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Elõszó

A jelen szöveggyûjtemény a páli nyelvû théraváda kánon legkisebb könyve.
A címe is ezt fejezi ki, hiszen a khuddaka rövid, a pãþha pedig szövegrész
jelentésû, így a cím szó szerint tulajdonképpen e gyûjtemény rövidségére utal,
bár a benne levõ szövegek is a legrövidebbek közé tartoznak. Ez az összeállítás a kánon fõ részei, a Fegyelmi Szabályok Kosara (Vinaya Piþaka),
a Beszédek Kosara (Sutta Piþaka) és a Felsõbb Tan Kosara (Abhidhamma
Piþaka) közül a másodikba tartozik, ott is az öt nagyobb gyûjteménybõl az
utolsóba, a Rövid Beszédek Gyûjteményébe (Khuddakanikãya). Ez a Khuddakapãþhával kezdõdik és összesen tizenöt könyvbõl áll.
A fõleg verseket, születéstörténeteket, nagy tettek leírását magában foglaló Rövid Beszédek Gyûjteménye a kánon legfiatalabb, legutoljára összeállított része, amely éppenséggel a leghosszabb az öt Gyûjtemény közül, és
valójában különbözõ terjedelmû szövegeket tartalmaz, a pároldalas Khuddakapãþhától a több mint 500 oldalnyi Magyarázat (Niddesa) címû mûig. Ez
az ellentmondás a kánon szerkesztésének történetébõl válik érthetõvé. Amíg a
többi kánoni szöveget már lezárt egységekbe rendezték, addig az oda nem
illeszkedõ verseket, csodás történeteket stb. külön csoportosították. Ez a
gyûjtemény azonban még sokáig nyitott volt, változhatott, kiegészülhetett.
A kánon egyes részeit kívülrõl megtanuló tanhirdetõk (bhãýakák) közül a
Hosszú Beszédeket hirdetõk (Dåghabhãýakák) e Gyûjteménybõl elutasították
a Khuddakapãþha, a Cariyãpiþaka és az Apadãna autentikusságát és ezeket az
Abhidhamma Piþakába sorolták. A Középhosszú Beszédek hirdetõi (Majjhimabhãýakák) csak a Khuddakapãþhát nem ismerték el, a többit a Sutta Piþaka
részének tekintették. A módosulás lehetõsége miatt került a Rövid Beszédek
Gyûjteményébe az inkább a filozófiai Felsõbb Tan Kosarába illõ Megkülönböztetés ösvénye (Paþisambhidãmagga) címû írás is, de ezért sorolhatott ide a
burmai kánon még további négy  nem a Buddhától származó  könyvet
(Suttasañgaha, Nettipakaraýa, Peþakopadesa, Milindapaòha), illetve ezért
nem tartalmaz a thai kánon a tizenöt könyv közül hetet (Vimãnavatthu,
Petavatthu, Theragãthã, Therågãthã, Jãtaka, Buddhavaðsa, Cariyãpiþaka).
A théravádinokon kívül a korai buddhista iskolák közül több (mahászanghika, szarvásztiváda, mahísásaka, dharmaguptaka) is rendelkezett olyan
összeállítással, amely az elsõ négy Gyûjtemény lezárása után szerkesztett
vagy keletkezett antológiákat tartalmazott. Ezek az olykor eltérõ tartalmú
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részek eredetileg mintegy elsõ változatát képezhették az akkor még nem létezõ harmadik Kosárnak, de a filozófiai értekezések Kosarának létrejötte, majd
végsõ lezárása után ez a Gyûjtemény továbbra is megmaradt, és még hosszú
ideig megõrizte nyitottságát. Viszont az ilyen önálló Gyûjteménnyel nem rendelkezõ iskolák kánonjai a Khuddakanikãya magvát képezõ szövegeket az
elsõ négy Gyûjteménybe helyezték el, így ezek a számukra is ismertek voltak.
A Rövid Beszédek Gyûjteményének ilyen viszonylag kései véglegesítése
azonban nem minden esetben jelenti azt, hogy a könyveiben levõ egyes szövegek is a legújabban keletkezettek közé tartoznak. Sõt, pl. a Beszédek
szöveggyûjteménye (Suttanipãta) címû könyv legrégebbi részei egyáltalán a
kánon legõsibb szövegei, így tehát korábbiak, mint az elsõ négy Nikãya
számos beszéde, amelyek közül néhány fel is idézi e régebbi verseket. Mindemellett a beszédek idõrendi besorolásának fõbb szempontjai sem feltétlenül
mindig valóban a keletkezés sorrendjét mutatják meg, hiszen a régi szóformák
vagy versmértékek a Buddha korában együtt éltek az újabbakkal, így
meglehet, hogy alkalmasint csak stilisztikai váltásról lehet beszélni, függõen
attól, kinek és mirõl szól a mondanivaló.
Mindezek miatt nem könnyû meghatározni azt sem, hogy a Khuddakapãþha egyes szövegei jelen formájukban mikor jöttek létre. Az viszont bizonyosnak látszik, hogy a könyv gyûjteményként elég új, valószínûleg már Srí
Lankán állították össze a kánon véglegesítése és leírása elõtt. Mivel a
buddhizmus a szigetre Asóka idején, az i.e. 3. században került és a kánont az
i.e.1. században rögzítették írásba, így ennyiben behatárolható az az idõszak,
amikor a szövegek szerkesztése a végsõ formát adta a kánonnak, tehát a Rövid
szövegeknek is.
A Khuddakapãþha kilenc szövegébõl nyolc megtalálható a kánon más
helyein is, ezért azok keletkezésének körülményei  az alkalmak, amikor a
Buddha elõször mondta el azokat , sok esetben már ott kiderülnek, máskor
viszont csak a szóbeli hagyományokat késõbb lejegyzõ kommentárokból
ismerhetõk meg. A könyv részeinek sorrendje azonban nem az idõbeliséget
követi, hanem a megszabadulás útját.
1. A három menedék. A menedékhez járulást elsõként a világi vagy
szerzetesi Gyülekezetbe történõ belépéskor mondja el ünnepélyesen a gyakorló. A formula a Buddhától származik benáreszi tartózkodásának idejébõl.
Megvilágosodását követõen a Buddha egy-egy hétig többször is egy-egy
fa alatt tartózkodott. A negyedik héten két átutazóban levõ kereskedõ 
Tapussza és Bhallika  tejberizzsel és mézes falatokkal kínálta meg, majd
annak elfogyasztása után menedékért járultak a Buddhához és a Tanhoz

