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saĥyutta nikâya, mahâvaggapâïi, 2. dhammacakkappavattanavaggo, 1. suttaĥ (1081)

Dhammacakkappavattana–Suttaĥ

Interlineární pøeklad z páli do èeštiny provedl Áyukusala Thera

evaĥ me sutaĥ ekaĥ samayaĥ bhagavâ bârâòasiyaĥ viharati isipatane migadâye.
Tak jsem slyšel: Pøi jedné pøíležitosti pobýval vznešený v Benáresu, v jelením háji Isipatana.

tatra kho bhagavâ pañcavaggiye bhikkhû âmantesi– “dve ’me, bhikkhave, antâ pabbajitena
Tam tehdy vznešený oslovil pìtici mnichù. Dvì krajnosti, mniši, jsou neužiteèné pro ty, kdo odešli

na sevitabbâ. katame dve? yo câyaĥ kâmesu kâmasukhallikânuyogo hîno gammo pothujjaniko
do bezdomoví. Které dvì? Jednak tato smyslnost, oddávání se štìstí smyslù, nízké, hrubé, svìtské,
anariyo anatthasaĥhito; yo câyaĥ attakilamathânuyogo dukkho anariyo anatthasaĥhito.
neušlechtilé, neprospìsné; jednak toto oddávání se sebetrýznìní, bolestné, neušlechtilé, neprospìšné.

ete kho, bhikkhave, ubho ante anupagamma majjhimâ paþipadâ tathâgatena abhisambuddhâ
Bez zacházení do tìchto dvou krajností, mniši, je dokonalý zcela probuzen pro støední cestu,

cakkhukaraòî ñâòakaraòî upasamâya abhiññâya sambodhâya nibbânâya saĥvattati”.
která otvírá oèi [pro pravdu], vede k vìdìní, ke zklidnìní, k pøímému poznání, k probuzení, k Nibbánì.
“katamâ ca sâ, bhikkhave, majjhimâ paþipadâ tathâgatena abhisambuddhâ cakkhukaraòî
A která je to, mniši, ta støední cesta (nalezená) dokonalým, k níž se probudil, jež otvírá oèi,
ñâòakaraòî upasamâya abhiññâya sambodhâya nibbânâya saĥvattati? ayameva ariyo
vede k vìdìní, ke zklidnìní, k pøímému poznání, k probuzení, k Nibbánì? Tato právì ušlechtilá

aþþhañgiko maggo, seyyathidaĥ– sammâdiþþhi sammâsañkappo sammâvâcâ sammâkammanto
osmièlenná stezka, to jest: pravé pochopení, pravé zamýšlení, pravé mluvení, pravé jednání,
sammâ-âjîvo sammâvâyâmo sammâsati sammâsamâdhi. ayaĥ kho sâ, bhikkhave, majjhimâ
pravá životospráva, pravé úsilí, pravá všímavost, pravé soustøednìní. Tato tedy je, mniši, ta støední

paþipadâ tathâgatena abhisambuddhâ cakkhukaraòî ñâòakaraòî upasamâya abhiññâya
cesta (nalezená) dokonalým, k níž se probudil, jež otvírá oèi, vede k vìdìní, ke zklidnìní, k pøímému poznání,
sambodhâya nibbânâya saĥvattati.
k probuzení, k Nibbánì.

“idaĥ kho pana, bhikkhave, dukkhaĥ ariyasaccaĥ– jâti pi dukkhâ, jarâ pi dukkhâ,
A toto je , mniši, ušlechtilá pravda (prožitého) utrpení: zrození je utrpení, stárnutí je utrpení,

byâdhi pi dukkho, maraòam pi dukkhaĥ, appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho,
nemoc je utrpení, umírání je utrpení, s nemilým být spojen je utrpení, od milého být oddìlen je utrpení,
yampicchaĥ na labhati tampi dukkhaĥ– saĥkhittena pañcupâdânakkhandhâ, dukkhâ.
co je žádoucí nezískat je utrpení – v souhrnu pìt skupin lpìní je utrpení.

