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Přílohy 

Agaňňasutta – překlad151 

Úvod 

111. Takto jsem slyšel: Jednou Vznešený pobýval v Sávatthí v domě Migarovy matky 

ve Východním parku. Toho času žili mezi mnichy Vásettha a Bháradvádža, chtějíce se stát mnichy. 

Večer Vznešený sám vstal z meditace a opustiv dům, volně se pod ním procházel. 

112. Vásettha viděl Vznešeného, jak večer samotný vstal z meditace, vyšel z domu a 

procházel se v jeho stínu. Když viděl Bháradvádžu, řekl mu: „Hle, příteli Bháradvádžo, Vznešený 

večer sám vstal z meditace a opustiv dům, volně se procházel v jeho stínu. Bháradvádžo, pojďme 

ke Vznešenému, bude to dobré, věru mohli bychom obdržet od něj, v jeho přítomnosti, řeč 

o Dhammě.“ „Ano, příteli,“ souhlasil Bháradvádža s Vásetthou. 

Polemika s bráhmanskými představami 

113. Poté šli Vásettha a Bháradvádža k Vznešenému. Když ke Vznešenému došli, pozdravili 

jej a přidali se k němu v chůzi. Vznešený řekl Vásetthovi: „Vy dva jste, Vásettho, zrozeni jako 

bráhmani a vychováni jako bráhmani, a ze svých bráhmanských rodin jste odešli z obydlí 

do bezdomoví, zdalipak vás, Vásettho, bráhmani nehaní a nenadávají vám?“ „Jistě to tak je […].“152 

„Jak vás, Vásettho, bráhmani haní a jak vám nadávají, jsouce agresivní a velmi sprostí, nikoliv málo?“ 

„Vznešený, bráhmani říkají toto: bráhmani jsou nejlepší vanna, ostatní vanny jsou nižší. Bráhmani 

jsou světlí, ostatní vanny jsou tmavé, bráhmani jsou čistí, nebráhmani nejsou. Bráhmani jsou vlastní 

duchovní děti, synové Brahmy, zrozeni z úst, z Brahmy, stvořeni Brahmou, dědicové Brahmy. A vy, 

opustivše tuto nejlepší vannu, přešli jste k nejnižší vanně, tedy holohlavým asketům, služebníkům, 

těm, kteří jsou spjati s tmavými, stvořenými z chodidla. To není dobré, to se vám nepodobá, opustivše 

nejlepší vannu, přejít k […] těm, kteří jsou spjati s tmavými, stvořenými z chodidla. Právě takto nás, 

Vznešený, haní bráhmani […].“ 

114. Takto, Vásettho, bráhmani minulého nepamatují, když říkají: „Bráhmani jsou nejlepší 

vanna, ostatní vanny jsou nižší. Bráhmani jsou světlí, ostatní vanny jsou tmavé, bráhmani jsou čistí, 

nebráhmani nejsou. Bráhmani jsou vlastní duchovní děti, synové Brahmy, zrozeni z úst, z Brahmy, 

stvořeni Brahmou, dědicové Brahmy.“ „Neboť vidíme, Vásettho, že ženy bráhmanů menstruují, 

                                                           

151 Překlad Agaňňasutty uvedený v rámci této práce vychází z edice pálijského kánonu ze šestého koncilu v 
Rangúnu, který proběhl v letech 1954–1956. Konkrétně pak z elektronického přepisu provedeného společností 
Vipāssana Research Institute. Lze jej nalézt na internetových stránkách http://www.tipitaka.org. [cit. 
02.08.2015]. Členění kapitol jsem převzal z COLLINS, Aggañña Sutta = The Discourse on What Is Primary: An 
Annotated Translation From Pali. 
152 Záměrně v překladu vypouštím opakující se pasáže. 
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mohou otěhotnět, rodí a kojí. A tito bráhmani zrození z dělohy přesto říkají: „Bráhmani jsou nejlepší 

vanna […].“ Tito bráhmani pomlouvají Brahmu, lžou a vytvářejí spoustu špatné kammy. 

Čistota čtyř vann 

115. Vásettho, existují čtyři vanny: khattijové, bráhmani, véssové a suddové. Stane se, že 

někteří khattijové berou život, berou, co nebylo dáno, chovají se sexuálně nevhodně, lžou, pomlouvají, 

mluví hrubě či nesmyslně, baží, jsou zlé mysli a mají špatné názory. Tyto věci jsou, Vásettho, škodlivé 

a jako škodlivé jsou vypočítány, hanebné a jako hanebné jsou vypočítány, ty, kterých je třeba se stranit 

a jako takové jsou vypočítány, nízké a jako nízké jsou vypočítány, tmavé s tmavými následky, 

hanobené moudrými, dokonce je někdy vidíme u khattijů. Tak je tomu i u bráhmanů, vésů a suddů. 