ii

(jóllehet a Tant akkor még nem hirdette a Buddha), így õk lettek az elsõ világi
követõk (Mv I, 4). Miután a Buddha tanítani kezdett, egy gazdag benáreszi
kereskedõ fia, Jasza is a követõjévé vált. Az apja azonban keresni kezdte, így
eljutott a Buddhához, aki röviden bevezette õt a Tan alapjaiba. Ezt követõen a
világi követõvé vált apa szájából hangzott el elõször a Buddhához, a Tanhoz
és a Gyülekezethez járulás hármas formulája. Késõbb a Buddhának már
összesen hatvan szerzetes tanítványa lett, akik néhány hónap alatt elérték a
megvilágosodást, Méltóvá (arahat) lettek (Mv I, 710). Ekkor mesterük
összehívta õket és mondván, hogy ketten egyazon úton ne menjenek, hatvanukat hatvan irányba szétküldte a Tant hirdetni. Missziójuk igen sikeres volt,
mert minden irányból sok jelölt érkezett, hogy a Buddha felvegye õket a
Gyülekezetbe. A hosszas utazás azonban kissé kellemetlen volt a számukra.
A Buddha a tarthatatlanná vált helyzeten segített, és a hatvan Méltónak engedélyezte, hogy az arra alkalmasokat többek között a három menedék
háromszori elmondása után felvegyék a Gyülekezetbe (Mv I, 12, 34).
2. A tíz gyakorlási út. Aki a gyülekezet tagjává vált, az világiként öt,
szerzetesként tíz gyakorlási utat fogad el. Ezeket a Buddha mondta el
Szávatthinál a Dzséta-ligetben, Anáthapindika parkjában, amikor az
újoncokban felmerült a kérdés, hogy hány és milyen gyakorlási szabályt
kövessenek (Mv I, 56).
3. A harminckét jellegzetesség. Aki az erkölcsösséggel és a gyakorlási
utakkal megtisztította magát, az készen áll a meditáció gyakorlására. Ennek
egyik legalapvetõbb módszere a test feletti éberség, ezen belül is a test belsõ
részeinek, azok jellegének tudatosítása. A Buddha a test e részeit többször is
fölsorolta olyan beszédeiben, amelyek az éberség gyakorlatát magyarázzák el
(DN 22, MN 10, MN 119).
4. A fiú kérdései. A meditáció immár a bölcsességhez vezetheti el a gyakorlót, aki errõl a kérdésekre adott helyes válasszal adhat tanúbizonyságot.
A kérdést eredetileg a Buddha tette fel Szópákának.
Szópáka négyhónapos volt, amikor apja meghalt és õt a nagybátyjához
adták. Hétéves korában a nagybátyja egy temetõbe vitte, mert vitába szállt az
unokatestvérével. Ott megkötözte a kezeit és egy halotthoz rögzítette õt
remélve, hogy majd a sakálok megeszik. Éjjel a sakálok valóban jöttek is és a
gyermek sírni kezdett. A Buddha  látva Szópáka Méltóságra rendeltségét 
egy ragyogó fényt küldött, így a fiú eloldhatta kötelékeit, majd a Buddha elé
állt, mint a megvilágosodás útjára tért folyamba lépett. Közben az anyja
keresni kezdte, de a nagybácsi nem mondott semmit sem. Ekkor a Buddhához
ment úgy gondolva, hogy õ mindent tud a múltban, a jelenben és a jövõben.
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Ahogy közeledett, a Buddha láthatatlanná tette a fiút és az anyának a Tant
tanította kifejtve, hogy a fiak nem oltalmak, a vérségi kötelék nem menedék.
A Tant hallgatva az anya folyamba lépetté vált, a fiú pedig Méltóvá lett.
Ezután a Buddha láthatóvá tette a fiút az anyja számára és engedélyezte a
fiúnak, hogy a Gyülekezetbe lépjen. Kis idõvel késõbb a Buddha a magasabb
felszentelést is meg kívánta adni neki, ezért kérdéseket tett fel, amikre õ
helyesen válaszolt (Thag. 480486; ThagA. i. 477478; Ap. i. 6465).
5. Az áldás beszéde. Az eddigiek mind áldást jelentenek, így most
összefoglalásul a Buddha legfelsõbb áldásról szóló beszéde következik,amit
Szávatthinál mondott el.
Dzsambudípa (India) földrészén számosan összegyûltek és különféle
történeteket meséltek, majd arról beszélgettek, hogy mi az áldás és ki az, aki
erre valóban tudja a választ. Voltak, akik szerint a látás a legnagyszerûbb
áldás, mások szerint a hallás az, ismét mások szerint a többi érzékelés. Az eltérõ nézetek képviselõi vitába szálltak egymással, végül az emberek az
egész földön mindenütt errõl vitatkoztak. Az emberek védõistenei meghallották e társalgást, és õk is elkezdtek gondolkodni az áldásokról. Errõl értesültek a földi istenek is, és õk szintén megvitatták a kérdést, de õket
meghallották a fölöttük álló istenségek és õk is errõl kezdtek el beszélgetni
stb. Ez így ment egészen a legfelsõbb Tiszta Földekig, míg azután a tízezer
világban mindenhol errõl gondolkodtak. Végül az istenek uralkodójukhoz,
Szakkához fordultak, aki tudta, hogy csak a Buddha adhat választ, ezért egy
istenséget küldtek el hozzá a kérdéssel. Erre válaszolva hangzik el a vers
(KhpA.118124).
6. A drágaság beszéde. Amíg az Áldás beszéde saját védelemként
szolgál elhárítva mindannak a rossznak a feltételeit, amelyekbõl a káros
cselekvése és az üdvös nem cselekvése származhat, addig ez a beszéd mások
védelmét biztosítja, elhárítva olyan rosszak feltételeit, mint a nem kívánatos
nem emberi lények jelenléte stb. Eredete a következõ:
Liccshaví fõvárosában, Vészálíban egyszer éhínség volt a nagy
szárazság és a rossz aratás miatt. Kezdetben csak a szegények haltak meg,
akiknek holttetemét kitették. Ezek bûze azonban számos nem emberi lényt
vonzott a városba, ezért még többen haltak meg. Közben egy hatalmas járvány
is kitört. Az éhínség, a nem emberi lények és a járvány hármas sorscsapásának
elhárítására végül a Buddhát kérték fel. Õ meg is érkezett a városhoz és azt
követõen rövid idõ múltán elkezdett esni az esõ. Amint a Buddha Vészálíhoz
érkezett, az istenek uralkodója Szakka is odament istenek kíséretében, ami
miatt a nem emberi lények többsége elmenekült. A Buddha a városkapunál
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megállva Ánandához szólt, hogy tanulja meg a Drágaság beszédét és ezt
ismételgetve járja körül a város falait, miközben a Buddha alamizsnáscsészéjébõl vizet fröcsköl szét. Amikor Ánanda visszatért, a város összes lakosa és
az istenek egy nagy teremben gyûltek össze, ahol a Buddha immár
mindannyiuknak elmondta a verset (KhpA. 161166).
7. A falakon túl beszéde. Ezt a beszédet a Buddha Magadha fõvárosában, Rádzsagahában mondta el. Elõzõ éjszaka az eltávozott halottak szellemei
(peta) nagy zajongást csaptak Bimbiszára király palotájában, mert az nem
teljesítette a számukra megígért vendéglátást. Ugyanis több világkorszakkal
ezelõtt néhány ember az akkori buddhának és Gyülekezetének szánt
alamizsnát eltulajdonította, ennek következményeként sokáig az alvilágban
szenvedtek, majd újabb világkorszakok múltán eltávozott szellemek lettek. Az
ekkori világkorszak buddhája közölte velük, hogy a jövõben Bimbiszára
király  az õ rokonuk  vendégül fogja látni a Buddhát és az alamizsnát az
eltávozottaknak ajánlja, ezzel az adomány érdemeit átruházza rájuk. Most
azért zajongtak, mert a közelben vártak reménykedve, azonban a király még