idaĥ kho pana, bhikkhave, dukkhasamudayaĥ ariyasaccaĥ– yâyaĥ taòhâ ponobbhavikâ,
A toto je tedy, mniši, ušlechtilá pravda vzniku utrpení: tato žátost vedoucí k nástávání,
nandirâgasahagatâ tatratatrâbhinandinî, seyyathidaĥ, – kâmataòhâ,
potìšením a chtíèem doprovázená, hned tu hned tam rozkoš nacházející, to jest: smyslná žádost,

bhavataòhâ, vibhavataòhâ. idaĥ kho pana, bhikkhave, dukkhanirodhaĥ ariyasaccaĥ,
žádost po rozvíjení bytí, žádost po znièení bytí. A toto je tedy, mniši, ušlechtilá pravda vzniku utrpení,

yo tassâ yeva taòhâya asesavirâganirodho câgo paþinissaggo mutti
tento úplný zánik právì té žádosti, volnost (od toho potìšení a chtíèe), odevzdání, oproštìní, osvobození,
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anâlayo. idaĥ kho pana, bhikkhave, dukkhanirodhagâminî paþipadâ ariyasaccaĥ – ayameva
nezávislost. A toto je tedy, mniši, ušlechtilá pravda cesty vedoucí k zániku utrpení: právì tato
ariyo aþþhañgiko maggo, seyyathidaĥ – sammâdiþþhi …pe… sammâsamâdhi.
ušlechtilá osmièlenná stezka, to jest: pravé pochopení ... atd. ... pravé soustøednìní.

“‘idaĥ dukkhaĥ ariyasaccan ’ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuĥ
Toto je ušlechtilá pravda utrpení, (poznal jsem), mniši, a tím se mi otevøely oèi pro jevy, o nichž jsem
udapâdi, ñâòaĥ udapâdi, paññâ udapâdi, vijjâ udapâdi, âloko udapâdi. ‘taĥ kho panidaĥ
dosud neslyšel, vìdìní vzniklo, moudrost vznikla, znalost vznikla, rozsvítilo se mi. A právì tato

dukkhaĥ ariyasaccaĥ pariññeyyanti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu
ušlechtilá pravda utrpení vyžaduje prožitkové proniknutí, tak se mi, mniši, otevøely oèi pro jevy, o nichž
cakkhuĥ udapâdi .......…pe… âloko udapâdi.
jsem dosud neslyšel,...
atd. ... rozsvítilo se mi.

‘taĥ kho panidaĥ dukkhaĥ ariyasaccaĥ pariññâtan ’ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu
A právì tato ušlechtilá pravda utrpení je mnou prožitkovì proniknuta, mniši, (a tím) pro jevy, o nichž

dhammesu cakkhuĥ udapâdi, ñâòaĥ udapâdi, paññâ udapâdi, vijjâ udapâdi, âloko udapâdi.
jsem dosud neslyšel, se mi otevøely oèi, vìdìní vzniklo, moudrost vznikla, znalost vznikla, rozsvítilo se mi.
“‘idaĥ dukkhasamudayaĥ ariyasaccan ’ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu
Toto je ušlechtilá pravda vzniku utrpení, mniši, a tím se mi otevøely oèi pro jevy, o nichž jsem dosud
cakkhuĥ udapâdi, ñâòaĥ udapâdi, paññâ udapâdi, vijjâ udapâdi, âloko udapâdi. ‘taĥ kho
neslyšel, vìdìní vzniklo, moudrost vznikla, znalost vznikla, rozsvítilo se mi. A právì tato

panidaĥ dukkhasamudayaĥ ariyasaccaĥ pahâtabban ’ti me, bhikkhave, pubbe …pe…
ušlechtilá pravda vzniku utrpení vyžaduje pøekonání (pøíèin utrpení), tak se mi, mniši, otevøely ... atd....

