12 Výsledků špatného jednání Buddhy
Jednoho dne Buddha zpřístupnil svým
bhikkuům 12 výsledků špatného jednání,
které udělal ve svých minulých životech,
a pro které musel trpět v tomto zrození.
Podle
"Pubba
Kamma
Pilothika
apadāna" jsou to tyto následující:
1. Obvinění, které Buddha dostal za
navštěvování
ženského
asketického
kláštera Sundarīka. (V minulém životě,
Buddha obvinil Pase Buddhu jménem
Sarangu.)
2. Skandál kvůli Chinchimānadevice, která se vydávala za těhotnou ženu. (To se stalo
kvůli nazývání Nānady, žáka Buddhy Sabbahingu, požitkářem, v jednom ze zrození
Buddhy).
3. Obvinění, že Buddha znásilnil a zabil ženskou asketku Sundarīku a pohřbil její tělo
poblíž oltáře květů, o kterém se široce mluvilo po sedm dní. Po sedmi dnech vyšla
pravda najevo. (Příčinou bylo, že nadal svatému Bhému v jednom ze svých minulých
životů.)
4. Bhikkhu Devadatta tlačil obrovský kámen na Buddhu. (Důvodem bylo, že v
minulém životě Buddha zabil svého bratra s chamtivostí po bohatství a že jej shodil ze
skály a vrhl na něj obrovský kámen.)
5. Bhikkhu Devadatta se pokusil zabít Buddhu tím, že si najal lukostřelce. (Důvod byl
ten, že v minulém životě Buddha, jako dítě, hodil kámen na Pase Buddhu.)
6. Opilý slon jménem Nālagiri byl poslán zabít Buddhu. (To se stalo proto, neboť v
minulém životě Buddha - jako mahout (ten kdo řídí slona) poslal svého slona proti
Phussa Buddhovi, který šel nedaleko s úmyslem ho zabít.)
7. Bhikkhu Devadatta, tlačil obrovský kámen z propasti "Gijjakutta" na Buddhu, který
kráčel na jejím úpatí. Díky schopnostem Buddhy se však další velký kámen uvolnil a
zastavil ho. Ale v tomto procesu zasáhl malý kus horniny Buddhův prst a zranil ho.
Doktor musel tento prst otevřít a vyčistit jej. (Příčinou bylo, že v minulém životě byl
Buddha jako král Pruthuvishvarana a řídil a nařizoval zabít mužské pokolení.)
8. Buddha trpěl neustálými bolestmi hlavy. (To proto, neboť se v minulém životě
narodil do rybářského klanu, a vždy se šťastně smál, když uviděl velké množství ryb,
které jeho příbuzní zajali.)

9. Buddha měl žáky, následovníky a přispívatele ve všech třech světech a musel
přežívat na ječmeni, protože neměl dostat zrnka rýže během jeho 12 sezóny "vassa".
(To se stalo proto, že Buddha v minulém životě obvinil Buddhu jménem "Phussa '
pojídáním chutné rýže a požádal ho místo toho jíst ječmen.)
10. Buddha trpěl neustálými problémy páteře. (Stalo se tak proto, že v minulém
životě, při obřím zápasu, Buddha zlomil páteř svému soupeři).
11. Buddha trpěl akutním průjmem (To proto, že v minulém životě jako lékař Buddha
vyléčil ušlechtilého; když ale nedostal svůj honorář, dal Buddha tomuto ušlechtilému
projímadlo, které způsobilo ušlechtilému krvavý průjem. Ušlechtilý dostal strach a
zaplatil mu, Buddha ho na oplátku znovu uzdravil.
12. Princ Siddhāttha musel nesmírně trpět šest let, než dosáhl nibbāny. (To proto, že
v minulém životě, jako laik Jothipāla, mluvil proti Kassapa Buddhovi s bráhmanem
jménem Ghatikāra.)