Někdy se stanou příslušníci čtyř vann těmi, kteří berou život, berou, co nebylo dáno, chovají se 

sexuálně nevhodně, lžou, pomlouvají, mluví hrubě či nesmyslně, baží, jsou zlé mysli a mají špatné 

názory. Tyto věci jsou, Vásettho, škodlivé […], hanebné […], ty, kterých je třeba se stranit […], nízké 

[…], tmavé s tmavými následky, hanobené moudrými, dokonce je někdy vidíme u suddů. 

A také se, Vásettho, stane, že se khattijové zdržují braní života, braní toho, co nebylo dáno, 

nevhodného sexuálního chování, lhaní, pomlouvání, mluvení hrubě či nesmyslně, uchopování 

(bažení), nejsou zlé mysli a mají správné názory. Tyto věci jsou, Vásettho, prospěšné a jako prospěšné 

jsou vypočítány, bez hany a jako bez hany jsou vypočítány, ty, jejich společnost je třeba vyhledávat a 

jako takové vypočítány, zcela dobré a jako takové jsou vypočítány, světlé se světlými následky, 

rozpoznané moudrými, dokonce je někdy vidíme u khattijů. Tak je tomu i u bráhmanů, vésů a suddů. 

Tyto věci jsou, Vásettho, prospěšné […], bez hany […], ty, jejichž společnost je třeba vyhledávat […], 

zcela dobré […], světlé se světlými následky, rozpoznané moudrými, dokonce je někdy vidíme u 

suddů. 

116. V těchto čtyřech vannách, Vásettho, jsou aspekty temné a světlé, hanobené moudrými i 

moudrými rozpoznané, a bráhmani takto mluví: „Bráhmani jsou nejlepší vanna, ostatní vanny jsou 

nižší. Bráhmani jsou světlí, ostatní vanny jsou tmavé, bráhmani jsou čistí, nebráhmani nejsou. 

Bráhmani jsou vlastní duchovní děti, synové Brahmy, zrozeni z úst, z Brahmy, stvořeni Brahmou, 

dědicové Brahmy.“ To moudří neuznávají. Z jakého důvodu? Uvědom si toto, Vásettho, že kdo ze čtyř 

vann se stane mnichem, arahatem, tím, který zničil poskvrny, dokonalým, tím, který vykonal to, co 

mělo být vykonáno, který odložil břemeno, dosáhl nejvyššího cíle, ten zničil spojení s přerozováním, a 

stal se osvobozeným skrze celkové pochopení – ten je v souladu s Dhammou takto prohlášen, ne 

nedhammou. Dhamma je, Vásettho, nejlepší u lidí, v tomto světě a v tom, co následuje. 

117. V důsledku tímto náhledem, Vásettho, různými způsoby má být poznáno, že Dhamma je 

nejlepší u lidí, v tomto světě a v tom, co následuje. 

Takto, Vásettho, ví král Pasénadi v Kósale: „Samana Gótama odešel z nejvyšší rodiny Sákjů.“ 

Sákjové se nyní stali, Vásettho, vazaly krále Kósaly Pasénadiho. Sákjové, Vásettho, krále Kósaly 

Pasénadiho ctí, zdraví jej, vstávají pro něj ze svého místa, „spínají k němu ruce“, vzdávají mu úctu. 
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Jak Sákjové krále Kósaly Pasénadiho ctí, zdraví jej, vstávají pro něj ze svého místa, „spínají k němu 

ruce“, vzdávají mu úctu, tak tento král Pasénadi z Kósaly Tathágatu ctí, zdraví jej, vstává pro něj ze 

svého místa, spíná k němu ruce, vzdává mu úctu a jistě si při tom myslí: „Sugata (Dobře došlý) je 

vskutku samana Gótama, já jsem Dugata (Špatně došlý). Silný je vskutku samana Gótama, já jsem 

slabý. Pohledný je vskutku samana Gótama, já nejsem pohledný. Mocný je vskutku samana Gótama, 

já jsem bezmocný.“ Toto je dílem uctívání Dhammy, rozmnožování kammy, radosti z Dhammy, 

vzdávání úcty Dhammě, radostný takto král Pasénadi z Kósaly Tathágatu ctí, zdraví jej, vstává pro něj 

ze svého místa, spíná k němu ruce, vzdává mu úctu. Vskutku je tomu, Vásettho, tak, že Dhamma je 

nejlepší u lidí, v tomto světě a v tom, co následuje. 