âloko udapâdi. ‘taĥ kho panidaĥ dukkhasamudayaĥ ariyasaccaĥ pahînan ’ti me,
rozsvítilo se mi. A právì tato ušlechtilá pravda vzniku utrpení byla mnou naplnìna pøekonáním (utrpení),

bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuĥ udapâdi, ñâòaĥ udapâdi, paññâ udapâdi,
mniši, pro jevy, o nichž jsem dosud neslyšel, se mi tím otevøely oèi, vìdìní vzniklo, moudrost vznikla,
vijjâ udapâdi, âloko udapâdi.
znalost vznikla, rozsvítilo se mi.

“‘idaĥ dukkhanirodhaĥ ariyasaccan ’ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuĥ
Toto je ušlechtilá pravda zániku utrpení, mniši, tím se mi otevøely oèi pro jevy, o nichž jsem dosud
udapâdi, ñâòaĥ udapâdi, paññâ udapâdi, vijjâ udapâdi, âloko udapâdi. ‘taĥ kho panidaĥ
neslyšel, vìdìní vzniklo, moudrost vznikla, znalost vznikla, rozsvítilo se mi. A právì tato

dukkhanirodhaĥ ariyasaccaĥ sacchikâtabban ’ti me, bhikkhave, pubbe …pe… âloko udapâdi.
ušlechtilá pravda zániku utrpení vyžaduje uskuteènìní, tak se mi, mniši, otevøely ... atd.... rozsvítilo se mi.
‘taĥ kho panidaĥ dukkhanirodhaĥ ariyasaccaĥ sacchikatan ’ti me, bhikkhave, pubbe
A právì tuto ušlechtilou pravdu zániku utrpení jsem uskuteènil, mniši, a tím se mi otevøely oèi

ananussutesu dhammesu cakkhuĥ udapâdi, ñâòaĥ udapâdi, paññâ udapâdi, vijjâ udapâdi,
pro jevy, o nichž jsem dosud neslyšel, vìdìní vzniklo, moudrost vznikla, znalost vznikla,
âloko udapâdi.
rozsvítilo se mi.

“‘idaĥ dukkhanirodhagâminî paþipadâ ariyasaccan ’ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu
Toto je ušlechtilá pravda stezky vedoucí k zániku utrpení, mniši, tím se mi otevøely oèi pro jevy,
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dhammesu cakkhuĥ udapâdi, ñâòaĥ udapâdi, paññâ udapâdi, vijjâ udapâdi, âloko udapâdi.
o nichž jsem dosud neslyšel, vìdìní vzniklo, moudrost vznikla, znalost vznikla, rozsvítilo se mi.

taĥ kho panidaĥ dukkhanirodhagâminî paþipadâ ariyasaccaĥ bhâvetabban ’ti me, bhikkhave,
A právì tato ušlechtilá pravda stezky vedoucí k zániku utrpení vyžaduje rozvíjení, mniši,
pubbe …pe… âloko udapâdi. ‘taĥ kho panidaĥ dukkhanirodhagâminî paþipadâ ariyasaccaĥ
tím se ...atd. ... rozsvítilo se mi. A právì tuto ušlechtilou pravdu stezky vedoucí k zániku utrpení

bhâvitan ’ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuĥ udapâdi, ñâòaĥ udapâdi,
jsem rozvinul, mniši, tím se mi otevøely oèi pro jevy, o nichž jsem dosud neslyšel, vìdìní vzniklo,
paññâ udapâdi, vijjâ udapâdi, âloko udapâdi.
moudrost vznikla, znalost vznikla, rozsvítilo se mi.

