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Metta-Suttaŋ – Rozprava o dobrotivosti
(Sutta-Nipâta, Uragavagga 8)
Pøeklad Michal Horák

1. Karaòîyaŋ atthakusalena yan taŋ santaŋ padaŋ abhisamecca.
Takto by mìl jednat ten, kdo je v dobrém dovedný, tohoto míruplného stavu
mysli by mìl dosáhnout.

Sakko uju ca sûjû ca suvaco c’assa mudu anatimânî.

Schopný, èestný, vytrvalý a pouèitelný by mìl být, laskavý a nikoli pyšný.
2. Santussako ca subharo ca appakicco ca sallahukavutti.
Spokojený s málem, snadno podporovatelný, nepøetížený (povinnostmi),

Santindriyo ca nipako ca apagabbho kulesu ananugiddho.

skromný. Se zklidnìnými smysly, dùvtipný, zdvoøilý, nesnažící se zavdìèit tìm,
kteøí jej podporují.

3. Na ca khuddaŋ smâcare kiñci, yena viññû pare upavadeyyuŋ.
Neèiní ani malièkosti, za kterou by jej mohli moudøí kárat.

Sukhino vâ khemino hontu, sabbe sattâ bhavantu sukhitattâ.
Š•asten a beze strachu (si pøeje): A• jsou všechny bytosti š•astny.

4.-5. Ye keci pâòabhût’atthi tasâ vâ thâvarâ vâ anavasesâ.
Jakékoli dýchající bytosti, slabé i silné, žádnou nevyjímaje.

Dîghâ vâ ye mahantâ vâ majjhimâ rassakâ aòukathûlâ.
Dlouhé, velké i støední, krátké, malé i boubelaté.

Diþþhâ vâ ye vâ adiþþhâ ye ca dûre vasanti avidûre.
Viditelné i neviditelné, pobývající daleko i blízko.

Bhûtâ vâ sambhavesî vâ: sabbe sattâ bhavantu sukhitattâ.
Zrozené i nezrozené (pøeje si): A• jsou všechny bytosti š•astny.

6. Na paro paraŋ nikubbetha, nâtimaññetha katthaci naŋ kañci,
A• jeden druhého neklame, není k nìmu jakkoli kdekoli pøezíravý.

Vyârosanâ paþighasaññâ nâññamaññassa dukkham iccheyya.
A• nepøeje jeden druhému utrpení, ve zlobì a s nenávistným myšlením.

7. Mâtâ yathâ niyaŋ puttaŋ âyusâ ekaputtam anurakkhe.

Stejnì tak jako matka svého syna, jediné dítì, ochrání s nasazením vlastního

Evaŋ pi sabbabhûtesu mânasam bhâvaye aparimâòaŋ.

života. Tak by mìl pìstovat neomezené pøání dobra ke všem žijícím bytostem.

8. Mettañ ca sabbalokasmiŋ mânasaŋ bhâvaye aparimâòaŋ.
Mìl by pìstovat myšlenku neomezeného pøání dobra do všech svìtù.

Uddhaŋ adho ca tiriyañ ca asambâdhaŋ averaŋ asapattaŋ.
Nahoru, dolù a kolem dokola bez omezení, bez zášti a nepøátelství.
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9. Tiþþhaŋ caraŋ nissinno vâ sayâno vâ yâvat’assa vigatamiddho
A• stojí, jde, sedí nebo uléhá, po celou dobu, kdy je vzhùru, by mìl dosahovat

Etaŋ satiŋ adhiþþheyya: Brahmam etaŋ vihâraŋ idha-m-âhu.
této všímavosti: Øíkají, že to je božské dlení v tomto svìtì.

10. Diþþhiñ ca anupagamma sîlavâ dassanena sampanno.
Opustí mylný názor vybaven mravností a vhledem.

Kâmesu vineyya gedhaŋ na hi jâtu gabbaseyyaŋ puna-r-eti.
Zanechá laènosti smyslù a již nebude zrozen v mateøském lùnì.

Kâma-Suttaŋ – Rozprava o smyslné rozkoši
(Sutta-Nipâta, Aþþhakavagga 1)

1. Kâmaŋ kâmayamânassa tassa ce taŋ samijjhati,
addhâ pîtimano hoti laddhâ macco yad icchati.
Bude-li úspìšný ten, kdo chce rozkoš smyslù,
bude jistì odmìnìn, obdrží, co smrtelného si pøál.

2. Tassa ce kâmayânassa chandajâtassa jantuno
te kâmâ parihâyanti, sallaviddho va ruppati.

Ale pokud je rozkoš smyslù odepøena tomu, kdo po ní touží,
bude trpìt, jakoby byl proboden oštìpem.

3. Yo kâme parivajjeti sappasseva padâ siro,
so imaŋ visattikaŋ loke sato samativattati.

Ten, kdo se vyhne rozkoši smyslù, jako ten, kdo je všímavý,
se vyhne šlápnutí na hada, ten pøekoná tuto chtivost.

4. Khettaŋ vatthuŋ hiraññaŋ vâ gavâssaŋ dâsaporisaŋ
thiyo bandhû puthu kâme yo naro anugijjhati,

Ten, kdo je laèný po pøedmìtech smyslù: majetku, zahradách, zlatu, penìzích,
koních,služebnictvu, ženách a pøíbuzných,

5. abalâ va naŋ balîyanti, maddante naŋ parissayâ,
tato naŋ dukkham anveti nâvaŋ bhinnam ivodakaŋ.

nad ním získá smyslnost nadvládu, nebezpeèí jej dostihne následováno
utrpením, jako voda vnikne do poškozené lodi.

6. Tasmâ jantu sadâ sato kâmâni parivajjaye,
te pahâya tare oghaŋ nâvaŋ siñcitvâ pârâgû ti.

Proto a• je stále všímavý a vyhýbá se smyslné rozkoši, vyvaruje se jí a jako
poškozená loï propluje vlnami, vyvázne a dosáhne druhého bøehu.
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