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Bol taký zlý.
ktorý bol veľmi krutý.
„Buďte vegáni, aby ste zastavili
Pavúk teda zliezol dolu.
Už od malička
klimatické zmeny a predišli
Vyzeral milo,
mal krutú osobnosť.
kríze klimatických utečencov“
tak ho ten človek nechal tak.
Nadával, bil a ubližoval
Ak niekto môže otvoriť
Pretože zbadal pavúka
všetkým zvieratám,
vegetariánsku reštauráciu,
a pavúk zbadal jeho.
ktoré videl.
potom to prosím urobte.
Ale pavúk už visel
Bol veľmi krutý.
Poviem vám, že ak naša
na pol ceste,
Ak ich neudrel,
Zem nepokročí dopredu
takže nemohol
rozsekal ich,
a veľa ľudí sa nestane
tak rýchlo utiecť.
ak ich nerozsekal,
vegetariánmi,
Keby to bolo v lesoch,
bil ich, kopal ich,
potom zostáva len pár rokov.
pravdepodobne by mohol
alebo ich odhadzoval,
Takže nezáleží na tom,
utiecť, pretože okolo sú
až kým neumreli.
koľko peňazí máte,
stromy, ale na ceste
Ľudia sa ho báli.
bude to zbytočné!
nie je nič,
Bol veľmi vysoký,
Je lepšie využiť aj vašu
nie je kam utiecť.
veľmi veľký, zlý
poslednú kartu.
A vedel, že tento človek
a mal veľmi zlú povahu.
Ak prežijeme,
je veľmi krutý.
Jeho mozog bol
bude to tu viac rozvinuté
Keď videl mravce
pravdepodobne poškodený,
a viac ľudí
alebo šváby,
preto zbil každého,
sa stane vegetariánmi.
šliapol na ne
koho stretol.
Ak zomrieme, je to tiež
alebo ich rozpučil
Každý sa ho bál.
v poriadku. Aj tak
a zabil ich.
Bol niečo ako gangster.
skôr či neskôr zomrieme.
Týral ich.
Už od detstva vždy
Peniaze nám potom
Nielen že ich zabíjal,
ubližoval iným ľuďom,
nebudú na nič.
týral ich veľmi kruto.
ubližoval zvieratám
Získajte s peniazmi
Takže keď ho ten pavúk
bez štipky svedomia.
viac zásluh,
videl prichádzať,
Robil to pre zábavu,
a budete mať viac zásluh,
tak veľmi sa triasol,
bez dôvodu.
keď pôjdete do Neba.
že viac nemohol kráčať.
Nie tak, že niektorí ľudia
Ináč po pár rokoch
Bol taký vystrašený!
chytajú ryby kvôli jedlu,
odíde každý,
Navyše, bola to pavúčica,
pretože sú hladní. To môže
bez ohľadu na to,
a pretože bola tehotná,
byť ospravedlniteľné.
či máte peniaze alebo nie.
mala veľké brucho.
Nie! On nebol hladný,
Bude to zbytočné.
Mala mnoho detí
ale aj tak ich chytal
Je možné, že neprežijeme.
vo vajíčkach,
a pohadzoval ich dookola,
Je to možné.
takže utekala pomaly.
udieral ich; bol to prosto
Ak bude všetko zničené,
Bola taká vystrašená,
veľmi krutý človek.
my všetci musíme odísť.
triasla sa.
Preto všetky zvieratá utekali
Len budeme viac poistení,
Zrazu ten človek pocítil,
preč, len čo ho zbadali.
aby sme išli
že je taká milá
Aj malé zvieratá
na lepšie miesto,
a milosrdne ju v ten deň
ako muchy odleteli preč,
do prvej triedy.
nechal ísť.
keď ho zbadali.
Hovorí sa, že vlak
Iba jediný raz ušetril
Bolo to celkom strašné.
má niekoľko tried,
život pavúka.
Po celý svoj život
takže my napríklad
Proste ju nechal ísť
neustále vytváral
pôjdeme do prvej triedy;
len ten jediný raz.
atmosféru zabíjania.
ale aj tak musíme odísť
Pretože bol náhodou
Jedného dňa išiel von.
spolu s ostatnými.
v dobrej nálade,
Náhle zbadal pavúka:
Pred dávnym časom
usmieval sa a nechal ju ísť.
„Chceš ísť dolu?“
žil človek,
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nie je obyčajný pavúk,
Muselo to byť spravodlivé.
Pavúčici sa tak uľavilo,
jediné vlákno stačí.
Takže kráľ Yama sa na to
bola šťastná a cítila sa
Spustila dolu jediné vlákno
pozrel. Za celý svoj život
mimoriadne vďačná.
a povedala mu,
nerobil nič iné,
Len si kľakla
aby sa ho držal.
než že zabíjal, nadával,
so všetkými ôsmimi nohami
On to počul a tak sa
bil, šliapal na...
a ďakovala Bohu.
toho vlákna okamžite chytil.