118. Vy jste, Vásettho, různých zrození, různých jmen, různých rodových linií, různých rodin, 

odešlí z domu do bezdomoví. Kdo jste otázáni, odpovězte: „Jsme v samanství jednotní následovníci 

Buddhy.“ Vásettho, koho víra v Tathágatu je usazená, zrozená z kořenů, zakořeněná, ustálená, 

utažená, nehybná, neotřesitelná samanou, bráhmanem, bohem, Márou, Brahmou či kýmkoliv na světě, 

ten může správně říct: „Jsem vlastním duchovním dítětem, synem, Vznešeného, zrozen z jeho úst, 

zrozen z Dhammy, stvořen Dhammou, dědic Dhammy.“ Z jakého důvodu? Protože Tathágata se 

vyznačuje dhammakájou, tedy brahmakájou, stáním se Dhammou, tedy stáním se Brahmou. 

Zánik a opětovné stvoření světa, příchod dokonale čistých bytostí 

119. Je období, Vásettho, které čas od času nastává po dlouhé době, ve kterém tento svět 

končí. Když se svět takovým stane, bytosti jsou ve světě ábhassarabrahma. Tam přebývají, tvořeny 

myslí, živící se rozkošemi, zářící ze sebe, chodící vzduchem, „pevné“ v čistotě, takové jsou dlouhou 

dobu.  

Je období, Vásettho, které čas od času nastává po dlouhé době, ve kterém tento svět znovu 

povstává. Když se vesmír stane jsoucím, bytosti přebývající ve světě ábhassarabrahma přicházejí po 

smrti na tento svět. Tam přebývají, tvořeny myslí, živící se rozkošemi, zářící ze sebe, chodící 

vzduchem, „pevné“ v čistotě, takové jsou dlouhou dobu. 

Objevení „šťavnaté země“, první známky morálního úpadku 

120. Toho času byl svět Vásettho jedním oceánem, temným, temnotemným místem. Nebyli 

známi Měsíc ani Slunce, nebyly známy souhvězdí ani hvězdy, nerozlišovaly se noci a dny, měsíce a 

čtrnáctidenní, střídání roků a ročních dob, nerozpoznávali se muži a ženy, bytosti byly počítány právě 

jako bytosti. Pak, Vásettho, po smrti těch bytostí, […] vzniklo v oceánu mnoho sladké země. Podobala 

se právě tomu, jako když se objeví na zchladlém mléce rozprostřený škraloup. Byla obdařena barvou, 

vůní, chutí, věru takto obdařená, jako je obdařené ghí – a takové barvy, jakou má máslo. Byla jako 

čistý divoký med, právě tak sladká. Pak, Vásettho, nějaká chamtivá bytost řekla: „Ha, co to je?“ A 

ochutnala sladkou zemi prstem. Když prstem sladkou zemi ochutnala, povstala v ní touha. A i jiné 
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bytosti, Vásettho, následujíce příkladu té bytosti se jaly ochutnat sladkou zemi. Když ochutnaly prstem 

sladkou zemi, povstala v nich touha. 

Vznik nebeských těles a houbovité země 

121. Potom, Vásettho, tyto bytosti sladkou zemi rukama dělily do soust a jaly se ji jíst. A proto 

se ztratila vlastní záře těchto bytostí, protože, Vásettho, tyto bytosti sladkou zemi rukama dělily 

do soust a jaly se ji jíst. V důsledku ztráty vlastní záře se objevil Měsíc a Slunce. Když se objevil 

Měsíc a Slunce, objevily se souhvězdí a hvězdy. Když se objevily souhvězdí a hvězdy, došlo 

k rozpoznání nocí a dnů. Když došlo k rozpoznání nocí a dnů, došlo k rozpoznání měsíců a 

čtrnáctidenní. Když se došlo k rozpoznání měsíců a čtrnáctidenní, došlo k rozpoznání roků a ročních 

období. Do takové míry, Vásettho, se tento svět znovu stal vzniklým. 