nem váltotta valóra az ígéretet. A Buddha mindezt elmagyarázta
Bimbiszárának, aki alamizsnát adott a falakon túl várakozó eltávozottaknak
ajánlva, boldoggá téve õket. Ezek után mondta el a Buddha ezt a verset (PvA.
1924; KhpA. 202207).
8. A kincs-halom beszéde. Míg az elõzõ beszéd az érdemek hiányának
következményeirõl szólt, addig ebben a beszédben a Buddha az érdemteli
tetteket mondja el Szávatthinál. Ott ugyanis élt egy gazdag földbirtokos,
aki egy alkalommal alamizsna adományt adott a Buddha Gyülekezetének.
Ugyanakkor a királynak szüksége volt pénzre, ezért magához hívatta õt.
Õ azonban tetteit és gondolatait a Buddha Gyülekezetének szentelte, ezért
visszaüzent, hogy majd késõbb megy, mivel most a kincs felhalmozásával
van elfoglalva. A Buddha e vendéglátás után mondta el ezt a beszédét (KhpA.
216217).
9. A szeretõ jóság beszéde. Az elõzõ szöveg az érdemeket sorolja fel, ez
a beszéd viszont azt mutatja meg, hogy a gyûlölködés elvetése, a mások iránti
szeretõ jóság meditációjának gyakorlása mennyire gyümölcsözõ és a
felébredéshez vezetõ. Elmondására az adott alkalmat a Buddhának, hogy a
Himálaja hegyeiben meditáló szerzeteseket a helyi istenségek állandóan zaklatták, míg végül a Szávatthinál tartózkodó Buddhához fordultak. A Buddha
a szerzeteseknek ezzel a verssel válaszolt. A szerzetesek most már ezt a
meditációt gyakorolták, így azután az istenségek békén hagyták õket (KhpA.
232236).
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Amint az látható, a Khuddakapãþha részeinek elrendezése határozott
szerkesztõi koncepcióról tanúskodik. A gyûjtemény egyfajta kézikönyvként használható azok számára, akik szeretnék a Buddha alapvetõ tanait
megismerni és megélni. Mindez nem csupán e kis könyvecske szellemiségének átvételét jelenti, hanem szavainak kultikus gyakorlattá válását is.
E szövegek nagy része a théraváda követõje számára nem egyszerûen napi
olvasmány, vagy éppen fejbõl elmondott felidézése a megfelelõ magatartásnak, hanem a mindennapi szokásos tiszteletadás és áhítat eljárásának
is szerves eleme. Mindezeken túl a szövegek túlnyomó többségét az ún.
védelem (paritta) eljárásának alkalmazásakor is recitálják, így ez a
szöveggyûjtemény a késõbbiekben keletkezett paritta-könyvek elõfutárának
is tekinthetõ.
A paritta eredetileg a kánon egyes beszédeinek, verseinek védelem és
üdvözülés céljából történõ elmondását jelentette. A tulajdonképpeni elsõ
paritta a Drágaság beszéde, ami keletkezésének és felhasználásának körülményeivel magyarázható. Az ilyen kánoni szövegek azután a késõbbiekben
újabbakkal is kiegészültek. A paritták szolgálhatnak:
1. veszélyek (kígyómarás, rablók, dühöngõ elefánt, tûz, méreg, gyilkos,
csapda) elleni védekezõ eszközként;
2. áldásban és üdvözülésben részesülés eszközeként;
3. gonosz szellemeket elûzõ eszközként;
4. világi értékek (hosszú élet, szépség, boldogság, hatalom) megszerzésének eszközeként;
5. meditációt támogató eszközként.
A paritta ceremóniája a théraváda országokban és különösen Srí Lankán az
élet minden területét áthatja. Léteznek rendszeresen megismételt eljárások,
például naponta reggel és este, vagy évente a születésnapokon, de alkalmilag
is végeznek ilyen szolgálatot születésnél, házasságkor, halál esetében, egy
ház felszentelésekor, betegségeknél vagy különleges, váratlan eseményeknél.
A paritta-szolgálat egyben érdemteli tettek felhalmozására is alkalmas a
világiak és a szerzetesek számára egyaránt. Az eljárások során a
leggyakrabban három szöveget használnak, a jelen könyvben is szereplõ
Mañgalasuttát, Ratanasuttát és Mettasuttát.
A ceremóniák számos olyan elemre épülnek, amelyek már a Khuddakapãþha szövegeiben is elõfordulnak. Így például a Drágaság beszédének 8.
versszakában a rendíthetetlenség jelképeként szó esik Indra oszlopáról
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(indakhåla), ami a késõbbi paritta-szolgálat egyik tárgyi eszközévé vált, mint
amely üdvösséget ad és a Buddha tulajdonságait is hordozza.
Ugyanezen sutta elsõ alkalmazásakor Ánanda a vízzel való beszórást is
elvégezte, ezt pedig ma is számos esetben megteszik a gyógyulás érdekében
és a gonosz elûzésére.
Szintén ehhez a beszédhez kapcsolódik a hétnapos ceremónia eredete,
ugyanis a Buddha akkoriban két hetet töltött Vészálíban, és ezt a szöveget
hét egymást követõ napon át recitálták (DhpA. iii, 196). Az eljárás hatóerejét Srí Lankán is kénytelenek voltak kipróbálni I. Upatissza uralkodása
idején (362409), amikor ott szintén éhínség volt és járvány tört ki (Cvð.
xxxvii. 195 pp.). Jóval késõbb II. Széna (851885) oly nagyra értékelte a
suttát, hogy az egészet aranylapokra íratta és tiszteletére nagy ünnepséget
rendezett (Cvð.li. 79).
A Ratanasutta példája megmutatja, hogy e szövegek varázserõvel
rendelkezõ mantrák (páli: manta) is lehetnek, amelyeket azután amulettként is
használhatnak. Amulettként történõ alkalmazásakor a Ratanasutta már
yantraként is mûködik. A yantra egy többnyire geometrikus alakzat, amibe
egy mantra szótagjait írják. A yantra elkészítéséhez különleges rítus
elvégzése szükséges, aminek során egy szerzetes ezerszer recitálja a szöveget.
A Ratanasutta yantraként a következõképpen nézhet ki:
yãasa nåntak
dhalikacca bhùkkhesu tãsaýa nibben
savatu mãbhùbhã gatãsi
tãsutað
nima
bhunã
mmãbha niva
vãntu
yãa
nitho
vapi
A szótagokat, illetve betûket a megfelelõ rendben kell mondani, azaz elõször
minden egységnek az elsõ szótagját vagy betûit kell figyelembe venni, majd
újra az elsõ egységtõl indulva minden második szótagot, végül ahol van, ott
ugyanígy a harmadik szótagot vagy betûcsoportot kell kiolvasni. Így végül is
a sutta elsõ versszaka bontakozik ki:
yã-nå-dha bhù-tã-ni sa-mã-ga-tã-ni
bhu-mmã-ni vã yã-ni va a-nta-li-kkhe
sa-bbe va bhù-tã su-ma-nã bha-va-ntu
a-tho pi sa-k-kacca su-ýa-n-tu bhã-si-tað
Amint látható, a Khuddakapãþha a Buddha tanításaival ismerkedõ kezdõnek
éppoly fontos kézikönyve lehet, mint az elõrehaladottabb gyakorlónak, legyen
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az világi vagy szerzetes. Azt, hogy a szövegek a szerepüket betölthessék,
nagymértékben elõsegíti a kis könyv második részének könnyen ritmizálható
verses formája. A jelen fordítás azonban csak a nyolc szótagú anuþþhubha
versmértéket próbálta meg valamelyest visszaadni a könnyen mondhatóság
kedvéért, de a többi ritmikai képlet követésére nem vállalkozik.
A Rövid szövegek mostani közlése nem tartalmaz sem átfogó
értelmezéseket, sem egyes szavak és kifejezések jelentését megvilágító
magyarázatokat, ezt meghagyja a fõiskolai órák feldolgozásának. Kárpótlásul
viszont teljes terjedelmében olvasható a Khuddakapãþha páli szövege.

