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Mahâmañgala�Suttaĥ 
Rozprava o velkých po�ehnáních 
Z kanonického textu pøelo�ila do èe�tiny Ayya Áyukusala Vajira,  
vassa 2005, Áyukusala Assama, Hokandara, Sri Lanka 

 
Evaĥ me sutaĥ� ekaĥ samayaĥ bhagavâ sâvatthiyaĥ viharati jetavane  
Tak jsem sly�el. Pøi jedné pøíle�itosti pobýval Vzne�ený v Sávatthí v Anáthapindikovì  

anâthapiòðikassa ârâme. Atha kho aññatarâ devatâ abhikkantâya rattiyâ  
klá�teøe D�etavana. Tam tehdy, kdy� noc byla pokroèilá, jisté bo�stvo pøekrásné barvy  

abhikkantavaòòâ kevalakappaĥ jetavanaĥ obhâsetvâ yena bhagavâ  
osvìtlujíc celý [klá�ter] D�etavana, pøistoupilo tam, kde Vzne�ený byl.  

tenupasañkami; upasañkamitvâ bhagavantaĥ abhivâdetvâ ekamantaĥ aþþhâsi. 
Kdy� [bo�stvo] pøistoupilo ke Vzne�enému a pozdravilo jej, postavilo se stranou.  

Ekamantaĥ þhitâ kho sâ devatâ bhagavantaĥ gâthâya ajjhabhâsi� 
Kdy� se stranou postavilo, promluvilo bo�stvo ke Vzne�enému ve ver�ích: 

1. �Bahû devâ manussâ ca, mañgalâni acintayuĥ;  
âkañkhamânâ sotthânaĥ, brûhi mañgalamuttamaĥ�. 

 Mnoho bohù a lidí pøemý�lelo o po�ehnáních  
 tou�íc po �tìstí. Øekni [Vzne�ený], co je po�ehnáním nejvy��ím! 

2. �Asevanâ ca bâlânaĥ, paòðitânañca sevanâ; 
pûjâ ca pûjaneyyânaĥ �, etaĥ mañgalamuttamaĥ. 

 Nebýt spojen s hlupákem, s moudrým ve spojení být, 
 a úcta k úctyhodným � to [je] po�ehnáním nejvy��ím. 

3. �Patirûpadesavâso ca, pubbe ca katapuññatâ; 
attasammâpaòidhi ca, etaĥ mañgalamuttamaĥ. 

 �ít ve vhodné oblasti a v minulosti udìlané zásluhy, 
 a pravì se usmìrnit � to [je] po�ehnáním nejvy��ím. 

4. �Bâhusaccañca sippañca, vinayo ca susikkhito; 
subhâsitâ ca yâ vâcâ, etaĥ mañgalamuttamaĥ. 

 Pronikavé vìdìní a [umìt] øemeslo, dobøe trénovaná kázeò, 
 a slova, která jsou dobøe øeèena � to [je] po�ehnáním nejvy��ím. 

5. �Mâtâpitu upaþþhânaĥ, puttadârassa sañgaho; 
anâkulâ ca kammantâ, etaĥ mañgalamuttamaĥ. 

 Postarat se o matku a otce, starat se o dìti a �enu 
 bez zmatku a bez nesnází vykonaná práce � to [je] po�ehnáním nejvy��ím. 

6. �Dânañca dhammacariyâ ca, ñâtakânañca sañgaho; 
anavajjâni kammâni, etaĥ mañgalamuttamaĥ. 

 Dobroèinnost a poctivost, a starost o pøíbuzné,  
 bezchybná práce � to [je] po�ehnáním nejvy��ím. 
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7. �Ârati virati pâpâ, majjapânâ ca saĥyamo; 
appamâdo ca dhammesu, etaĥ mañgalamuttamaĥ. 

 Zanechání a zdr�ování se zla, a zdr�ování se [po�ívání] opojných nápojù 
 a opravdovost v konání dobra � to [je] po�ehnáním nejvy��ím. 

8. �Gâravo ca nivâto ca, santuþþhi ca kataññutâ; 
kâlena dhammassavanaĥ �, etaĥ mañgalamuttamaĥ. 

 Úcta k úctyhodným a skromnost, spokojenost a vdìènost, 
 sly�et Dhammu ve správný èas � to [je] po�ehnáním nejvy��ím. 

9. �Khantî ca sovacassatâ, samaòânañca dassanaĥ; 
kâlena dhammasâkacchâ, etaĥ mañgalamuttamaĥ. 

 Trpìlivost a zdvoøilost, a pohled na ty, kteøí jsou v odlouèení, 
 rozhovor o Dhammì ve správný èas � to [je] po�ehnáním nejvy��ím. 

10. �Tapo ca brahmacariyañca, ariyasaccâna dassanaĥ; 
nibbânasacchikiriyâ ca, etaĥ mañgalamuttamaĥ. 

 Støízlivost a dobrý �ivot [�ít], uzøít [ètyøi] vzne�ené pravdy, 
 a uskuteènit Nibbánu � to [je] po�ehnáním nejvy��ím. 

11. �Phuþþhassa lokadhammehi, cittaĥ yassa na kampati; 
asokaĥ virajaĥ khemaĥ, etaĥ mañgalamuttamaĥ. 

 Kdy� dotèena svìtskými zále�itostmi jen� [ta] mysl se netøese, 
 [mysl] prostá zármutku, prostá neèistot a plná míru � to [je] po�ehnáním nejvy��ím. 

12. �Etâdisâni katvâna, sabbatthamaparâjitâ; 
sabbattha sotthiĥ gacchanti, taĥ tesaĥ mañgalamuttaman� ti. 

 Kdy� [bohové a lidé] udìlali to, co bylo pøed tím øeèeno, 
 v�ude ke �tìstí smìøují � to [je] pro nì po�ehnání nejvy��í. 

  

 

 

 
Buddhovi stoupenci, kteøí jsou sdru�eni v Evropské Sangze Áyukusala (ESA, anglicky Ayukusala 
Central European Sangha, ACES), pojímají Dhammu jako dovedné zvládání (kusala) �ivota (áyu). 
Buddhova u�lechtilá osmièlenná stezka zaji��uje kultivaci charakteru a jednání v ka�dodenních 
situacích (síla-sikkhá), meditaèní trénink (samádhi-sikkhá) a rozvoj moudrosti (paòòá-sikkhá). To je 
pou�itelné jak pro laický, tak pro mni�ský øád (sangha). ESA se nepodøizují �ádné z národních 
sekcí (nikáya) soudobého buddhismu. ESA se øídí pùvodní naukou Buddha-Dhamma, která je 
zaznamenaná v Páli kánonu a udr�ovaná v �ivé praxi nepøeru�enou tradicí Theravády.   

web:       www.ayukusala.org       www.volny.cz/ayukusala 

e�mail:       ayukusala@centrum.cz         dhamma@volny.cz 
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