“yâvakîvañca me, bhikkhave, imesu catûsu ariyasaccesu evaĥ tiparivaþþaĥ dvâdasâkâraĥ
Tak dlouho, dokud jsem, mniši, tyto ètyøi ušlechtilé pravdy tìmito tøemi postupy, dvanácti zpùsoby

yathâbhûtaĥ ñâòadassanaĥ na suvisuddhaĥ ahosi, neva tâvâhaĥ, bhikkhave sadevake
ve vztahu ke skuteènosti vìdìním a vidìním neproèistil, tak dlouho jsem nebyl, mniši, z tohoto svìta

loke samârake sabrahmake sassamaòabrâhmaòiyâ pajâya sadevamanussâya ‘anuttaraĥ
s jeho bohy, s Máry, s Brahmy, s mudrci a bráhmany, se stvoøeními bohy a lidi zahrnujíc, nepøekonatelnou
sammâsambodhiĥ abhisambuddho ’ti paccaññâsiĥ.
pravou moudrostí zcela probuzen; toto jsem do podrobností vìdìl.

“yato ca kho me, bhikkhave, imesu catûsu ariyasaccesu evaĥ tiparivaþþaĥ dvâdasâkâraĥ
Avšak právì tím, mniši, že jsem tyto ètyøi ušlechtilé pravdy tìmito tøemi postupy, dvanácti zpùsoby

yathâbhûtaĥ ñâòadassanaĥ suvisuddhaĥ ahosi, athâhaĥ, bhikkhave, sadevake loke
ve vztahu ke skuteènosti vìdìním a vidìním proèistil, tak tím jsem byl, mniši, z tohoto svìta s jeho bohy,
samârake sabrahmake sassamaòabrâhmaòiyâ pajâya sadevamanussâya ‘anuttaraĥ
s Máry, s Brahmy, s mudrci a bráhmany, se stvoøeními bohy a lidi zahrnujíc, nepøekonatelnou

sammâsambodhiĥ abhisambuddho ’ti paccaññâsiĥ. ñâòañca pana me dassanaĥ udapâdi–
pravou moudrostí zcela probuzen; toto jsem do podrobností vìdìl. A navíc ve mnì vyvstalo vìdìní a vidìní,
‘akuppâ me vimutti, ayamantimâ jâti, natthidâni punabbhavo’” ’ti.
že je neotøesitelné mé osvobození mé mysli, že toto je mé poslední zrození, že už nebude žádné budoucí.
idamavoca bhagavâ. attamanâ pañcavaggiyâ bhikkhû bhagavato bhâsitaĥ abhinandunti.
nastávání. Toto pravil vznešený a skupina pìti mnichù se spokojenì radovala z pøednesu vznešeného.

imasmiñca pana veyyâkaraòasmiĥ bhaññamâne âyasmato koòðaññassa virajaĥ vîtamalaĥ
A navíc bìhem toho, kdy bylo toto pouèení pøedneseno, ctihodnému Kondaòòovi, vzniklo èisté a

dhammacakkhuĥ udapâdi– “yaĥ kiñci samudayadhammaĥ, sabbaĥ taĥ nirodhadhamman” ’ti.
neposkvrnìné vidìní Dhammy, kterým lze vše to, co kdy zaèalo, úplnì zastavit.
pavattite ca pana bhagavatâ dhammacakke bhummâ devâ saddamanussâvesuĥ – “etaĥ
A když vznešený takto roztoèil kolo Dhammy, následující volání bylo slyšet od bohù zemì: Tento

bhagavatâ bârâòasiyaĥ isipatane migadâye anuttaraĥ dhammacakkaĥ pavattitaĥ appaþivattiyaĥ
vznešený v Benáresu v jelením háji Isipatana nepøekonatelnì roztoèil kolo Dhammy, jež nemùže být

samaòena vâ brâhmaòena vâ devena vâ mârena vâ brahmunâ vâ kenaci vâ lokasmin“ ’ti.
zastaveno žádným mudrcem, ani bráhmanem, ani bohem, ani Márou, ani Brahmou, ani nikým jiným na svìtì.
bhummânaĥ devânaĥ saddaĥ sutvâ câtumahârâjikâ devâ saddamanussâvesuĥ– “etaĥ
Jakmile bylo slyšeno toto volání bohù zemì, bylo slyšet též od bohù oblasti Ètyø velekrálù volání: Tento
3
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bhagavatâ bârâòasiyaĥ isipatane migadâye anuttaraĥ dhammacakkaĥ pavattitaĥ, appaþivattiyaĥ
vznešený v Benáresu v jelením háji Isipatana nepøekonatelnì roztoèil kolo Dhammy, jež nemùže být

