí k učení velkého vozu, jiní k učení malého vozu.108

To  by  mohlo  vysvětlovat  i  absenci  označení  mahájány  v  nápisech,  jelikož  nešlo  o  vlastní
buddhistickou školu ve smyslu nikáje.

4.4 Spojení stúp a uctívání ostatků s mainstreamovým a mahájánovým 
buddhismem

Ráda bych zmínila ještě některé další možné zdroje, které by mohly přispět k zodpovězení otázky o
úloze stúpového kultu v raném buddhismu a vzniku mahájány. Jedním z nich, na jehož základě by
snad bylo možné prokázat, že stúpy byly v raném buddhismu uctívány všemi školami, by mohly být
vinaje. Schopen upozorňuje na podivnou absenci v pálijské vinaji, která neobsahuje žádné pokyny
ohledně chování ve vztahu ke stúpám. Nicméně ostatní vinaji zmínky zahrnují, ačkoli ne v podobě
jednoho  bloku  věnovanému  tomuto  tématu,  nýbrž  roztroušeně  v  rámci  jiných  příkazů.  Podle
Schopena však i pálijská  vinaja původně podobné příkazy obsahovala a do jisté míry je v ní lze
stále najít, pouze se zde pod vlivem indického prostředí dává přednost termínu  čétija, zatímco v
jiných  vinajách pojmu stúpa.109 Protože mahájána neměla vlastní  vinaju a řídila se předpisy škol
mainstreamového buddhismu, lze pouze nepřímo poukázat na to, že předpisy týkající se chování ke
stúpám se tedy vztahovaly i ke stoupencům jednotlivých nikájí. Nenasvědčuje to nijak tvrzení, že
by byl stúpový kult spojen výlučně s mahájánou či že by se z něj mahájána vyvinula.

Pro toto tvrzení lze najít argumenty i v záznamech čínských poutníků. Ani ty neukazují na
výlučné sepětí stúp s mahájánou. Süan-cang i Fa-Sien zmiňují oblasti, kde byla pěstována hínajána i
mahájána a zároveň zde byly v klášteře či ve stúpách uctívány ostatky. Ba co víc, lze u nich nalézt
záznamy, které spojují s konkrétní oblastí  pouze hínajánu, a přece zde zmiňují  i  stúpy. Fa-Sien
105 Williams, Mahāyāna Buddhism, s. 5. Williams, Tribe, Buddhistické myšlení, s. 105.
106 Walser, Nāgārjuna in Context, s. 17–18.
107 Süan-cang, Zápisky o západních krajinách za Velkých Tchangů, s. 273.
108 Fa-Sien, Zápisky o buddhistických zemích, s. 46.
109 Schopen, Bones, Stones, and Buddhist monks, s. 86.
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například uvádí o zemi Ťie-čcha:

Také tam mají jeden Buddhův zub, který uchovávají ve stúpě, zvlášť k tomu účelu postavené. V zemi
žije přes tisíc mnichů, kteří se vesměs hlásí k učení Malého vozu.110

Z toho vyplývá, že sepětí stúp a uctívání ostatků nebylo výlučně záležitostí mahájány, ačkoli nám
záznamy  poutníků  podrobnější  informace  neposkytují.  Hirakawovo  zdůvodnění,  že  nikájový
buddhismus přijal praxi uctívání stúp jako ústupek ve snaze omezit ji, je podle mě nedostatečným
argumentem.  Dá  se  předpokládat,  že  v  takovém případě  by nebyla  spravována  stúpa  (a  čínští
poutníci zmínili i mnohá místa, kde byla stúpy zpustlé a rozpadlé) v oblasti, kde se mniši nehlásili k
mahájáně, jako například v oblasti uvedené Fa-Sienem.

4.5 Stúpový kult jako svébytná tradice

Na základě výše uvedených argumentů je patrné,  že nelze považovat stúpový kult  za záležitost
spojenou výhradně s mahájánou, neboť je patrná i jeho vazba na mainstreamový buddhismus. Nelze
najít žádný přesvědčivý důkaz o tom, že by se mahájána vyvinula ze stúpového kultu. Nicméně je i
těžké najít explicitní potvrzení, že tomu tak nebylo. Přesto se domnívám, že je možné tvrdit, že
taková souvislost neexistovala, především na základě toho, že jde o tradici předbuddhistickou. Jak
jsem zmínila v této práci, stúpy a kult s nimi spjatý navázaly na indickou tradici stavění pohřebních
mohyl zvaných čaitja. Jsem přesvědčena, že se jako v některých jiných případech jedná o kulturní
vliv  prostředí,  který  buddhismus  přejal  a  přetvořil  ke  svému  obrazu.  A to  pravděpodobně  od
nejranější fáze buddhismu, tedy v době, kdy patrně nelze o vzniku mahájány ještě hovořit. To proto,
že pokyny ohledně stavby stúp měl dát už sám Buddha. Ten podle  Maháparinibbánasutty (5.12)
prohlásil, že stúpy jsou hodny čtyři typy osob:

