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Enkonduko de la tradukinto

La palia Tripitako (Tipi.taka) estas la plej 
malnova el la konataj kanonaj budhismaj 
tekstaroj. Ĝi konsistas, kiel indikas ĝia nomo, el 
tri pitakoj (palie pi.taka, laŭlitere "korbo"):

1. La pitako de la disciplino (Vinayapi.taka), kiu 
enhavas – krom bibliografion pri la Budho – 
ĉefe la regulojn pri la vivo de bhikŝuoj kaj 
bhikŝuinoj (t. e. la budhismaj gemonaĥoj).

2. La pitako de la sutroj (Suttapi.taka), kun la 
paroladoj de la Budho kaj liaj ĉefaj personaj 
disĉiploj. (Bonvolu noti ke la difino en PIV de 
"sutro" kovras nur la hinduan uzon de tiu 
termino, ne la budhisman.)

3. La pitako de la pura dharmo 
(Abhidhammapi.taka), kun detala pritrakto de la 
budhisma psikologio, priskribata en seka stilo 
sen la literaturaj ornamoj de la du unuaj pitakoj.

La sutropitako siavice konsistas el kvin ĉefaj 
partoj:

5



1. La kolekto de longaj sutroj (Dīghanikāya), 
entute 34.

2. La kolekto de mezlongaj sutroj (Majjihma-
nikāya), entute 152.

3. La kolekto de grupigitaj sutroj (Sa.myutta-
nikāya), entute 2889 malpli longaj tekstoj, 
laŭteme aranĝitaj en 56 subkolektojn.

4. La kolekto de numeritaj sutroj (Anguttara-
nikāya), entute almenaŭ 2308, aranĝitaj en 11 
subkolektojn, el kiuj la unua temas pri aferoj de 
kiuj ekzistas nur unu en ĉiu kategorio, la dua pri 
aferoj de kiuj ekzistas du en ĉiu kategorio kaj 
tiel plu.

5. La kolekto de mallongaj sutroj (Khuddaka-
nikāya), malpli kohera aro de pli memstaraj 
tekstoj, el kiuj Suttanipāta estas la kvina.

Suttanipāta siavice estas dividita en kvin ĉapitroj 
(vagga). Ĉi tiu libro enhavas la duan,  
Cū.lavagga ("La malgranda ĉapitro").

La tuta palia Tripitako – ampleksa kiel ĉirkaŭ 
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11-foje ka kristana biblio – originis kiel 
literaturo buŝa. Laŭ la klasika tradicio oni 
recitis, redaktis kaj parkerigis ĝin dum pluraj 
sinsekvaj koncilioj (palie sangāyana), el kiuj la 
unua tuj post la morto de la Budho, la dua cent 
jarojn poste kaj la tria dum la tempo de la 
imperiestro Asoko. Tiuj tri okazis en Hindio, kaj 
la tria fine aldonis la lastan parton de la 
Ahidhammapi.taka. Dum la kvara koncilio, en 
Cejlono en la unua jarcento antaŭ Kristo, oni 
fine fiksis la tekston ankaŭ skribe, sur 
palmfolioj. Du pluaj koncilioj okazis en 
moderna tempo en Birmo: la kvina en Mandalay 
en 1870 kaj la sesa en Ranguno en 1956.

Dum la lasta, oni decidis aldoni al 
Khuddakanikāya la ĝis tiam dum pli ol dumil 
jaroj plej aĝan post-kanonan pali-tekston, ekde 
nun do kanona: Milinda-pañhā ("La demandoj 
de Milinda").

En la strofonombrado, la unua numero estas 
tiu de la respektiva strofo en la unuopa sutro, la 
dua tiu en la tuta Suttanipāta. Mi sekvas la 
nombradon en la reta eldono de Vipassana 
Research Institute (VRI) ĉe http://tipitaka.org/; 
kelkaj aliaj eldonoj nombras la strofojn 
alimaniere.
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La juvelsutro

(Ratanasutta)

1 (224). Kiuj ajn estaĵoj ĉi tie estas kune,
ĉu ligitaj al la tero ĉu al la aero:
estu ili ĉiuj ĝojaj
kaj aŭdu ili zorge la diroton.