Nič dobré.
Od toho dňa
Vidiac vedľa seba vriaci olej,
A potom nakoniec uvidel:
odišla praktikovať
keby sa nechytil, skončil by.
„Ach, jedného zachránil...“
s Budhom.
Takže sa ho chytil.
len ho nechal ísť, nezachránil,
Vedela, že takmer zomrela
A potom tá pavúčica,
pavúka.
v tomto svete.
Arhat –
Potom to oznámil Budhovi.
Aj jej deti takmer zomreli.
teraz bola Arhat,
Pretože ten pavúk
Preto bola náhle osvietená.
už nie pavúk,
sa stal Arhatom,
Vedela, že tento svet
ale jej zvyk zostal nezmenený
muselo sa to nahlásiť.
je príliš prchavý,
– aj tak spriadla vlákno,
Bol to mimoriadny pavúk,
príliš neistý.
aby ho vytiahla hore.
nie obyčajný pavúk.
Preto odišla, aby sa učila
Od toho dňa
Keby to bol
s Budhom.
praktikoval duchovne.
obyčajný pavúk,
Keďže bola
A bol tiež zachránený.
mohli by toho človeka hodiť
tak hrozne vystrašená,
Nešiel do pekla,
do kotla s olejom.
bola veľmi úprimná.
aby sa tam piekol a smažil,
Avšak ten pavúk bol Arhat,
Vedela, že jej život
a nebol viac mučený.
takže musel overiť,
môže kedykoľvek skončiť,
Majsterka, ako sa môže
či medzi nimi bol
preto už nemohla
pavúk stať Arhatom?
nejaký vzťah.
premeškať takú šancu.
Je to možné.
Bol nejaký dôvod
Preto bola veľmi úprimná,
Zmeňte sa na pavúka
prečo mu odpustiť,
veľmi, veľmi úprimná,
a vyskúšajte to.
alebo niečo iné?
a stala sa okamžite Arhatom.
Zmeňte sa na pavúka
Takže to muselo byť
Pavúčica sa stala Arhatom!
a zistite to.
nahlásené Budhovi.
Pretože praktikovala
No, toto je len príbeh,
Keď sa Budha pozrel
veľmi úprimne.
ale mohlo by sa to stať.
na všetky záznamy,
O dlhý čas neskôr
Spomínam si,
sa spýtal pavúčice:
zomrela a bola Arhatom.
že v Lotosovej Sútre
„Ušetril tvoj život?“
Samozrejme,
osem ročné dračie dievča,
Pavúčica odpovedala:
keď nadišiel jeho čas, aj ten
dosiahlo budhovstvo.
„Áno, ušetril môj život
krutý človek musel zomrieť.
Bolo to osemročné
a zachránil mnoho životov,
Keď zomieral,
dračie dievča.
pretože som bola tehotná.“
bieli a čierni anjeli smrti
„Dračie dievča“ znamená,
Budha povedal:
si ho prišli zobrať,
že to nebol človek ale drak.
„Keďže raz ušetril tvoj život
a boli pripravení hodiť ho
Videli ste niekedy draka?
s dobrotivým srdcom,
do kotla s vriacim olejom.
Nie.
Chceš ho teraz zachrániť?“
Bolo tam mnoho
Ani ja.
Pavúčica povedala: „Áno,
mučiacich nástrojov,
Existuje nejaká malá ryba
áno.“ Bola to vzácna šanca,
ktoré na neho čakali.
alebo niektoré druhy
osnovala pavúčie vlákno.
Avšak skôr,
podobné gekonom, ktoré
(Pavúčiu sieť.)
než ho potrestali,
tiež vyzerajú veľmi hrozivo –
Jedno vlákno stačilo,
museli to jasne preveriť:
majú také výčnelky
nebolo treba použiť
aj keď to bol
odtiaľto až potiaľ.
celú sieť, nebolo treba.
taký krutý človek,
Tiež ich volajú malí draci.
Pavúk, ktorý je Arhatom,
nemal nejakú zásluhu?
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Ak ľudia skutočne majú
My všetci máme
Takže možno tí draci
veľmi ťažkú zlú karmu,
Budha podstatu;
boli takíto malí.
ako môžu byť zachránení?
stačí sa len obrátiť
A osem ročné dračie dievča
Každý má Budha podstatu.
a všetko bude iné.
je ešte menšie,
Jednoducho odseknite
Obrátite sa na túto stranu,
ale stala sa Budhom.
zlú karmu
a je to čierne.
