
55. LEKCE 
 
1. pipās|ā|rtāya jalaf deh|ī|ti parivrāT|uvāca 
žíznivý-trápený (DAT. sg. n.) voda (AK. sg. n.) dát < dā-, dadāti (2. os. sg. impv. akt.) tak potulný asketa 
(NOM. sg. m.) říci < vac-, vakti (3. os. sg. perf. akt.) 
→ „Dej žíznivému (dosl. žízní trápenému) vodu!“ řekl potulný asketa. 
 
2. kuru|k[etre yuyutsava pāzTavā kauravāś|ca samavetā 
Kuruovo pole (LOK. sg. n.) bojechtivý (NOM. pl. m. desiderat. adj.; Pozn.: < yuj-: kauz.: yojayati, desid.: 
yuyuk[ati, intens.: yoyujyate/yoyujīti/yoyokti) Pánduovec (NOM. pl. m.) Kuruovec (NOM. pl. m.) a sejít se < 
sam+ava+i-, samaveti (NOM. pl. m. t-ové participium) 
→ Na Kuruově poli se sešli bojechtiví Kuruovci a Pánduovci. 
 
3. ya svargam|īpsati sa dānāni dadātu sva|dharmaf|sadā samyag|ācaratu ca 
kdo/jenž (NOM. sg. m.) nebe (AK. sg. n.) přát si získat/dosáhnout < īps-, īpsati (3. os. sg. préz. akt., 
desiderativum) ten (NOM. sg. m.) dar (AK. pl. n.) dát < dā-, dadāti (3. os. sg. impv. akt.)  
svůj-spravedlnost/povinnost (AK. sg. m.) stále dobře/správně konat/provést < ā+car-, ācarati  
(3. os. sg. impv. akt.) a 
→ Kdo chce nebe dosáhnout, nechť dává dary a nechť stále správně koná své povinnosti  
    (dosl. svoji povinnost). 
 
4. mumūrsur|apy|ayaf vīro| jīvann|eva yuddhāt|pratyagāt 
toužící zemřít (NOM. sg. m., desiderativum; Pozn.: < m0-: desid.: mumūr[ati, intens.: memrīyate, marmarti) byť 
i tento (NOM. sg. m.) hrdina (NOM. sg. m.) živý (NOM. sg. m.) právě/jen válka/boj (ABL. sg. m.) vrátit se < 
prati+gam-, pratigacchati (3. os. sg. impf. akt.) 
→ Ačkoliv toužil zemřít, vrátil se tento hrdina z boje živý. 
 
5. tac|cikīr[āmi na tu kartuf śakto| ‘smi 
to (AK. sg. n.) chtít udělat < cikīr[ati (1. os. sg. préz. akt., desiderativum) ne však činit/dělat < k0-, karoti 
(infinitiv) moci < śak-, śaknoti (NOM. sg. m. t-ové participium) já (NOM. sg.) 
→ Chci to udělat, ale nejsem toho schopen. (dosl. nemohu). 
 
6. dedīpyamānaf taf devarūpaf naraf d0[svā kumāro| vismita 
jasně zářit < dīp-, dīpyate (AK. sg. m. příč. přít. mediální, intensivum; Pozn.: desid.: didīpi[ate, intens.: 
dedīpyate) ten (AK. sg. m.) mající božskou krásu (AK. sg. m.) muž (AK. sg. m.) spatřit < d0ś-, paśyati 
(absolutiv) princ (NOM. sg. m.) užaslý (NOM. sg. m. t-ové participium) 
→ Spatřiv toho jasně zářícího muže božské krásy, princ užasl. 
 
7. ye janā mahad|āścaryaf did0k[anti te sarve vilambanaf vinā mad|g0ham|āgacchantv|iti 
taskaro| nagar|āpaza| uccair|abhā[ata 
kdo/jenž (NOM. pl. m.) člověk (NOM. pl. m.) velký (AK. sg. n.) zázrak/div (AK. sg. n.) toužit spatřit < d0ś-, 
did0k[ati (3. os. pl. préz. akt., desiderativum; Pozn.: intens.: darīd0śyate) ten (NOM. pl. m.) všechen (NOM. pl. 
m.) odklad/otálení (AK. sg. n.) bez já (ABL. sg.) dům (AK. sg. n.) přijít < ā+gam-, āgacchati (3. os. pl. impv. 
akt.) tak podvodník (NOM. sg. m.) město-tržiště (LOK. sg. m.) hlasitě mluvit/řici < bhā[-, bhā[ate (3. os. sg. 
impf. méd.) 
Pozn.:  < bhā[-: desid.: bibhā[i[ate; intens.: babhā[yate/bābhā[si; kauz.: bha[ayati 
→ „Lidé, kteří chtějí vidět velký zázrak, nechť všichni bez otálení přijdou do mého domu!“ 
vyvolával hlasitě podvodník na městském tržišti. 



8.tad|āścaryaf did0k[avo| janā| yadā tad|g0haf prāviśafs|tadā g0h|ā|gre te[āf 
sthāpitān|upānaho| g0hītvā sa taskaro| ‘ntarhita 

ten (AK. sg. n.) zázrak/div (AK. sg. n.) toužit spatřit < d0ś-, did0k[ati (NOM. pl. m. příč. přít. činné, 
desiderativum) člověk (NOM. pl. m.) když ten (AK. sg. n.) dům (AK. sg. n.) vstoupit < pra+viś-, praviśati 
(NOM. sg. m. příč. přít. činné) tehdy dům-špice/předek (LOK. sg. n.) ten (GEN. pl. m.) postavený/umístěný 
(AK. pl. m.) sandál (AK. pl. f.) vzít < g0h-, g0hzāti (absolutiv) ten (NOM. sg. m.) podvodník (NOM. sg. m.) 
zmizet < anta+dhā-, antardadhāti (NOM. sg. m. t-ové participium) 
→ Když lidé, toužící spatřit ten zázrak, vstoupili do jeho domu, tehdy podvodník, sebrav 
jejich před domem odložené sandály, zmizel. 
 
9. sa tāf rorūyatīf bhāryāf n|ā|bhyajānāt|tu pārthiva 
on (NOM. sg. m.) ta (AK. sg. f.) hořce naříkat < ru-, rorūyati (AK. sg. f., t-ové participium, intensivum; Pozn.: 
desid. rorū[ati) manželka (AK. sg. f.) ne poznat < abhi+jňā-, abhijānāti (3. os. sg. impf. akt) však vládce (NOM. 
sg. m.) 
→ Ten vládce však nepoznal tu (svoji) hořce naříkající manželku, 
 
10. cira|pravāsa|saftaptāf punarj|ātām|iv|ā|balām 
dlouho/dlouhý-pobyt v cizině-mučený (AK. sg. f.) znovu-narozený (AK. sg. f.) jako/ještě žena (AK. sg. f.) 
→ ztrápenou dlouhým vyhnanstvím, ženu jakoby znovuzrozenou. 
 
 
 
POZN.: 
impv. = imperativ 
impf. = imperfektum 
| naznačuje sandhiové hranice 