122. Poté, Vásettho, ty bytosti pojedly sladké země a sytily se jí po velmi dlouhou dobu. A 

[…] právě tehdy se u těch bytostí, jež jedly sladkou zemi, objevila v jejich tělech hrubost a došlo 

k rozpoznání barvy a krásy. Tak bytosti, které byly krásné, pohrdaly těmi, které byly ošklivé, řkouce: 

„My jsme krásnější, ony jsou ošklivější.“ Kvůli jejich nabubřelosti ohledně vlastní krásy a aroganci se 

ztratila sladká země. Když se sladká země ztratila, sešly se. Když se sešly, naříkaly: „Ach ta sladkost, 

ach ta sladkost!“ I dnes, když lidé dostanou nějakou sladkou, velmi sladkou věc, říkají: „Ach ta 

sladkost, ach ta sladkost!“ Takto právě vzpomínají dávné původní verše, avšak neznají jejich význam. 

Vznik houbovité země 

123. Poté, Vásettho, po zmizení sladké země, u těch bytostí vznikla houbovitá země. Právě tak 

se objevila houba, právě takto. Byla obdařena barvou, vůní a chutí, měla barvu právě takovou jako 

přepuštěné či čerstvé máslo. Měla chuť právě takovou jako čistý divoký med. 

Potom, Vásettho, když se objevila houbovitá země, ji bytosti pojídaly. Zasedly a pojídaly ji a 

jedly po dlouhý čas, dávno v minulosti. A jak tyto bytosti, Vásettho, zasedly a pojídaly a jedly 

houbovitou zemi po dlouhý čas, dávno v minulosti, právě tak se stávala jejich těla ještě hrubšími a 

rozdíly jejich barev se začaly ještě více projevovat. Jedny bytosti byly krásné, druhé bytosti byly 

ošklivé. Ty bytosti, které byly krásné, takto pohrdaly ošklivými bytostmi: „My jsme krásné, vy jste 

ošklivé.“ Když se staly pohrdáním skrze krásu ješitnými, houbovitá země zmizela. 

Vznik liány 

124. Když zmizela houbovitá země, objevila se liána […], jako bambus. Byla obdařena 

barvou, vůní a chutí, měla barvu právě takovou jako přepuštěné či čerstvé máslo. Měla chuť právě 

takovou jako čistý divoký med. 

Poté, Vásettho, ty bytosti přišly ke šťavnaté rostlině, aby ji pojedly. Zasedly a pojídaly ji a 

jedly dlouhý čas, dávno v minulosti. A […] právě tak se stávala jejich těla ještě hrubšími a rozdíly 

jejich barev se začaly ještě více projevovat. Jedny bytosti byly krásné, druhé bytosti byly ošklivé. Ty 
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bytosti, které byly krásné, takto pohrdaly ošklivými bytostmi: „My jsme krásné, vy jste ošklivé.“ Když 

se takto staly pohrdáním skrze krásu ješitnými, šťavnatá rostlina zmizela. 

Když se šťavnatá rostlina ztratila, sešly se. Když se sešly, naříkaly: „Ach, liána byla a zmizela, 

byla a zmizela!“ I dnes, když jsou lidé dotčeni nějakou špatnou věcí, říkají: „Ach, bylo a zmizelo, bylo 

a zmizelo!“ Takto právě vzpomínají dávné původní verše, avšak neznají jejich význam. 

 

Vznik lidí a rýže vařené bez práce 

125. Poté, Vásettho, po zmizení liány, u těch bytostí vznikla rýže vařená bez práce, zbavená 

červeného prášku153 a slupky, čistá na povrchu, voňavá a oplývající zrníčky. Jak ji večer odnesly 

na večeři, tak byla ráno vzrostlá a uzrálá. A jak ji ráno odnesly na snídani, tak byla večer vzrostlá a 

uzrálá, beze stopy po sbírání. Poté, Vásettho, ty bytosti pojedly rýže vařené bez práce a sytily se jí, 

po velmi dlouhou dobu. 

Vznik pohlavních orgánů muže a ženy 

126. A jak tyto bytosti, Vásettho, zasedly a pojídaly a jedly rýži dlouhý čas, dávno v 

minulosti, právě tak se stávala jejich těla ještě hrubšími a rozdíly jejich barev se začaly ještě více 

projevovat, ženám se objevilo ženské pohlaví a mužům mužské. A ženy dlouho přemýšlely o mužích a 

muži dlouho přemýšleli o ženách. Když takto dlouho přemýšleli o sobě navzájem, vznikla touha, chtíč 

se objevil v těle. Z důvodu chtíče se oddávali milostným aktivitám. 