Tito čtyři lidé jsou, Ánando, hodni stúpy. Kteří čtyři? 
Tathágata, arahat, pravě a zcela probuzený, je hoden stúpy. Individuální Buddha je hoden stúpy.  
Tathágatův žák je hoden stúpy. Universální vladař je hoden stúpy.
A jaká je příčina toho, Ánando, že je Tathágata, arahat,  pravě a zcela probuzený, hoden stúpy?  
Mnoho lidí, Ánando, zklidní svou mysl s myšlenkou: 'Toto je stúpa toho Vznešeného, arahata, pravě 
a zcela probuzeného!' Když takto zklidní mysl, tak se při rozpadu těla, po smrti, narodí ve šťastném 
zrození, v nebeském světě. Toto je, Ánando, příčina toho, že je Tathágata, arahat,  pravě a zcela  
probuzený, hoden stúpy.
A jaká je příčina toho, Ánando, že je individuální Buddha hoden stúpy? Mnoho lidí, Ánando, zklidní 
svou mysl s myšlenkou: 'Toto je stúpa toho Vznešeného individuálního Buddhy!' Když takto zklidní 
mysl,  tak se při rozpadu těla, po smrti,  narodí ve šťastném zrození,  v nebeském světě. Toto je,  
Ánando, příčina toho, že je individuální Buddha hoden stúpy.
A jaká je příčina toho, Ánando, že je Tathágatův žák hoden stúpy? Mnoho lidí, Ánando, zklidní svou 
mysl s myšlenkou: 'Toto je stúpa žáka toho Vznešeného, arahata, pravě a zcela probuzeného!' Když 
takto zklidní mysl, tak se při rozpadu těla, po smrti, narodí ve šťastném zrození, v nebeském světě. 
Toto je, Ánando, příčina toho, že je Tathágatův žák hoden stúpy.
A jaká je příčina toho, Ánando, že je universální vladař hoden stúpy? Mnoho lidí, Ánando, zklidní 
svou mysl s myšlenkou: 'Toto je stúpa toho spravedlivého, pravdivého krále!' Když takto zklidní  
mysl,  tak se při rozpadu těla, po smrti,  narodí ve šťastném zrození,  v nebeském světě. Toto je,  
Ánando, příčina toho, že je universální vladař hoden stúpy.

110 Fa-Sien, Zápisky o buddhistických zemích, s. 28.
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Tito čtyři lidé jsou, Ánando, hodni stúpy.111

Buddha dal také pokyn, aby i jemu byla po smrti postavena stúpa (5.11).
Spíše  než  jako  nějaké  hnutí  v  opozici  vůči  klášterní  formě  buddhismu  mohlo  uctívání

ostatků představovat bod setkání aktivit laické a mnišské obce a samozřejmě v nějaké podobě také
setkání stoupenců buddhismu s Buddhou. Je přitom klidně možné a do značné míry pravděpodobné,
že každá skupina vnímala kult stúp a ostatků v nich uložených vlastní způsobem. Různé mohly být i
jejich úlohy v kultu.  Roli, kterou Hirakawa přisuzuje speciální skupině laiků, vykládajících smysl
zobrazení z džátak a Buddhova života a pobývajících v blízkosti stúp, podle mne plnili spíše mniši
– specialisté na doktrínu, jak dokládá Schopen na některých nápisech.112 Mnišská obec tak měla na
starost  uchovávání  a  předávání  dharmy či  dharmového  těla  Buddhy,  stejně  jako  správu  jeho
tělesných  (a  dalších)  ostatků.  Tomu  podle  mne  nijak  nebrání  fakt,  že  prvních  osm  stúp  nad
Buddhovými ostatky mělo vztyčit osm králů – laiků, stejně jako tomu bylo v případě krále Ašóky,
který postavil slavných 84 000 stúp. Darování půdy na stavbu stúpy, její vystavění či jakýkoli jiný
dar  mohl  poskytnout  člen  laické,  stejně  jako  mnišské  obce.  Pakliže  laici,  ať  už  králové  či
obchodníci,  měli  více majetku,  je  logické,  že mohli  poskytnout  velkolepý dar.  Výklad nauky a
správa stúp však spíše náležela do kompetencí mnichů.

