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Rathopama–Suttaĥ, Podobenství vozu (Saïâyatana–Saĥyutta)

Èeský pøeklad z páli provedla Bhikkhuní Vajirá – © 2005 Ayukusala <ayukusala@centrum.cz>
Evaĥ me sutaĥ. Ekaĥ samayaĥ bhagavâ sâvatthiyaĥ viharati jetavane
Tak jsem slyšel. Pøi jedné pøíležitosti pobýval vznešený v Sávatthi v parku Jetavane
anâthapiòðikassa ârâme. Tatra kho bhagavâ bhikkhû âmantesi: Bhikkhavo ’ti.
v Anáthapindikovì klášteøe. Tam tehdy vznešený bhikkhy oslovil: Bhikkhové!
Bhadante ’ti te bhikkhû bhagavato paccassosuĥ. Bhagavâ etad avoca:
Ctihodný pane, bhikkhové vznešenému odpovìdìli. Vznešený toto pravil:
Tîhi, bhikkhave, dhammehi samannâgato bhikkhu diþþh’ eva dhamme
Tøemi, bhikkhové, skuteènostmi vybavený bhikkhu již nyní v prožívané skuteènosti
sukhasomanassa bahulo viharati, yoni cassa âraddhâ hoti âsavânaĥ khayâya.
pøíjemného a radosti hojnì pobývá, na základì jejímž dosáhne pudù zastavení.
Katamehi tîhi? Indriyesu guttadvâro hoti, bhojane mattaññû, jâgariyaĥ anuyutto.
Kterými tøemi? Schopností smyslù brány støeží, v jídle støídmost dodržuje, bdìlost zachovává.
Kathañca, bhikkhave, bhikkhu indriyesu guttadvâro hoti?
A jak, bhikkhové, bhikkhu schopností smyslù brány støeží?
Idha, bhikkhave, bhikkhu cakkhunâ rûpaĥ disvâ na nimittaggâhî hoti,
Když, bhikkhové, bhikkhu okem tvar uvidìl, žádné pøedstavy držitelem není,
n’ ânubyañjanaggâhî; yatv’ âdhikaraòamenaĥ cakkhundriyaĥ asaĥvutaĥ viharantaĥ
žádné doprovázející myšlenky nedrží; dùsledkem toho ve schopnosti oka nerušenì pobývá
abhijjhâ-domanassâ pâpakâ akusalâ dhammâ anvâssaveyyuĥ. Tassa saĥvarâya
[ani] laèné [ani] trudné zlé neblahodárné skuteènosti [jej] nepøemohou. Takto ochraòujíc
paþipajjati; rakkhati cakkhundriyaĥ; cakkhundriye saĥvaraĥ âpajjati.
praktikuje; chrání oka smyslovou schopnost; v oka smyslové schopnosti ochranu provádí.
Sotena saddaĥ sutvâ na nimittaggâhî hoti, n’ ânubyañjanaggâhî…
Uchem zvuk uslyšel, žádné pøedstavy držitelem není, žádné doprovázející myšlenky nedrží…
Ghânena gandhaĥ ghâyitvâ na nimittaggâhî hoti, n’ ânubyañjanaggâhî…
Èichem pach èichal, žádné pøedstavy držitelem není, žádné doprovázející myšlenky nedrží …
Jivhâya rasaĥ sâyitvâ… – pe –
Kâyena phoþþhabbaĥ phusitvâ… – pe –
Jazykem chu• chutnal…
– atd. –
Tìlem dotyk kontaktoval…
– atd. –
Manasâ dhammaĥ viññâya na nimittaggâhî hoti, n’ ânubyañjanaggâhî;
Myslí jev si uvìdomil, žádné pøedstavy držitelem není, žádné doprovázející myšlenky nedrží;
yatv’ âdhikaraòamenaĥ manindriyaĥ asaĥvutaĥ viharantaĥ abhijjhâ-domanassâ
dùsledkem toho ve schopnosti mysli nerušenì pobývá; [ani] laèné [ani] trudné
pâpakâ akusalâ dhammâ anvâssaveyyuĥ, tassa saĥvarâya paþipajjati;
zlé neblahodárné skuteènosti [jej] nepøemohou, takto ochraòujíc praktikuje;
rakkhati manindriyaĥ; manindriye saĥvaraĥ âpajjati.
chrání mysli schopnost; v mysli schopnosti ochranu provádí.
Seyyathâpi, bhikkhave, subhûmiyaĥ câtumahâpathe âjaññaratho yutto assa þhito
Právì tak, bhikkhové, jako když na pevné pùdì køižovatky vùz se spøežením ušlechtilých koní stojí
odhastapatodo. Tamenaĥ dakkho yoggâcariyo assadammasârathi abhiruhitvâ vâmena
s bièem po ruce. Když by tam dovedný trenér, krotitel koní, nastoupil a uchopil
hatthena rasmiyo gahetvâ, dakkhiòena hatthena patodaĥ gahetvâ, yen’ icchakaĥ yad’
do levé ruky otìže a do pravé biè, jakoukoliv cestou by chtìl
icchakaĥ sâreyyapi paccâsâreyyapi. Evameva kho, bhikkhave, bhikkhu imesaĥ
a kdykoliv by chtìl, tam by jel a vrátil se. A právì takto, bhikkhové, bhikkhu
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channaĥ indriyânaĥ ârakkhâya sikkhati, saĥyamâya sikkhati, damâya sikkhati,
støežení tìchto šesti smyslových schopností trénuje, jejich kontrolu trénuje, jejich krocení trénuje,
upasamâya sikkhati. Evaĥ kho, bhikkhave, bhikkhu indriyesu guttadvâro hoti.
jejich zklidnìní trénuje. A právì takto, bhikkhové, bhikkhu schopností smyslù brány støeží.