Sabbe sattã bhavantu sukhitattã!
Minden lény váljon boldoggá!

Budapest, 1998. július

Porosz Tibor

viii

RÖVID SZÖVEGEK
(Khuddakapãþha)
a Buddha beszédeibõl

I.
Saraýattayað
Buddhað saraýað gacchãmi.
Dhammað saraýað gacchãmi.
Sañghað saraýað gacchãmi.
Dutiyam pi buddhað saraýað gacchãmi.
Dutiyam pi dhammað saraýað gacchãmi.
Dutiyam pi sañghað saraýað gacchãmi.
Tatiyam pi buddhað saraýað gacchãmi.
Tatiyam pi dhammað saraýað gacchãmi.
Tatiyam pi sañghað saraýað gacchãmi.

II.
Dasasikkhãpadað
1.
2.
3.
4.
5.

Pãýãtipãtã veramaýå-sikkãpadað samãdiyãmi.
Adinnãdãnã veramaýå-sikkãpadað samãdiyãmi.
Abrahmacariyã veramaýå-sikkãpadað samãdiyãmi.
Musãvãdã veramaýå-sikkãpadað samãdiyãmi.
Surãmerayamajjappamãdaþþhãnã veramaýå-sikkãpadað samãdiyãmi.

6. Vikãlabhojanã veramaýå-sikkãpadað samãdiyãmi.
7. Naccagåtavãditavisùkadassanã veramaýå-sikkãpadað samãdiyãmi.
8. Mãlãgandhavilepana-dhãraýamaýdanavibhùsanaþþhãnã veramaýåsikkãpadað samãdiyãmi.
9. Uccãsayanamahãsayanã veramaýå-sikkãpadað samãdiyãmi.
10. Jãtarùparajatapaþiggahanã veramaýå-sikkãpadað samãdiyãmi.
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I.
A három menedék
A Felébredetthez járulok menedékért.
A Tanhoz járulok menedékért.
A Gyülekezethez járulok menedékért.
Másodszor is a Felébredetthez járulok menedékért.
Másodszor is a Tanhoz járulok menedékért.
Másodszor is a Gyülekezethez járulok menedékért.
Harmadszor is a Felébredetthez járulok menedékért.
Harmadszor is a Tanhoz járulok menedékért.
Harmadszor is a Gyülekezethez járulok menedékért.

II.
A tíz gyakorlási út
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Az élõlények megölésétõl való tartózkodás gyakorlási útját vállalom.
A nem adott elvételétõl való tartózkodás gyakorlási útját vállalom.
A tisztátalan élettõl való tartózkodás gyakorlási útját vállalom.
A hamis beszédtõl való tartózkodás gyakorlási útját vállalom.
A pálinka, bor és bódító ital miatti nemtörõdömségtõl való tartózkodás
gyakorlási útját vállalom.
A nem megfelelõ idõben étkezéstõl való tartózkodás gyakorlási útját
vállalom.
A táncolás, éneklés, zenélés és mutatványok megtekintésétõl való
tartózkodás gyakorlási útját vállalom.
A nyaklánc hordásától, illatszerrel ékesítéstõl, kenõccsel szépítkezéstõl
való tartózkodás gyakorlási útját vállalom.
A magas fekvõhelyektõl és széles fekvõhelyektõl való tartózkodás
gyakorlási útját vállalom.
Az arany és ezüst elfogadásától való tartózkodás gyakorlási útját
vállalom.
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III.
Dvattiðsãkãrað
Atthi imasmið kãye kesã lomã nakhã dantã taco maðsað nahãru aþþhi
aþþimiòjã vakkað hadayað yakanað kilomakað pihakað papphãsað antað
antaguýað udariyað karåsað pittað semhað pubbo lohitað sedo medo assu
vasã kheèo siðghãýikã lasikã muttað matthake matthaluñgað.

IV.
Kumãrapaòhað
Eka nãma kið?
Sabbe sattã ãhãraþþhitikã.
Dve nãma kið?
Nãmaò ca rùpaò ca.
Tåýi nãma kið?
Tisso vedanã.
Cattãri nãma kið?
Cattãri ariyasaccãni.
Paòca nãma kið?
Paòcupãdãnakkhandhã.
Cha nãma kið?
Cha ajjhattikãni ãyatanãni.
Satta nãma kið?
Satta bojjhañgã.
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III.
A harminckét jellegzetesség
E testben van: haj, szõr, köröm, fog, bõr, hús, ín, csont, csontvelõ, vese, szív,
máj, rekeszizom, lép, tüdõ, bél, bélfodor, gyomortartalom, ürülék, epe, nyálka,
genny, vér, izzadság, zsír, könny, bõrfaggyú, nyál, takony, izületi nedv, vizelet,
a koponyában agy.