2 (225). Tial ĉiuj estaĵoj aŭskultu
kaj ĉionampleksantan amon donu al homoj
tage kaj nokte donacojn portantaj.
Tial protektu ilin zorgeme.

3 (226). Ĉiu riĉaĵo en ĉi mondo aŭ alia,
ĉiu valora juvelo en mondoj feliĉaj
por ni ne kompareblas kun la tiel evoluinta.
En la Budho estas la valora juvelo.
Per tiu vero estu bonfarto.

4 (227). La ĉeso, la senpasio, la senmorto valora
kiujn atingis la Sakjo-saĝulo koncentrita  —
nenio kompareblas kun tiu Dharmo.
En la Dharmo estas la valora juvelo.
Per tiu vero estu bonfarto.
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5 (228). Kion la supera vekiĝinto laŭdis kiel
     puran
nomiĝas sinsekvaj koncentrostatoj.
Kun tiu koncentrado nenio kompareblas.
En la Dharmo estas la valora juvelo.
Per tiu vero estu bonfarto.

6 (229). La ok, kiujn laŭdas la konsciaj,
la kvar paroj,
disĉiploj de la bone evoluinta, meritas oferojn.
Donacoj al ili portas grandan frukton.
En la Sangho estas la valora juvelo.
Per tiu vero estu bonfarto.

7 (230). Kiuj agas bone kun forta koro,
senpasiaj en la instruado de Gotama,
kiuj atingis la atingeblan
kaj liberigis sin de morto,
libere ĝuas ili la freŝecon atingitan.
En la Sangho estas la valora juvelo.
Per tiu vero estu bonfarto.

8 (231). Kiel fortan foston, enpuŝitan enteren,
la kvar ventoj ne povas skui,
tiel mi diras tiun esti vera homo
kiu tute vidas la noblajn verojn.
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En la Sangho estas la valora juvelo.
Per tiu vero estu bonfarto.

9 (232). Kiuj komprenas la noblajn verojn,
bone klarigitaj de la profunde saĝa —
kiel ajn neglektemaj ili estas,
ili ne ekprenas okan iĝon.
En la Sangho estas la valora juvelo.
Per tiu vero estu bonfarto.

10 (233). Kiu ne povas ne vidi,
tiu forlasas tri aferojn:
kredo je mio, dubo
kaj ritemo, se ajna.

11 (234). Libera li estas de la kvar abismoj,
kaj ne kapabla fari la ses plej gravajn misagojn.
En la Sangho estas la valora juvelo.
Per tiu vero estu bonfarto.

[La kvar abismoj: la vivo kiel besto, kiel malsata 
spirito (peta), kiel "titano" (asura) kaj en la plej 
malagrabla stato, la "infero" (neniu el tiuj statoj 
estas eterna). Tio signifas ĉiujn vivnivelojn 
krom tiuj de homo kaj devao.
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Devao — ofte iom mistrafe nomata "dio" — 
estas estaĵo kiu vivas en nivelo pli agrabla ol la 
homa, sed sen esti senmorta, nek nepre aparte 
saĝa.

La ses plej gravaj misagoj: mortigi sian 
patrinon, mortigi sian patron, mortigi arahanton 
(homon tute sendeziran), vundi budhon, kaŭzi 
skismon en la sangho kaj respekti alian 
instruiston pli ol la Budhon.]

12 (235). Kiel ajn li agas malbone
korpe, parole aŭ pense,
li ne povas tion kaŝi.
Laŭdire tio ne eblas por vidanto.
En la Sangho estas la valora juvelo.
Per tiu vero estu bonfarto. 

13 (236). Kiel en bosko, en floranta arbopinto
dum la unua somera monato,
tiel li klarigis la plej bonan Dharmon
kondukantan al nirvano, al la plej alta bono.
En la Budho estas la valora juvelo.
Per tiu vero estu bonfarto. 

