Dhamma kompletnì – Samana, Samaní
Proè je nutné trénovat mnichy i mnišky, jakož i laiky.
Vysvìtlení dle Pasádika Sutty

Buddha jasnì øíká, že je možné vést vznešený život (brahmaèariya) podle Dhammy naplno, jen
pokud je jeho nauka pøístupná mužùm i ženám, jak v laickém, tak v klášterním prostøedí.
Výuku pøizpùsoboval Buddha tedy jednak podle toho, jak pokroèilí byli jeho mniši a mnišky,
jednak podle toho, do jaké míry laiètí stoupenci chtìli užívat pøíjemné prožitky smyslnosti
(káma-bhogí), pøípadnì se jejich užívání vzdávat, aniž by odcházeli do bezdomoví.
Pro toto téma je relevantní text Pásádika-Sutta ze Sbírky dlouhých promluv Dígha-Nikáya. Tento
text a jeho pøeklad je vysvìtlen v uèebnici M. Frýba: Páli – jazyk, texty, kultura (str. 121, 148n),
Nakladatelství Albert, Boskovice 2001.
Zde je uveden jen páli originál a pøeklad dvou pro téma nejdùležitìjších paragrafù, citovaných
z edice kánonu Èattha-Sangáyana, dostupné na webové stránce www.vri.dhamma.org

Takže jsem, Èundo, nyní ve svìtì pøítomný uèitel, arahat, plnì probuzený Buddha.
Nauka Dhamma je dobøe vyložena… moji žáci jsou pouèeni v dobré Dhammì. Vznešený život
brahmaèariya je jim ukázán v úplnosti. Jsem však starý uèitel, zkušený, dlouho v bezdomoví,
pokroèilého vìku, pøed odchodem.
Mám však, Èundo, taktéž jako žáky seniorní mnichy, trénované, zkušené, dovedné, pouèené,
kteøí se zbavili pout yoga. Jsou schopni dobøe uèit Dhammu.
Mám však taktéž jako žáky støednì pokroèilé mnichy… nové mnichy… seniorní mnišky…
støednì pokroèilé mnišky… nové mnišky…
Mám však taktéž jako žáky bíle obleèené muže a ženy žijící domácky vznešeným životem…
Mám však taktéž jako žáky bíle obleèené muže a ženy žijící domácky a užívající smyslnost…
Proto nyní, Èundo, vznešený život zde vzkvétá, rozvíjí se, šíøí se dobøe vysvìtlen mezi bohy i
lidmi.
(Tento Buddhùv výrok je nutno znát v souvislosti s jeho výrokem pøedchozím):

Jsou-li však, Èundo, pøítomny tyto podmínky vznešeného života, je tu uèitel, seniorní, zkušený,
dlouho v bezdomoví, pokroèilého vìku, jakož i jeho žáci seniorní mniši…
Avšak nejsou mnišky, nejsou tu jako žáci bíle obleèení muži a ženy žijící domácky vznešeným
životem…, nejsou tu jako žáci bíle obleèení muži a ženy žijící domácky užívající smyslnost…
To pak není možný vznešený život, který zde vzkvétá, rozvíjí se, šíøí se dobøe vysvìtlen mezi
bohy i lidmi, který by vedl k tomu nejvyššímu zisku.
Tak tento vznešený život za takových podmínek není v úplnosti.
(Pøeklad: Samaní Vajirá & Áyukusala Thera)

Další informace na stránkách:

www.ayukusala.org