IV.
A fiú kérdései
Mi egy?
Minden lény táplálék által van.
Mi kettõ?
A név és forma.
Mi három?
A három érzés.
Mi négy?
A Négy Nemes Igazság.
Mi öt?
A ragaszkodás öt halmaza.
Mi hat?
A hat belsõ alap.
Mi hét?
A megvilágosodás hét tényezõje.,
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Aþþha nãma kið?
Ariyo aþþhañgiko maggo.
Nava nãma kið?
Nava sattãvãsã.
Dasa nãma kið?
Dasahañgehi samannãgato arahã ti pavuccati.
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Mi nyolc?
A Nemes Nyolcrétû Ösvény.
Mi kilenc?
A lények kilenc lakóhelye.
Mi tíz?
A tíz tényezõvel felruházottat mondják Méltónak.
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V.
Mañgalasuttað
Evað me sutað. Ekað samayað bhagavã Sãvatthiyað viharati Jetavane
Anãthapiýïikassa ãrãme. Atha kho aòòatarã devatã abhikkantãya rattiyã
abhikkantavaýýã kevalakappað Jetavanað obhãsetvã yena bhagavã ten
upasañkami, upasañkamitvã bhagavantað abhivãdetvã ekam antað aþþhãsi,
ekam antað þhitã kho sã devatã bhagavantað gãthãya ajjhabhãsi:
1.

Bahu devã manussã ca mañgalãni acintayuð
Ãkañkhamãnã sotthãnað: Brùhi mañgalam uttamað!

2.

Asevanã ca bãlãnað, paýïitãnaò ca sevanã,
Pùjã ca pùjaneyyãnað: etað mañgalam uttamað!

3.

Paþirùpadesavãso ca pubbe ca katapuòòatã
Attasammãpaýidhi ca: etað mañgalam uttamað!

4.

Bãhusaccaò ca sippaò ca vinayo ca susukkhito
Subhãsitã ca yã vãcã: etað mañgalam uttamað!

5.

Mãtãpitu-upaþþhãnað puttadãrassa sañgaho
Anãkulã ca kammantã: etað mañgalam uttamað!
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V.
Az áldás beszéde
Így hallottam. Egyszer a Magasztos Szávatthinál tartózkodott a Dzsétaligetben Anáthapindika parkjában. Akkor egy bizonyos istenség az éjszaka
utolsó szakaszában rendkívüli szépségével az egész Dzséta-ligetet beragyogva
a Magasztoshoz ment és tisztelettel köszöntötte õt, majd oldalra állt. Oldalt
állva az istenség verssel szólott a Magasztoshoz:
1.

A sok isten és sok ember
gondolkodott áldásokról
saját üdvüket remélve.
Ó mondd a legfelsõbb áldást!

2.

Nem társulás a balgákkal,
De társulás okosokkal,
Tisztelni a tisztelendõt 
Ez hát a legfelsõbb áldás!

3.

Megfelelõ helyen élni,
Múltban megtett érdemteli,
Igaz felé irányulni 
Ez hát a legfelsõbb áldás!

4.

Sok igazság és ügyesség,
Jól gyakorolt fegyelmezés,
A jól elmondott beszédek 
Ez hát a legfelsõbb áldás!

5.

Anyát, apát támogatni,
Gyermeket, asszonyt ellátni,
Zavartalan tevékenység 
Ez hát a legfelsõbb áldás!
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6.

Dãnaò ca dhammacariyã ca òãtakãnaò ca sañgaho
Anavajjãni kammãni: etað mañgalam uttamað!

7.

Ãrati virati pãpã majjapãnã ca saðyamo
Appamãdo ca dhammesu: etað mañgalam uttamað!

8.

Gãravo ca nivãto ca santuþþhå ca kataòòutã
Kãlena dhammasavanað: etað mañgalam uttamað!

9.

Khantå ca sovacassatã samaýãnaò ca dassanað
Kãlena dhammasãkacchã: etað mañgalam uttamað!

10. Tapo ca brahmacariyaò ca ariyasaccãna dassanað
Nibbãnasacchikiriyã ca: etað mañgalam uttamað!
11. Phuþþhassa lokadhammehi cittað yassa na kampati
Asokað virajað khemað: etað mañgalam uttamað!
12. Etãdisãni katvãna sabbattham aparãjitã
Sabbattha sotthið gacchanti: tað tesað mañgalam uttamað!
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6.

Adás és erényes élet,
A rokonok ellátása,
Kifogástalan cselekvés 
Ez hát a legfelsõbb áldás!

7.

Rosszat elvetni, elhagyni,
Bódító italt megvonni,
Erényben szorgosnak lenni 
Ez hát a legfelsõbb áldás!

8.

Megbecsülés és szerénység,
Elégedettség és hála,
Idejében Tant hallani 
Ez hát a legfelsõbb áldás!

9.

Türelem és közvetlenség,
Remeték megpillantása,
Idejében Tant tárgyalni 
Ez hát a legfelsõbb áldás!

10. Önuralom, tiszta élet,
Nemes Igazság látása,
A kialvást véghezvinni 
Ez hát a legfelsõbb áldás!
11. Világi dolgok hatása
a tudatot nem ingatja,
bánatmentes, tiszta, óvott 
Ez hát a legfelsõbb áldás!
12. Akik ilyeneket tesznek
mindenütt gyõzhetetlenek,
mindenütt az üdvhöz jutnak 
Ez a legfelsõbb áldásuk!
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VI.
Ratanasuttað
1.

Yãnådha bhùtãni samãgatãni
bhummãni vã yãni va antalikkhe
Sabbe va bhùtã sumanã bhavantu
atho pi sakkacca suýantu bhãsitað.

2.

Tasmã hi bhùtã nisãmetha sabbe:
mettað karotha mãnusiyã pajãya
Divã ca ratto ca haranti ye balið
tasmã hi ne rakkhatha appamattã!

3.

Yað kiòci vittað idha vã hurað vã
saggesu vã yað ratanað paýåtað
Na no samað atthi tathãgatena!
Idam pi buddhe ratanað paýåtað,
etena saccena suvatthi hotu!

4.

Khayað virãgað amatað paýåtað
yad ajjhagã sakyamunå samãhito
Na tena dhammena samatthi kiòci!
Idam pi dhamme ratanað paýåtað,
etena saccena suvatthi hotu!

5.

Yað buddhaseþþho parivaýýayi sucið
samãdhim ãnantarikaòòam ãhu
Samãdhinã tena samo na vijjati!
Idam pi dhamme ratanað paýåtað,
etena saccena suvatthi hotu!

6.

Ye puggalã aþþha satað pasatthã
cattãri etãni yugãni honti,
Te dakkhiýeyyã sugatassa sãvakã,
etesu dinnãni mahapphalãni:
Idam pi sañghe ratanað paýåtað,
etena saccena suvatthi hotu!
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VI.
A drágaság beszéde
1.

Amely létezõk itt összejöttek,
földiek vagy odafentiek,
mind e létezõ elméje legyen derült
és ügyelve hallgassák a mondanivalót.

2.