Ty bytosti, které, Vásettho, viděly ty, které se toho času oddávaly milostným aktivitám, 

některé házely prach, některé házely popel, některé házely kravský hnůj a křičely: „To je nečisté, 

zmetci, to je nečisté.“ Jak toto může bytost dělat tělu jiné bytosti? Jako dnes v jedné obydlené zemi, 

zemi lidí, při odvážení nevěsty někteří hází prach, někteří popel, někteří kravský hnůj. Takto právě 

vzpomínají dávné původní verše, avšak neznají jejich význam. 

Vznik milostných aktivit 

127. Věci, které se nepovažovaly za v souladu s Dhammou, ty se dnes považují za v souladu 

s Dhammou. Ti, kteří se toho času, Vásettho, oddávali milostným aktivitám, neměli povolen vstup do 

vesnice či města na jeden nebo dva měsíce. Proto ty bytosti, Vásettho, po dlouhý čas ve svém 

nedobrém chování začaly upadat. Poté se sešly, aby stavěly příbytky, aby své nesprávné aktivity 

dělaly potají. Poté, Vásettho, jiná bytost, u níž se projevila lenost, řekla toto: „Ejhle, proč já vskutku 

neodnáším rýži přinesenou večer na večeři a ráno na snídani! Budu ji odnášet najednou na večeři i 

na snídani!“ 

                                                           

153 Myslí se červený prášek pod slupkou. 
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Potom, Vásettho, ta bytost věru vzala najednou rýži na večeři i na snídani. Poté, Vásettho, 

k této bytosti přišla jiná bytost, a když k ní přišla, řekla: „Pojďme odnášet rýži. Dost jsem si přinesla 

najednou na večeři i na snídani.“ Potom, Vásettho, ona bytost následovala příkladu té druhé bytosti a 

přinesla rýži na dva dny najednou. Takto to dobře stačí. 

Poté, Vásettho, k této bytosti přišla jiná bytost, a když k ní přišla, řekla: „pojďme odnášet rýži. 

Dost jsem si přinesla na dva dny najednou.“ Potom, Vásettho, ona bytost následovala příkladu té druhé 

bytosti a přinesla rýži na čtyři dny najednou. Takto to dobře stačí. 

Poté, Vásettho, k této bytosti přišla další bytost. Když k ní přišla, řekla: „pojďme odnášet rýži. 

Dost jsem si přinesla na čtyři dny najednou.“ Potom, Vásettho, ona bytost následovala příkladu té 

druhé bytosti a přinesla rýži na osm dní najednou. Takto to dobře stačí. 

Tak, Vásettho, bytosti nashromážděnou rýži pojídaly, když se sešly. Pak pokryl zrnka rýže 

červený prach a obalila je slupka. Uříznuté znovu nerostly, sbírání bylo poznat, políčka stála při sobě. 

Vznik trestů a volba krále 

128. Potom se, Vásettho, bytosti sešly, a když se sešly, naříkaly: „Špatné věci se věru objevily 

v bytostech. Dříve jsme byly tvořeny myslí, živící se rozkošemi, zářící ze sebe, chodící vzduchem, 

stály jsme pevně v čistotě, takto dlouho, po dlouhou dobu. V čase po uplynutí dlouhého času se nám 

rozprostřela na oceánu šťavnatá země.154 Byla obdařená barvou, vůní a chutí. Rozdělovaly jsme 

šťavnatou zemi rukama na kusy a jaly jsme se ji jíst, když jsme šťavnatou zemi rukama rozdělovaly na 

kusy, abychom ji jedly, naše vlastní záře se vytratila. Když se vytratila naše vlastní záře, objevil se 

Měsíc a Slunce, když se objevil Měsíc a Slunce, objevila se nebeská tělesa a souhvězdí, když se 

objevila nebeská tělesa a souhvězdí, došlo k rozpoznání nocí a dnů, když se rozpoznávaly noci a dny, 

došlo k rozpoznání měsíců a čtrnáctidenní, když se rozpoznávaly měsíce a čtrnáctidenní, došlo 

k rozpoznání střídání ročních období a roků. Dlouhý čas, po dlouhou dobu jsme se živily šťavnatou 

zemí a pojídaly ji. Našimi nepřístojnostmi a tím, že se projevily špatné činy, se šťavnatá země ztratila. 

Když se ztratila šťavnatá země, objevila se houbovitá země. Ta byla obdařena barvou, vůní a chutí. 

Přišly jsme k houbovité zemi a pojídaly ji. Pojídaly jsme ji a živily se jí velmi dlouho, po dlouhý čas. 