Snad jediný možný a spíše nepřímý vliv na mahájánu bychom však mohli stúpovému kultu přičíst.
První  doklady  o  mahájánovém  buddhismu  představují  sútry,  vzniklé  zřejmě  kolem  přelomu
letopočtu. Ty také do jisté míry sjednocují a vymezují mahájánu. Ačkoli Hirakawa je přesvědčen, že
se  jedná  o  linii  nesouvisející  s  laickým bódhisattvovským hnutím  organizovaným kolem stúp,
osobně se spíše kloním k názoru, že právě v nich lze hledat jeden z hlavních zdrojů mahájány. V
úvodní  části  této  práce  jsem  zmínila,  že  v  tradičním  indickém  chápání  byly  i  některé  texty
považovány za Buddhovy ostatky, konkrétně za ostatky dharmy. I kolem těchto textů se utvářel kult
a jejich opakování, přepisování či vlastnictví bylo zdrojem zásluh. Samozřejmě v tomto případě
nejde o stúpový kult podle západního chápání. Bylo by však jistě zajímavé podrobněji prozkoumat
podobnosti a vztah mezi kultem súter a kultem stúp, neboť obojí se týká nakládání s nějakým typem
Buddhových ostatků podle indické buddhistické tradice.  Zacházení  s  oběma typy ostatků navíc
vykazovalo některé podobnosti,113 jak uvádí Strong.114 Je možné, že právě v tomto směru by bylo
možné hledat nepřímý vliv stúpového kultu na mahájánu. Avšak spíše ve smyslu poskytnutí rámce a
formy, než vlivu na učení v těchto sútrách obsažené.

111 Velká rozprava o Buddhově úplné nibbáně, s. 118–119.
112 Viz kap. 4.3.2 této práce.
113 Viz kap. 2.2 této práce.
114 Strong, Relics of the Buddha, s. 8.
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5. Závěr

Na základě výše uvedených dokladů a argumentů se domnívám, že Hirakawova teorie je jako celek
neudržitelná. Zakládá se na velkém množství předpokladů a domněnek, které nelze dokázat či je
dokonce možné je přímo zpochybnit a vyvrátit. Votivní nápisy, ale i další zdroje (například zmínky
čínských poutníků) ukazují, že mniši a mnišky na stúpovém kultu participovali, stejně jako laická
obec. Nic také nenasvědčuje názoru, že by šlo o praxi týkající se pouze mahájánového buddhismu.
Jak bylo řečeno, stúpy navazují na předbuddhistickou tradici pohřebních mohyl, které buddhismus
vtiskl vlastní podobu, a nemyslím, že by měl být spojován výhradně s určitým proudem buddhismu
či dokonce stát u jeho zrodu. Spíše šlo o tradici jdoucí napříč buddhismem a jednotlivými školami.
Obdobně jako se třeba meditativní praxe, ač nebyla originálním vynálezem buddhismu a nabrala
různých podob v jednotlivých směrech tohoto náboženství,  táhne napříč buddhismem a nelze ji
ztotožňovat  s  jednou  školou  či  skupinou  škol.  Kloním  se  k  názoru,  že  mahájána  skutečně
představovala spíše jakési pan-buddhistické „duchovní hnutí“. O tom svědčí i skutečnost, že neměla
vlastní specifickou vinaju. Mahájána, stejně jako nemahájána, tak určitým způsobem participovala
na existující  tradici  uctívání  ostatků a  pohřebních  mohyl,  respektive stúp,  rozhodně však nelze
hovořit o tom, že by na jejich základě vznikla.

Nechci  ovšem  popírat  jisté  podobnosti  mezi  mahájánou  a  stúpovým  kultem.  Buddha
skutečně  hraje  v  mahájáně  specifickou  roli.  Důraz  na  Buddhu  jako  toho,  kdo  umožňuje
vysvobození,  uctívání  jeho  ostatků  –  to  vše  může  velice  připomínat  mahájánovou  tradici.
Domnívám  se,  že  však  nejde  o  příčinu,  nýbrž  o  následek.  O  přizpůsobení  kultu  svému,
mahájánovému, obrazu. Stejně tak se postupně utvářela tvář uctívání ostatků v ostatních proudech
buddhismu. Zatímco někteří mohli volit návštěvu stúp a uctění památky Vznešeného ke koncentraci
či uvědomění si pomíjivosti tohoto světa, jiní mohli volit spíše aspekt naděje spásy či uctívání v
podobě  svátků  doprovázených  hudbou  a  tancem.  Primárně  však  existovala  tradice  pohřebních
mohyl (v buddhismu stúp), která se postupem času proměňovala v rámci tohoto náboženství a jeho
jednotlivých skupin, spolu s jeho vlastním vývojem – a to jak vizuálně (např. pagoda, čhörten), tak
důrazem na různé aspekty a pojetí.
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