Ezért létezõk figyeljetek mind:
szeretõ jóságot tanúsítsatok az emberi nem iránt,
akik nappal és éjjel ajándékokat hoznak nektek,
ezért védelmezzétek õket fáradhatatlanul!

3.

Ami érték itt vagy túlnan van,
vagy ami becses drágaság a mennyben,
mindez nem hasonlítható a Túlonjutotthoz!
E becses drágaság a Felébredettben van,
eme igazsággal üdvösség legyen!

4.

A pusztulás, az eloszlás, a halálnélküliség becsessége,
amihez a Szakják bölcse összpontosítással elért.
Ezen Tanhoz semmi sem hasonlítható!
E becses drágaság a Tanban van,
eme igazsággal üdvösség legyen!

5.

A leghatalmasabb Felébredett világítóként dicsõítette azt,
amit hiánytalan összpontosításnak mondanak.
Ezen összpontosításhoz hasonló nem ismeretes!
E becses drágaság a Tanban van,
eme igazsággal üdvösség legyen!

6.

A nyugalmasok nyolc személyt magasztalnak,
akik négy párt alkotnak.
Õk a Fenséges adományra érdemes tanítványai.
Amit nekik adnak, az nagy gyümölcsöt hoz.
E becses drágaság a Gyülekezetben van,
eme igazsággal üdvösség legyen!

13

7.

Ye suppayuttã manasã daèhena
nikkãmino Gotamasãsanamhi,
Te pattipattã amatað vigayha
laddhã mudhã nibbutið bhuòjamãnã.
Idam pi sañghe ratanað paýåtað,
etena saccena suvatthi hotu!

8.

Yathindakhålo paþhavið sito siyã
catubbhi vãtehi asampakampiyo,
Tathùpamað sappurisað vadãmi
yo ariyasaccãni avecca passati.
Idam pi sañghe ratanað paýåtað,
etena saccena suvatthi hotu!

9.

Ye ariyasaccãni vibhãvayanti
gambhårapaòòena sudesitãni,
Kiòcãpi te honti bhusappamattã
na te bhavað aþþhamað ãdiyanti.
Idam pi sañghe ratanað paýåtað,
etena saccena suvatthi hotu!

10. Sahãvassa dassanasampadãya
tayassu dhammã jahitã bhavanti:
Sakkãyadiþþhi vicikicchitaò ca
sålabbatað vãpi yad atthi kiòci
Catùhapãyehi ca vippamutto,
cha cãbhiþhãnãni abhabbo kãtuð.
Idam pi sañghe ratanað paýåtað,
etena saccena suvatthi hotu!
11. Kiòcãpi so kammað karoti pãpakað
kãyena vãcã uda cetasã vã
Abhabbo so tassa paþicchãdãya
abhabbatã diþþhapadassa vuttã.
Idam pi sañghe ratanað paýåtað,
etena saccena suvatthi hotu!
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7.

Akik rögzített elmével, érzékiség nélkül,
Gótama tanításának szentelõdnek,
azok célhoz értek, a halálnélkülibe merültek,
a kialvást ingyen elnyerik.
E becses drágaság a Gyülekezetben van,
eme igazsággal üdvösség legyen!

8.

Mint ahogy Indra oszlopa a földben szilárd,
a négy széltõl ingatatlan,
ahhoz hasonlónak mondom a jó embert,
aki a Nemes Igazságokat teljesen látja.
E becses drágaság a Gyülekezetben van,
eme igazsággal üdvösség legyen!

9.

Akik a jól hirdetett Nemes Igazságokat
mély bölcsességgel birtokolják,
még ha nagyon figyelmetlenek is,
a nyolcadik létesülést nem veszik fel.
E becses drágaság a Gyülekezetben van,
eme igazsággal üdvösség legyen!

10. A látás elnyerésével együtt
három eszme tûnik el:
a személyiség nézete, a kétely,
meg mindenféle szabály és szertartás.
És a négy tévút elkerülhetõ,
a hat fõbûnt is képtelenség megtenni.
E becses drágaság a Gyülekezetben van,
eme igazsággal üdvösség legyen!
11. Még ha rossz cselekedetet tesz is
testtel, szóval vagy gondolattal,
nem képes azt eltitkolni,
ez képtelenség az utat látó számára  úgy mondják.
E becses drágaság a Gyülekezetben van,
eme igazsággal üdvösség legyen!
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12. Vanappagumbe yathã phussitage
gimhãnamãse paþhamasmið gimhe
Tathùpamað dhammavarað adesayi
nibbãnagãmið paramað hitãya.
Idam pi buddhe ratanað paýåtað,
etena saccena suvatthi hotu!
13. Varo varaòòù varado varãharo
anuttarodhammavarað adesayi.
Idam pi buddhe ratanað paýåtað,
etena saccena suvatthi hotu!
14. Khåýað purãýað navað natthisambhavað,
virattacittã ãyatike bhavasmið,
Te khåýabåjã avirùèhicchandã
nibbanti dhårã yathãyam padåpo.
Idam pi sañghe ratanað paýåtað,
etena saccena suvatthi hotu!
15. Yãnidha bhùtãni samãgatãni
bhummãni vã yãni va antalikkhe,
Tathãgatað devamanussapùjitað
buddhað namassãma!
Suvatthi hotu!
16. Yãnidha bhùtãni samãgatãni
bhummãni vã yãni va antalikkhe,
Tathãgatað devamanussapùjitað
dhammað namassãma!
Suvatthi hotu!
17. Yãnidha bhùtãni samãgatãni
bhummãni vã yãni va antalikkhe,
Tathãgatað devamanussapùjitað
sañghað namassãma!
Suvatthi hotu!
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12. Mint amilyen a bozóterdõ virágkoronája
nyáron, a nyár elsõ hónapjában,
ahhoz hasonlónak mutatta meg a kiváló Tant,
a kialváshoz vezetõt, végsõ boldogulásul.
E becses drágaság a Felébredettben van,
eme igazsággal üdvösség legyen!
13. A kiváló, a kiválót ismerõ, a kiválót adó, a kiválót hozó,
a legfelsõbb megmutatta a kiváló Tant.
E becses drágaság a Felébredettben van,
eme igazsággal üdvösség legyen!
14. Elpusztult a régi és új nem születik,
elhagyták a gondolatok a jövendõ létesülést.
A magok elpusztultak, a szándékok növekedéstõl mentesek,
kialszanak a bölcsek, mint e lámpa.
E becses drágaság a Gyülekezetben van,
eme igazsággal üdvösség legyen!
15. Amely létezõk itt összejöttek,
földiek vagy odafentiek,
hódoljunk a Túlonjutottnak,
az istenek és emberek által tiszteltnek, a Felébredettnek!
Üdvösség legyen!
16. Amely létezõk itt összejöttek,
földiek vagy odafentiek,
hódoljunk a Túlonjutottnak,
az istenek és emberek által tiszteltnek, a Tannak!
Üdvösség legyen!
17. Amely létezõk itt összejöttek,
földiek vagy odafentiek,
hódoljunk a Túlonjutottnak,
az istenek és emberek által tiszteltnek, a Gyülekezetnek!
Üdvösség legyen!
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VII.
Tirokuïïasuttað
1.