14 (237). La plej bona, plej scianta, plej 
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donanta,
     plej portanta
kaj senkompara klarigis la plej bonan Dharmon.
En la Budho estas la valora juvelo.
Per tiu vero estu bonfarto.
 
15 (238). Elĉerpiĝis la malnova origino, ne
     estiĝas nova
el senpasia menso en estonta vivo.
Ĉi semoj elĉerpitaj, ne plu inciteblaj,
la saĝuloj estingiĝas kiel jena lampo.
En la Sangho estas la valora juvelo.
Per tiu vero estu bonfarto. 

16 (239) Kiuj ajn estaĵoj ĉi tie estas kune,
ĉu ligitaj al la tero ĉu al la aero:
la tiel evoluintan, de devaoj kaj homoj laŭdatan
Budhon ni honoru. Estu bonfarto.

17 (240). Kiuj ajn estaĵoj ĉi tie estas kune,
ĉu ligitaj al la tero ĉu al la aero:
la tiel evoluintan, de devaoj kaj homoj laŭdatan
Dharmon ni honoru. Estu bonfarto.

18 (241). Kiuj ajn estaĵoj ĉi tie estas kune,
ĉu ligitaj al la tero ĉu al la aero:
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la tiel evoluintan, de devaoj kaj homoj laŭdatan
Sanghon ni honoru. Estu bonfarto.
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La sutro pri fiodoraĵo

(Āmagandhasutta)

1 (242). "Milion, grenon kaj legumenacojn,
legomojn, terfruktojn kaj grimpoplantojn —
kiuj konscie manĝadas tion, laŭregule ricevitan,
tiuj ne mensogas por povi ĝui.

2 (243). Kiu manĝas ion bone faritan, bone
     preparitan,
de aliaj donitan, donacitan, abundan,
kiu ĝuadas frandaĵojn —
tiu, ho Kassapa, voras fiodoraĵon.

3 (244). 'Kio fiodoras, tio ne licas al mi' —
ĝuste tiel diras vi, kiu nomas vin brahmano,
dum vi ĝuadas frandaĵojn,
bone preparitan birdoviandon.
Mi demandas vin, ho Kassapa, pri tio:
Kiu manĝaĵo por vi fiodoras?"

["Kassapa" en ĉi tiu sutro estas la nomo de la 
lasta budho antaŭ la historia Budho Gotama]

4 (245). "Lezi vivon, mortigi, tranĉi, ligi,
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ŝteli, mensogi, trompi kaj fraŭdi,
perfidi, postkuri edzinojn de aliaj —
tio fiodoras, sed ne viandomanĝado.

5 (246). Ĉi tie ĝuadi senbride,
avidi gustojn, vivi malpure,
kredi ke nenio ekzistas, agadi malĝuste kaj
     nenion voli lerni —
tio fiodoras, sed ne viandomanĝado.

6 (247). Esti severa kaj kruela, kalumnii,
perfidi amikojn, esti senkompata kaj aroganta,
avara, al neniu ion donanta —
tio fiodoras, sed ne viandomanĝado.

7 (248). Esti kolera kaj fiera, obstina kaj
     necedema,
malhonesta, envia kaj fanfaronema,
aroganta, malmodesta, serĉanta
     malnobluloujn —
tio fiodoras, sed ne viandomanĝado.

8 (249). Agi malice, ne pagi ŝuldojn, klaĉi,
distordi leĝojn kaj ĉi tie falsi,
kiel plej aĉa el homoj ĉi tie fiagi —
tio fiodoras, sed ne viandomanĝado.
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9 (250). Senbride ĉi tie inter vivantoj
preni el aliaj kaj provi ilin lezi,
senkore, kruele, krude kaj senrespekte —
tio fiodoras, sed ne viandomanĝado.

10 (251). Sin kroĉi al tiuj, ĝeni kaj detrui,
ĉiam praktiki tiaĵojn kaj poste iri en mallumon,
kapaltere fali en inferon —
tio fiodoras, sed ne viandomanĝado.