samaòena vâ brâhmaòena vâ devena vâ mârena vâ brahmunâ vâ kenaci vâ lokasmin” ’ti.
zastaveno žádným mudrcem, ani bráhmanem, ani bohem, ani Márou, ani Brahmou, ani nikým jiným na svìtì.
câtumahârâjikânaĥ devânaĥ saddaĥ sutvâ tâvatiĥsâ devâ …pe…
Jakmile bylo slyšeno toto volání bohù oblasti Ètyø velekrálù, bylo slyšet též od bohù Tøicetitøí ...atd. ...

yâmâ devâ …pe… tusitâ devâ …pe… nimmânaratî devâ …pe… paranimmitavasavattî
od Yâmových bohù ...atd. ...od bohù Tusitâ ...atd. ... od Pøeš•astných bohù ...atd. ...od bohù oblasti Požívání

devâ …pe… brahmakâyikâ devâ saddamanussâvesuĥ– “etaĥ bhagavatâ bârâòasiyaĥ
štìstí druhých...atd. ...od bohù patøících k doprovodu Brahmù bylo slyšet volání: Tento vznešený v Benáresu
isipatane migadâye anuttaraĥ dhammacakkaĥ pavattitaĥ appaþivattiyaĥ samaòena vâ
v jelením háji Isipatana nepøekonatelnì roztoèil kolo Dhammy, jež nemùže být zastaveno žádným mudrcem,
brâhmaòena vâ devena vâ mârena vâ brahmunâ vâ kenaci vâ lokasmin” ’ti.
ani bráhmanem, ani bohem, ani Márou, ani Brahmou, ani nikým jiným na svìtì.

itiha tena khaòena (tena layena), tena muhuttena yâva brahmalokâ saddo abbhuggacchi.
Takto dosáhlo to volání za malou chvíli, bìhem krátkého èasu až do svìta Brahmù.

ayañca dasasahassi lokadhâtu sañkampi sampakampi sampavedhi, appamâòo ca uïâro
A tím bylo zpùsobeno rozechvìní deseti tisíc elementù svìta, jejich záchvìvy a otøesy, nezmìrné záøení a
obhâso loke pâturahosi atikkamma devânaĥ devânubhâvanti.
svìtlo se ve svìtì objevilo, pøesahující skvìlost samých bohù.

atha kho bhagavâ imaĥ udânaĥ udânesi– “aññâsi vata, bho, koòðañño, aññâsi vata, bho,
Naèež vznešený pronesl tento struèný proslov: Pochopil’s vskutku, Kondañño, pochopil’s vskutku,
koòðañño“ ’ti! iti hidaĥ âyasmato koòðaññassa ‘aññâsikoòðañño’ tveva nâmaĥ ahosî ’ti.
Kondañño! A tak došlo k tomu, že Aññâsi-Kondañño se stalo jménem ctihodného Kondaññi.
dhammacakkappavattana–suttaĥ niþþhitaĥ
Zde konèí Dhammacakkappavattana Sutta.

Dodatek

Zdùraznìní rozdílných pøístupù uvnitø matice ètyø ušlechtilých pravd

idaĥ dukkhaĥ ariyasaccaĥ pariññeyyaĥ
tato - vyžaduje (poznáním) proniknout
idaĥ dukkhasamudayaĥ ariyasaccaĥ pahâtabbaĥ
tato - vyžaduje (odvrácením) pøekonat
idaĥ dukkhanirodhaĥ ariyasaccaĥ sacchikâtabbaĥ
tato - vyžaduje (prožitím) uskuteènit
idaĥ dukkhanirodhagâminî paþipadâ ariyasaccaĥ bhâvetabbaĥ
tato - vyžaduje (cvièením) rozvinout
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