Tirokuïïesu tiþþhanti sandhisañghãþakesu ca
Dvãrabãhãsu tiþþhanti ãgantvãna sakað gharað.

2.

Pahute annapãnamhi khajjabhojje upaþþhite
Na tesað koci sarati sattãnað kammapaccayã.

3.

Evað dadanti òãtånað ye honti anukampakã
Sucið paýåtað kãlena kappiyað pãnabhojanað:

4.

Idað vo òãtånað hotu, sukhitã hontu òãtayo.
Te ca tattha samãgantvã òãtipetã samãgatã,

5.

Pahute annapãnamhi sakkaccað anumodare.
Cirað jåvantu no òãti yesað hetu labhãmase,

6.

Amhãkaò ca katã pùjã dãyakã ca anipphalã.
Na hi tattha kaså atthi, gorakkhettha na vijjati,
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VII.

A falakon túl beszéde
1.

Falakon túl állva várnak
az útelágazásokon,
kapuoszlopoknál várnak
saját otthonukhoz térve.

2.

Bár ha sok étel és ital,
táplálék elõkészítve,
nem emlékszik rájuk senki,
múlt tettükbõl lett lényekre.

3.

Így adnak a rokonoknak
akik könyörületesek
tiszta, jó italt és ételt
a megfelelõ idõben:

4.

Ez legyen a rokonoknak,
boldog rokonok legyenek.
És õk arra összegyûlve
az eltávozott rokonok,

5.

a sok ételnek, italnak
kellõképpen örvendenek.
Soká éljen minden rokon,
akiktõl e vendéglátás,

6.

számunkra tett tisztelet ez,
aki adta gyümölcsöt nyer.
Errefelé nincsen szántás,
tehéntartást sem ismernek,
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7.

Vãnijjã tãdiså, natthi hiraòòena kayakkayað;
Ito dinnena yãpenti petã kãlagatã tahið.

8.

Unname udakað vaþþað yathã ninnað pavattati,
Evam eva ito dinnað petãnað upakappati.

9.

Yathã vãrivahã pùrã paripùrenti sãgarað
Evam eva ito dinnað petãnað upakappati.

10. Adãsi me akãsi me, òãtimittã sakhã ca me
Petãnað dakkhiýað dajjã pubbe katað anussarað.
11. Na hi ruýýað vã soko vã yã caòòã paridevanã
Na tað petãnað atthãya, evað tiþþhanti òãtayo.
12. Ayaò ca kho dakkhiýã dinnã sañghamhi supatiþþhitã
Dågharattað hitãyassa þhãnaso upakappati.
13. So òãtidhammo ca ayað nidassito
Petãnað pùjã ca katã uèãrã
Balaò ca bhikkhùnað anuppadinnað
Tumehi puòòað pasutað anappakað.
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7.

nincs itt kereskedelem sem,
sem arannyal adás-vétel;
adományból élnek itt meg
az idõvel távozottak.

8.

Ahogy a víz fentrõl zúdul
és a mély helyre lefolyik,
éppen úgy az adomány itt
eltávozottakat szolgál.

9.

Ahogy a telt folyómedrek
teletöltik az óceánt,
éppen úgy az adomány itt
eltávozottakat szolgál.

10. Adtak nekem, tettek értem
rokonok, barátok, társak.
Eltávozottaknak adjál
múlt tettüket felidézve.
11. Sem a sírás vagy a bánat,
vagy másféle siránkozás
eltávozottnak nem segít,
ez marad a rokonoknak.
12. Bár ez az adott adomány
Gyülekezetben alapszik,
hosszú ideig haszonnal
õket szolgálja azonnal.
13. A rokonoknak szóló Tan
így most látható,
és az eltávozottaknak
tett nagyszerû tisztelet is,
és a szerzeteseknek
adott erõ is;
nem kevés érdemet
cselekedtetek.
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VIII.
Nidhikaýïasuttað

1.

Nidhið nidheti puriso gambhåre odakantike:
Atthe kicce samuppanne atthãya me bhavissati.

2.

Rãjato vã durutassa corãto påèitassa vã
Iýassa vã pamokkhãya dubbhikhe ãpadãsu vã.
Etadatthãya lokasmið nidhi nãma nidhåyate.

3.

Tãva sunihito santo gambhåre odakantike
Na sabbo sabbadã eva tassa tam upakappati.

4.

Nidhi vã þhãnã cavati, saòòã vãssa vimuyhati,
Nãgã vã apanãmenti, yakkhã vã pi haranti nað,

5.

Appiyã vã pi dãyãdã uddharanti apassato.
Yadã puòòakkhayo hoti sabbam etað vinassati.

6.

Yassa dãnena sålena saðyamena damena ca
Nidhi sunihito hoti itthiyã purisassa vã.
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VIII.
A kincs-halom beszéde

1.

Kincset félretesz az ember
mélyen a vízszinthez közel:
Ha szükség lesz segítségre
e célra majd lesz itt nekem.

2.

Rossz a hírem a királynál,
avagy rablók szorongatnak,
vagy adósságot fizetve,
vagy éhínségben, balsorsban.
Mind e célból, a világban
kincsnek mondottat félretesz.

3.

Bár jó helyre téve nyugszik
mélyen a vízszinthez közel,
mindez együtt mégsem mindig
szolgálja a szükségletét.

4.

Kincs a helyérõl elmozdul,
vagy tompul az emlékezet,
vagy kígyók viszik el onnan,
vagy szellemek ragadják el,

5.

vagy egy nem kedvelt örökös
elemeli, míg nem látja.
Amint az érdem kimerül
ez az egész megsemmisül.

6.

De adással és erkölccsel,
megvonással, mérsékléssel,
akár asszony vagy egy férfi
kincse jó helyre van téve.
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7.

Cetiyamhi sañghe vã puggale atithåsu vã
Mãtari pitari vã pi atho jeþþhamhi bhãtari,

8.

Eso nidhi sunihito ajeyyo anugãmiko;
Pahãya gamanåyesu etam ãdãya gacchati.

9.

Asãdhãraýam aòòesað acorãharaýo nidhi;
Kayirãtha dhåro puòòãni, yo nidhi anugãmiko.

10. Esa devamanussãnað sabbakãmadado nidhi,
Yað yad evãbhipatthanti, sabbam etena labhati.
11. Suvaýýatã sussaratã susaýþhãnasurùpatã
Ãdhipaccaparivãro: sabbam etena labhati.
12. Padesarajjam issariyað cakkavaþþisukham piyað
Devarajjam pi dibbesu: sabbam etena labhati.
13. Mãnusikã ca sampatti devaloke ca yã rati
Yã ca nibbãnasampatti: sabbam etena labhati.
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7.