Našimi nepřístojnostmi a tím, že se projevily špatné činy, se houbovitá země, která se objevila dříve, 

ztratila. Když se ztratila houbovitá země, objevila se liána. Byla obdařena barvou, vůní a chutí. Přišly 

jsme k liáně, abychom ji jedly. Tak jsme ji jedly a živily se jí dlouho, po dlouhý čas. Našimi 

nepřístojnostmi a tím, že se projevily špatné činy, se liána, která se objevila dříve, ztratila. Když se 

liána ztratila, objevila se rýže vařená bez práce, bez červeného prášku, bez slupek, čistá, hezké vůně a 

s mnoha zrníčky. Jak jsme ji večer na večeři přinesly, tak byla ráno znovu vzrostlá a zralá. Jak jsme ji 

ráno přinesly na snídani, tak byla večer znovu vzrostlá a zralá. Beze stopy po sbírání. Tak jsme rýži 

                                                           

154 Následuje nepříliš přehledná pasáž, ve které není jasné, jestli o bytostech mluví Buddha, nebo jestli o sobě 
mluví ony samy v Buddhově vyprávění. 



58 

 

vařenou bez práce jedly a živily se jí dlouho, po dlouhý čas. Našimi nepřístojnostmi a tím, že se 

projevily špatné činy, pokryl rýži červený prášek a slupka, sklizená rýže znovu nevyrostla, sklízení 

zanechávalo stopy, políčka stála při sobě. Nechť jsou vyznačeny hranice, tak rozdělíme rýži! Pak, 

Vásettho, bytosti rozdělily rýži a vyznačily hranice. 

129. Poté, Vásettho, nějaká chamtivá bytost vlastní část chránila a část jiné bytosti, kterou 

nedostala, kradouc jedla. Vzaly ji bytosti, když ji chytily, řekly: „Zle činíš, jak svou část chráníš a část 

jiného kradouc jíš. Příště takovou věc nekonej.“ „Ano,“ takto Vásettho, ta bytost bytostem 

odpověděla. Podruhé, Vásettho, ta bytost [… a] také […] potřetí, Vásettho, ta bytost vlastní část 

chránila a další část ukradla a kradouc jedla. Vzaly ji bytosti, když ji chytily, řekly: „Zle činíš, jak 

svou část chráníš a jinou část kradeš a kradouc jíš. Příště takovou věc nekonej.“ Jedny ji bily rukou, 

další ji bily hroudou hlíny, další ji bily holí. Od té doby, Vásettho, se rozpoznává krádež, výčitka, 

lhaní a tresty. 

130. Poté, Vásettho, se bytosti sešly, a když se sešly, naříkaly: „Špatné věci se objevily 

v bytostech, jak věru se bude rozpoznávat krádež, výčitka, lhaní a tresty. Shodneme se na jedné 

bytosti, která se bude spravedlivě hněvat, když je třeba se hněvat, spravedlivě vyčítat, když je třeba 

vyčítat, spravedlivě vyhánět do vyhnanství, když je třeba někoho vyhnat. Na oplátku jí dáme díl rýže.“ 

Poté, Vásettho, bytosti přišly za bytostí, která byla obdařena nejkrásnějším tělem, nejhezčí na 

pohled, nejúctyhodnější a nejmocnější, a řekly jí: „Pojď, spravedlivě se hněvající na ty, kteří zasluhují 

hněv, spravedlivě vyčítající těm, kteří zasluhují výčitky, spravedlivě vyháněj ty, kteří zasluhují 

vyhnání. Na oplátku ti dáme díl rýže.“ Takto, Vásettho, ta bytost těm bytostem slíbila, že tak bude 

činit, a spravedlivě se hněvala na ty, kteří zasluhují hněv, spravedlivě vyčítala těm, kteří zasluhují 

výčitky, spravedlivě vyháněla ty, kteří zasluhují vyhnanství. Na oplátku jí daly díl rýže. 

Vznik sociálních vrstev (vanna) 

131. Ten, na němž se lidé shodli, Vásettho, je Mahásammata, je to první použitý titul. Pán 

polí, Vásettho, khattija, je druhý použitý titul. Dhammou skýtající potěšení jiným, to je rádža, třetí 

použitý titul. Takto, Vásettho, vznikl okruh khattijů spolu s dřívějšími původními tituly, mezi těmi 

bytostmi, ne mezi jinými. Byli stejní, ne nestejní. S Dhammou, ne nedhammou. Dhamma je, Vásettho, 

nejlepší pro lidi v tomto životě i v příštím zrození. 