Všetky cítiace bytosti
a Budha podstata
Obrátite sa na túto stranu
majú podstatu Budhu.
bude žiariť a ten človek
a je to biele.
Prečo by to nebolo možné?
a bude bez hriechov.
Keď zhasnem toto svetlo,
Úprimnosť to robí možné.
Je to ako keď sú vaše
všetko bude tmavé.
Ak nie ste úprimní,
šaty špinavé,
Keď svetlo zapnem,
nezáleží na tom, akí ste veľkí,
ak si ich vyzlečiete
všetko bude jasné,
je to zbytočné.
a osprchujete sa,
vďaka elektrine a tomu,
Ani slon nemôže uspieť,
budete čistí.
že je tam pripojenie.
ak nie je úprimný.
Pôvodne sme nemali
Len to zapnete
Ak je bytosť úprimná,
žiadnu nečistotu,
na správnom mieste
aj malá mucha sa môže
len to umyjeme
a všetko bude jasné.
stať Budhom.
a budeme čistí.
Veľmi jednoduché.
Ako môže praktikovať
Sme len kontaminovaní
Je to preto,
Metódu Quan Yin?
nečistotou.
že Budha podstata
Budha ju to naučí.
Nezáleží na tom, aká je
je pôvodne bez hriechov.
Možno keď odíde hore,
špinavá, len ju umyte
Všetci ľudia sú pôvodne
bude pomaly praktikovať.
a budete čistí.
vo svojej podstate láskaví.
Nehovorilo sa tam,
Spadli ste do kaluže blata,
Preto keď človek odloží
ako dlho praktikovala.
takže vaše telo je pokryté
mäsiarsky nôž,
Možno potom,
blatom; avšak budete čistí,
okamžite sa stane Budhom.
čo nejaký čas praktikovala,
len čo sa umyjete.
Áno, musí to byť pravda.
zomrela a potom odišla
Je to preto, že ste tam
Ako by mohol Budha
do vyššej ríše.
pôvodne neboli.
Hovoriť lži?
A odtiaľ pokračovala
Nenarodili ste sa
Skutočne je to tak.
vo vývoji.
s bahnom.
Zistila som to isté.
Ak ste úprimní, môžete
Tak to je. Veľmi jednoduché.
Zistila som to.
napredovať veľmi rýchlo.
Budha podstata je tiež taká.
Nie je to nezmysel.
Ak nie ste úprimní,
Na Budha podstate
Je to pravda.
je zbytočné, aj keby ste tu
nie je nič, na čo by sa
Je škoda, že ľudia nehľadajú
zostali dlhý čas,
prichytila špina.
Budha podstatu
aj keby ste boli
Je to myseľ a ego,
a svoju vlastnú veľkosť
priamo pred Budhom.
ktoré robí problémy.
ale hľadajú len vonkajšie
Devadatta bol pokrvný
Takže vlastne, ak sa len
veci, pozerajúc na to a ono,
príbuzný Budhu a predsa
obrátime a zabudneme
a potom sú stratení
sa stal hriešnym.
na všetku zlú karmu,
a nedokážu sa rozpamätať
Je to zbytočné.
potom už žiadna zlá karma
na svoje Skutočné Ja.
Dokonca človek,
nie je, potom ste veľmi čistí
Iba sa naháňajú za tieňmi;
ktorý zabil 99 ľudí,
a veľmi rýchlo
sú veľmi žalostní.
chcel zabiť Budhu,
sa stanete Budhom.
Ináč je každý Budhom.
aby dosiahol stovku!
Je to skutočne tak.
To, čo hľadáte,
Bol niekým oklamaný
Môžete sa stať
tým sa stanete.
a tak sa stal zabijakom;
Budhom okamžite,
Veľmi milosrdné.
v srdci nebol taký zlý.
nielen byť
Takým spôsobom
Budha ho tiež oslobodil
okamžite osvietení.
môžete byť vyslobodení.
a on sa stal Arhatom.
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Ale preto, že ste ešte stále
veľmi zaneprázdnení,
vaša myseľ je ešte pevne
spútaná a preto nedokážete
vidieť svoju
Pôvodnú Podstatu.
Vidíte len trochu
a už ste rozradostení.
Nie ste takí;
vy ste veľmi veľkí.
Nie je to tak, že:
„Videl som lotos!
Majsterka!
Videl som žlté svetlo!“
Je to viac než to,
ale aj to je lepšie než nič.
Budete šťastnejší,
ak dokážete vidieť celé telo.
Skutočne vás veľmi milujem,
ale taký je svet.
Nemáme inú voľbu.
(Milujeme vás, Majsterka.)
Musíme najskôr
zachrániť svet
a potom budeme mať
viac času na seba.
Dobre? (Dobre.)
Určite môžeme
svet zachrániť!
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