Szentélyben, Gyülekezetben,
vagy személynél vagy vendégnél,
az anyánál vagy apánál,
vagy az idõsebb testvérnél,

8.

ez a kincs jó helyre téve,
elvehetetlen követõ;
ha feladva mennie kell,
ez lesz majd amivel elmegy.

9.

Nem közös ez így másokkal,
rabló nem viszi e kincset;
a bölcs érdemtelit tegyen
és e kincs lesz a követõ.

10. Ez istennek és embernek
minden örömet adó kincs,
amire õk vágyakoznak,
mindez azzal elnyerhetõ.
11. A szép küllem és a szép hang,
a szép termet és szép forma,
az urasság és kíséret:
mindez azzal elnyerhetõ.
12. Országlás, földrészt uralás,
kerékforgatás hatalma,
isten-uralom az égben:
mindez azzal elnyerhetõ.
13. Az emberi elérése,
istenvilág élvezete,
a kialvás elérése:
mindez azzal elnyerhetõ.
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14. Mittasampadam ãgamma yoniso ve payuòjato
Vijjãvimutti vasåbhãvo: sabbam etena labhati.
15. Paþisambhidã vimokkhã ca yã ca sãvakapãramå
Paccekabodhi buddhabhùmi: sabbam etena labhati.
16. Evam mahatthikã esã yadidað puòòasampadã
Tasmã dhårã pasaðsanti paýïitã katapuòòatað.
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14. A barátok megszerzése,
és józan alkalmazással
tudás és megszabadulás:
mindez azzal elnyerhetõ.
15. Vizsgálás és szabadulás,
és a tanítvány tökélye,
önébredés, ébredés-föld:
mindez azzal elnyerhetõ.
16. Ilyen nagyok a jutalmak,
mik érdemmel elérhetõk,
ezért bölcsek és okosok
dicsérik az érdem tettét.
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IX.
Mettasuttað

1.

Karaýåyað atthakusalena
yan tað santað padað abhisamecca:
Sakko uju ca sùjù ca
suvaco cassa mudu anatimãnå.

2.

Santussako ca subharo ca
appakicco ca sallahukavutti
Santindriyo ca nipako ca
apagabbho kulesu ananugiddho.

3.

Na ca khuddað samãcare kiòci,
yena viòòù pare upavadeyyuð.
Sukhino vã khemino hontu,
sabbe sattã bhavantu sukhitattã!

4.

Ye keci pãýabhùtatthi
tasã vã thãvarã vã anavasesã
Dåghã vã ye mahantã vã
majjhimã rassakã aýukathùlã,

5.

Diþþhã vã ye vã adiþþhã
ye ca dùre vasanti avidùre
Bhùtã vã sambhaveså vã:
sabbe sattã bhavantu sukhitattã!

6.

Na paro parað nikubbetha,
nãtimaòòetha katthaci nað kaòci,
Vyãrosanã paþighasaòòã
nãòòamaòòassa dukkhað iccheyya.
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IX.
A szeretõ jóság beszéde

1.

Ezt tegye, aki az üdvösben jártas
és a nyugalom helyét kívánja elérni:
Legyen rátermett, egyenes, becsületes,
közvetlen, szelíd és nem öntelt.

2.

Legyen elégedett és könnyen eltartható,
csekély elfoglaltságú, mértékletes,
nyugodt érzékû, meggondolt,
nem arcátlan, családoknál nem sóvárgó.

3.

Semmi kicsinységet sem tesz,
amit más értelmesek helyteleníthetnek.
Legyenek boldogok és megóvottak,
Minden lény váljon boldoggá!

4.

Bármely élõlény, ki itt van,
esendõ vagy erõs, kivétel nélkül mind,
hosszú, nagy vagy közép méretû,
rövid, apró vagy termetes,

5.

látható vagy nem látható,
közelben vagy távollevõ,
létezõ vagy megszületõ 
Minden lény váljon boldoggá!

6.

Senki mást be ne csapjon,
másokat bárhogy is le ne becsüljön,
dühhel és ellenszenv érzületével
egymásnak szenvedést ne kívánjon.
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7.

Mãtã yathã niyað puttað
ãyusã ekaputtam anurakkhe,
Evam pi sabbabhùtesu
mãnasað bhãvaye aparimãýað.

8.

Mettaò ca sabbalokasmið
mãnasað bhãvaye aparimãýað
Uddhað adho ca tiriyaò ca
asambãdhað averað asapattað.

9.

Tiþþhað carað nisinno vã
sayãno vã yãvatassa vigatamiddho.
Etað satið adhiþþheyya:
brahmam etað vihãrað idhamãhu.

10. Diþþhiò ca anupagamma
sålavã dassanena sampanno
Kãmesu vineyya gedhað
na hi jãtu gabbaseyyað punar eti.
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7.

Mint ahogy az anya a saját gyermekét,
egyetlen gyermekét az életével védi,
éppúgy minden lény felé a
gondolatát terjessze ki határtalanul.

8.

Az egész világ iránti szeretõ jóság
gondolatát terjessze ki határtalanul,
fölfelé, lefelé és vízszintesen,
kötetlenül, rosszindulat és ellenségesség nélkül.

9.

Állva, járva, ülve vagy fekve,
de tompultság nélkül
ezt az éberséget határozza el.
Ez a legjobb tartózkodás itt, úgy mondják.

10. És téves nézettõl elfordulva,
az aki erkölcsös, látással teljes,
az érzékiség utáni vágyódást fegyelmezve
bizonyosan nem megy többet anyaméhbe.
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IV. A kozmológiai rend
I. AZ ÉRZÉKI TERÜLET
A tévút
1. az alvilág
2. az állatvilág
3. az eltávozottak
4. a titánok
A jó létállomások
5. az emberek
6. az istenek:
a négy nagy király
a harminchármak
a jámák
az elégedettek
a teremtésüknek örvendõk
a mások teremtése felett rendelkezõk
II. A FORMAI TERÜLET
Az elsõ elmélyedés síkján
a Brahmát kísérõk
a Brahmá miniszterei
a nagy Brahmá
A második elmélyedés síkján
a csekély fényûek
a mérhetetlen fényûek
a sugárzó fényûek
A harmadik elmélyedés síkján
a csekély ragyogásúak
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a mérhetetlen ragyogásúak
a sötétséget beragyogók
A negyedik elmélyedés síkján
a bõséges gyümölcsûek
a nem észlelõ lények
és a Tiszta Földek
Ötféle Tiszta Föld van:
a fáradságnélküliek
a kínnélküliek
a gyönyörûek
a világosan látók
a felsõbbek
III. A FORMANÉLKÜLI TERÜLET
a végtelen tér alapja
a végtelen tudatosság alapja
a semmilyenség alapja
a sem észlelés, sem nem észlelés alapja
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