132. Potom, Vásettho, jedna z těchto bytostí řekla: „Špatné věci se objevily v bytostech, věru 

se bude rozpoznávat krádež, výčitka, lhaní, tresty a vyhnanství. Co nás přivede ke zlým a škodlivým 

věcem, to nás přivedlo ke zlým a škodlivým věcem.“ Když došlo na zlé a škodlivé věci, Vásettho, 

poprvé se řeklo „bráhmani, bráhmani“, váhamáná – bráhmaná.155 Oni si v lese stavěli chýše z listí a 

v těchto chýších meditovali. Bez žhavých uhlíků a bez kouře, s odhozenou paličkou,156 večer na večeři 

                                                           

155 Zde je narážka na zvukovou blízkost slov váhamáná, odnášející (nečistoty mysli) a bráhmaná. 
156 Palička je zde odkaz na rituální náčiní k lisování sómy. 
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a ráno na snídani znovu vstupovali do vesnic, měst a sídelních měst králů, aby tam žebrali jídlo. Když 

získali jídlo, znovu v oblasti lesa v chýších z listí meditovali. Když to lidé viděli, pravili takto: „Tyto 

bytosti v lese stavěly chýše z listí [… a] večer na večeři a ráno na snídani znovu vstupovaly do vesnic, 

měst a sídelních měst králů, aby tam žebraly jídlo. Když získaly jídlo, znovu v oblasti lesa v chýších 

z listí meditovaly. A protože věru meditovaly, Vásettho, říká se jim „džhájaka, meditující“, to je druhé 

použité označení. Mezi těmi bytostmi, Vásettho, jedny v lese v chýších z listí nebyly schopny 

dosáhnout stavu meditace a sdružovaly se v blízkosti vesnic a měst a skládaly tam texty. Když to lidé 

viděli, toto řekly: „Tyto bytosti v lese v chýších z listí nebyly schopny dosáhnout stavu meditace […] 

a tak nemeditovaly. A protože nemeditovaly, Vásettho, říká se jim „učenec, bráhman, učenec, 

bráhman“, to je použitý titul. Věci, které považovali za nízké, ty jsou dnes považovány za nejlepší. 

Takto, Vásettho, vznikl okruh bráhmanů spolu s dřívějšími původními tituly, mezi těmi bytostmi, ne 

mezi jinými. Byli stejní, ne nestejní. S Dhammou, ne nedhammou. Dhamma je, Vásettho, nejlepší pro 

lidi v tomto životě i v příštím zrození. 

133. Mezi těmi bytostmi, Vásettho, jedna bytost přijala milostné aktivity a jala se je s radostí 

provozovat. A protože přijala milostné aktivity a jala se je s radostí provozovat, Vásettho, říká se 

bytostem jejího druhu „véssa, véssa“, to je použitý titul. Takto, Vásettho, vznikl okruh véssů spolu s 

dřívějším původními tituly, mezi těmi bytostmi, ne mezi jinými. Byli stejní, ne nestejní. S Dhammou, 

ne nedhammou. Dhamma je, Vásettho, nejlepší pro lidi v tomto životě i v příštím zrození. 

134. Ty bytosti, Vásettho, které mezi těmi bytostmi zbyly, byly kruté a nízkého chování. A 

protože byly kruté a nízkého chování, Vásettho, říká se jim „sudda, sudda“, tak vzniklo jejich 

označení. Takto, Vásettho, vznikl okruh déssů spolu s dřívějším původními tituly, mezi těmi bytostmi, 

ne mezi jinými. Byli stejní, ne nestejní. S Dhammou, ne nedhammou. Dhamma je, Vásettho, nejlepší 

pro lidi v tomto životě i v příštím zrození. 

Vznik alternativních sociálních vrstev 

135. Po čase, Vásettho, jeden khattija, který nesouhlasil se svou Dhammou, odešel z domu do 

bezdomoví. Řekl si: „Budu samanou.“ Také bráhman, Vásettho, […] také véssa, Vásettho, [… a] také 

sudda, Vásettho, který nesouhlasil se svou Dhammou, odešel z domu do bezdomoví. Řekl si: „Budu 

samanou.“ Prostřednictvím těchto čtyř skupin, Vásettho, vznikla skupina samanů, mezi těmi bytostmi, 

ne mezi jinými. Byli stejní, ne nestejní. S Dhammou, ne nedhammou. Dhamma je, Vásettho, nejlepší 

pro lidi v tomto životě i v příštím zrození. 