Kathañca, bhikkhave, bhikkhu bhojane mattaññû hoti? Idha, bhikkhave, bhikkhu
A jak, bhikkhové, bhikkhu v jídle støídmost dodržuje? Když, bhikkhové, bhikkhu
paþisañkhâ yoniso âhâraĥ âhâreti, neva davâya, na madâya, na maòðanâya
uváží moudøe potravu, [kterou] pøijímá, ani pro hraní, ani pro obveselení, ani vybíravì,
na vibhûsanâya, yâvadeva imassa kâyassa þhitiyâ, yâpanâya, vihiĥsûparatiyâ,
ani pro zkrášlování, nýbrž jen pro tohoto tìla udržování, vyživování, ochranu pøed poškozením,
brahmacariyânuggahâya, iti purâòañca vedanaĥ paþihañkhâmi, navañca
pro svatého života podporu [— a ví], abych staré [problémové] prožitky znièil a novým
vedanaĥ na uppâdessâmi, yâtrâ ca me bhavissati, anavajjatâ ca phâsuvihâro câ ’ti.
[problémovým] prožitkùm nedovolil vznikat, abych byl zdravý a bezúhonný a žil pohodovì.
Seyyathâpi, bhikkhave, puriso vaòaĥ âlimpeyya yâvadeva rohanatthâya, seyyathâ vâ
Právì tak, bhikkhové, èlovìk ránu by namazal, aby se zahojila, anebo právì tak [èlovìk] jenom
pana akkhaĥ abbhañjeyya yâvadeva bhârassa nittharaòatthâya. Evaĥ kho, bhikkhave,
proto, aby pøepravil náklad, promaže kolomazí osy kol. A právì tak, bhikkhové,
bhikkhu paþisañkhâ yoniso âhâraĥ âhâreti, neva davâya, na madâya…
– pe –
bhikkhu uváží moudøe potravu, [kterou] pøijímá, ani pro hraní, ani pro obveselení… – atd. –
brahmacariyânuggahâya, iti purâòañca vedanaĥ paþihañkhâmi, navañca
pro svatého života podporu [— a ví], abych staré [problémové] prožitky znièil a novým
vedanaĥ na uppâdessâmi, yâtrâ ca me bhavissati, anavajjatâ ca phâsuvihâro câ ’ti.
[problémovým] prožitkùm nedovolil vznikat, abych byl zdravý a bezúhonný a žil pohodovì.
Evaĥ kho, bhikkhave, bhikkhu bhojane mattaññû hoti.
A právì takto, bhikkhové, bhikkhu v jídle støídmost dodržuje.
Kathañca, bhikkhave, bhikkhu jâgariyaĥ anuyutto hoti? Idha, bhikkhave, bhikkhu divasaĥ
A jak, bhikkhové, bhikkhu bdìlost zachovává? Zde, bhikkhové, bhikkhu ve dne
cañkamena nisajjâya âvaraòîyehi dhammehi cittaĥ parisodheti.
meditací kráèení a sezení od blokujících jevù mysl èistí.
Rattiyâ paþhamaĥ yâmaĥ cañkamena nisajjâya âvaraòîyehi dhammehi cittaĥ parisodheti.
V první èásti noci meditací kráèení a sezení od blokujících jevù mysl èistí.
Rattiyâ majjhimaĥ yâmaĥ dakkhiòena passena sîhaseyyaĥ kappeti pâde pâdaĥ
V prostøední èásti noci na pravém boku uléhá jako lev, nohu na nohu
accâdhâya sato sampajâno uþþhânasaññaĥ manasi karitvâ.
klade všímavì a s jasným vìdìním jak vnímat vstávání upøe na nìj pozornost.
Rattiyâ pacchimaĥ yâmaĥ paccuþþhâya cañkamena nisajjâya âvaraòîyehi
V poslední èásti noci, když vstane, meditací kráèení a sezení od blokujících
dhammehi cittaĥ parisodheti.
jevù mysl èistí.
Evaĥ kho, bhikkhave, bhikkhu jâgariyaĥ anuyutto hoti.
A právì takto, bhikkhové, bhikkhu bdìlost zachovává.
Imehi kho, bhikkhave, tîhi dhammehi samannâgato bhikkhu diþþh’ eva dhamme
Tìmito, bhikkhové, tøemi skuteènostmi vybavený bhikkhu již nyní v prožívané skuteènosti
sukhasomanassa bahulo viharati, yoni cassa âraddhâ hoti âsavânaĥ khayâyâ ’ti.
pøíjemného a radosti hojnì pobývá, na základì jejímž dosáhne pudù zastavení.
Idam avoca bhagavâ. Attamanâ te bhikkhû bhagavato bhâsitaĥ abhinandunti.
Tak pravil vznešený. Spokojenì se ti bhikkové z promluvy vznešeného radovali.
12

