
Sanskrtská konverzace 

namo nama  poklona! klaním se! (obvyklý pozdrav při setkání s neznámými lidmi) 

namas te  zdravím tě! 

bhadraf vo  buďte zdráv! 

bhadraf te  buď zdráv!  

svXgataf te (vo)  buď (buďte) vítán(i)! 

svasti bhavate  zdar vám (asi jako naše „dobrý den“) 

 

ku`alò bhavXn/api ku`alaf bhavata Jak se máte? (na tuto otázku se obvykle neděkuje;  

na ostatní se odpovídá stejným obratem) 

katham (adya) bhavata prak0ti  Jak se vám (dnes) vede? (ptáme-li se na zdravotní stav) 

`obhanX     (děkuji), je mi dobře 

svastho ´ham    Daří se mi dobře.; Jsem v pořádku. 

X`Xse bhavXn api prak0ti-stha   Doufám, že vám také. 

suprak0tir aham     Já jsem úplně v pořádku. 

nahaf svastha/asvasto ´ham  Není mi dobře. 

ko hetu/kif bhavate jXtam  Co je vám? 

bhavXn sustho d0`yate   Vypadáte dobře. 

vihvalo ´ham    Je mi špatně. 

`irasi me vedanX    Bolí mě hlava. 

asti me vi`e[o ´dya    Dnes je mi lépe. 

(bh0`am) anug0hòto ´smi   Děkuji (velice). Jsem (vám) (velice) zavázán. 

 mahXn ayaf prasXda    Vřelé díky! 

svXgataf bhavate   Není zač! (dosl. Jste vítán. – užíváme jako odpověď,  

jestliže nám někdo za něco děkuje)    

punar-dar`anXya    Na shledanou! 

 

Pozn.: Slov jako „děkuji“, „prosím“ apod. se v sanskrtu užívá mnohem méně než v češtině. Staří Indové měli 
chvályhodný zvyk: souhlas vyjadřovali mlčením, nesouhlas mluvením. 

 

atha kim     ano 

Xm      ano (hovorovější) 



tathX/evam     tak, ano 

bXTham      zajisté 

sXdhu      dobrá 

naiva      ne 

nahi      nikoli 

satyam uktaf bhavatX    máte pravdu 

k[antavyo ´smi     odpusťte 

khedo mama     lituji; je mi líto 

X`Xse na bhavatXf vighnakXryaham  doufám, že vás nevyrušuji 

naiva sarva`a     naprosto ne 

naiva sarvathX     vůbec ne 

napyazumXtram     ani v nejmenším 

k[amyatXf, na manye bhavatX sXdhuktam odpusťte, myslím, že nemáte pravdu 

`ayke bhavad-uktir asXdhvò   obávám se, že se mýlíte 

evam eva     zcela tak; právě tak 

sarva`as tathX     přesně tak 

tathX manye     myslím, že ano 

evaf manye/tan manye    také si myslím 

avabuddhaf yan mayoktam    rozumíte mi (co jsem řekl)? 

atha kim, avagacchXmi    ano, rozumím 

naham avagacchXmi    nerozumím 

atyalpam avagacchXmi    rozumím velmi málo 

k[amyatXf, kim uktam    promiňte, co jste říkal? 

bhavad-uktaf mayX na g0hòtam   nepochytil jsem, co jste řekl 

Xrya, mandataram ucyatXm   mluvte trochu pomaleji, prosím 

spa[sataram ucyatXm    mluvte zřetelněji, prosím 

mahXn me moda    s radostí 

yathX bhavate rocate    jak si přejete 

(také „prosím“, jestliže někomu něco nabízíme) 

satyam eva manyate bhavXn   myslíte to vážně? 

kathaf na     proč ne? 

dhruvam     zajisté  