136. Také khattija, Vásettho, tělem dělaje špatné činy, řečí dělaje špatné činy, myslí dělaje 

špatné činy, ten, který má nesprávné názory, pouštějící se do činů na jejich základě, z důvodu pouštění 

se do činů z nesprávných názorů se při rozkladu těla po smrti rodí do stavu ztráty a strasti, špatných 

sfér existence, místa utrpení, do pekla. Také bráhman, Vásettho, […] také véssa, Vásettho, […] také 

sudda, Vásettho, [… a] také samana, Vásettho, tělem dělaje špatné činy, řečí dělaje špatné činy, myslí 

dělaje špatné činy, ten, který má nesprávné názory, pouštějící se do činů z nesprávných názorů, 
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z důvodu pouštění se do činů z nesprávných názorů se při rozkladu těla po smrti rodí do stavu ztráty a 

strasti, špatných sfér existence, místa utrpení, do pekla. 

Také khattija, Vásettho, tělem dělaje dobré činy, řečí dělaje dobré činy, myslí dělaje dobré 

činy, ten, který má správné názory, pouštějící se do činů na jejich základě, z důvodu pouštění se do 

činů ze správných názorů se při rozkladu těla po smrti rodí do stavu radosti, do nebe. Také bráhman, 

Vásettho, […] také véssa, Vásettho, […] také sudda, Vásettho, [… a] také samana, Vásettho, tělem 

dělaje dobré činy, řečí dělaje dobré činy, myslí dělaje dobré činy, ten, který má správné názory, 

pouštějící se do činů na základě správných názorů, z důvodu pouštění se do činů ze správných názorů 

se při rozkladu těla po smrti rodí do stavu radosti, do nebe. 

137. Také khattija, Vásettho, tělem dělaje obé, tj. dobré i špatné činy, řečí dělaje obé, myslí 

dělaje obé, ten, který má smíšené názory, pouštějící se do činů na jejich základě, z důvodu pouštění se 

do činů ze smíšených názorů se při rozkladu těla po smrti zažívá dobré i špatné. Také bráhman, 

Vásettho, […] také véssa, Vásettho, […] také sudda, Vásettho, [… a] také samana, Vásettho, tělem 

dělaje obé, tj. dobré i špatné činy, řečí dělaje obé, myslí dělaje obé, ten, který má smíšené názory, 

pouštějící se do činů na základě smíšených názorů, z důvodu pouštění se do činů ze smíšených názorů 

se při rozkladu těla po smrti zažívá dobré i špatné. 

Vznik buddhistických mnichů 

138. Také khattija, Vásettho, mající kontrolu na tělem, mající kontrolu nad řečí, mající 

kontrolu nad myslí, mající názor náležející probuzeným za účelem rozhodné meditace dhamm, 

v Dhammě dosahující probuzení. Také bráhman, Vásettho, […] také véssa, Vásettho, […] také sudda, 

Vásettho, [… a] také samana, Vásettho, mající kontrolu na tělem, mající kontrolu nad řečí, mající 

kontrolu nad myslí, mající názor náležející probuzeným za účelem rozhodné meditace dhamm, 

v Dhammě dosahující probuzení. 

139. Z těchto čtyř vann, Vásettho, kdo je mnich, arhat, jenž se zbavil nečistot (ásava), který 

dosáhl dokonalosti, který vykonal, co mělo být vykonáno, který odložil jho, jenž dosáhl svého štěstí, 

jehož břemeno přerozování je vyčerpáno, jenž dokonale pochopil, jenž je vysvobozen, ten zasluhuje 

nejvyšší úctu, s Dhammou, ne nedhammou. Dhamma je, Vásettho, nejlepší pro lidi v tomto životě i 

v příštím zrození. 

Závěrečné verše 

140. Brahmou, mnichové, Mahábrahmou (Sanankumárou), Vásettho, byl pronesen tento zpěv 

(gáthá): 

Khattija je nejlepší mezi lidmi, ten, který se opírá o klan. 
Obdařen moudrostí a ctností, je nejlepší mezi lidmi a bohy. 
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A dále, Vásettho, gáthá pronesená Brahmou Sanankumárou byla dobře přednesena, nikoliv špatně. 

Dobře řečena, nikoliv špatně. Obdařena smyslem, nikoliv ne-smyslem. Mnou potvrzená. Já také, 

Vásettho, takto pravím: 

Khattija je nejlepší mezi lidmi, ten, který se opírá o klan. 
Obdařen moudrostí a ctností, je nejlepší mezi lidmi a bohy. 
 

Takto pravil Vznešený, šťastní Vásettha a Bháradvádža se radovali ze slov Vznešeného. 