11 (252). Ne rezignado pri fiŝaĵo kaj viando,
ne nudeco, ne kaporazado,
ne hararo netondita, ne malpureco,
ne vestaĵoj de netanitaj haŭtoj, ne bruloferado,
ne la multaj asketaĵoj en la mondo por
     senmorteco,
ne mantroj kaj trinkoferoj,
ne buĉoferoj, ne plejebla sinturmentado per la
     sezona vetero
purigas mortulon, kiu ne lasis la dubojn.

12 (253). La saĝulo iranta inter ĉio kun sentoj
     briditaj,
firma en la dharmo, kun sia ĝojo en la rekta kaj
     milda,
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kun katenoj rompitaj, libera de ĉio nekontentiga,
lin ne makulas vidaton kaj aŭdaton."

13 (254). Tiel parolis la sublimulo fojon post 
fojo
     pri tio,
kaj la Vedospertulo komprenis.
La saĝulo klarigis tion per versoj variaj,
li kiu ne fiodoras, kiu ne sin kroĉas, kiun sekvi 
    estas malfacile.

14 (255). Aŭdinte la bone diritajn vortojn de la
     vekiĝinto,
kiuj ne fiodoras, kiuj forĉasas ĉion
     nekontentigan,
li humile honoris la tiel evoluintan
kaj tuj petis noviciĝon.
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La hontosutro

(Hirisutta)

1 (256). Kiu rifuzas honti, kiu tion malestimas,
kaj kiu diras "mi estas via",
sed ne faras tion, kion li povas —
tiun vi ne rigardu "via".

2 (257). Kiu inter amikoj ne agas
laŭ siaj propraj dolĉaj vortoj,
tiun la saĝuloj konas kiel iu
kiu nur parolas kaj nenion faras.

3 (258). Tiu ne estas amiko, kiu ĉiam fervore
kredas sin vidi malpacon kaj serĉas malfortojn.
Ĉe kiu oni kuŝas kiel infano ĉe la brusto,
tiu estas amiko disde kiu neniu povas disigi 
onin.

4 (259). Li kultivas tion, kiu kreas ĝojon,
la feliĉon laŭdindan.
La frukton rikoltas tiu
kiu portas la jugon de la homo.

5 (260). Apartecon gustuminte
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kaj trankviligon
oni liberas de malico,
gustumante dharmoĝojon.

20



La benosutro

(Mangalasutta)

Tiel mi aŭdis:

Iam la sublimulo restadis apud Savatthi, en la 
Ĝeta-arbaro, en la ĝardeno de Anathapindika. 
Tiam certa devao, je la fino de la nokto, lumigis 
la tutan Ĝeta-arbaron per sia pompo, iris al la 
sublimulo, salutis lin respektoplene, ekstaris 
apude kaj alparolis lin per verso:

[ Devao — vidu klarigon al la Juvelsutro supre!

je la fino de la nokto: Aŭ "dum bela nokto" — 
ambaŭ interpretoj estas eblaj (palie 
abhikkantāya rattiyā).]

1 (261). "Multaj devaoj kaj homoj
pensas pri benoj,
bonon deziras.
Klarigu la plej altan benon!"

[la plej altan benon: aŭ "protekton" (palie 
mangala).]
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2 (262). "Ne iri kun nesciemuloj,
iri kun saĝuloj,
respekti respektindulojn —
jen la plej alta beno.

3 (263). En taŭga loko loĝi,
esti aginta merite,
mem havi ĝustan intencon —
jen la plej alta beno.

4 (264). Granda klereco kaj kapablo,
bone ekzercita memdisciplino,
bone dirita ĉiu parolo —
jen la plej alta beno.

5 (265). Servi gepatrojn,
prizorgi edzinon kaj idojn,
vivteni sin pace —
jen la plej alta beno.

6 (266). Esti donema kaj vivi virte,
prizorgi parencojn,
agi sen damaĝi —
jen la plej alta beno.
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7 (267). Forlasi malbonon, rezigni ĝin,
ne trinki ebriigilojn,
esti vigla inter la aĵoj —
jen la plej alta beno.

8 (268). Respekto kaj humileco,
kontentemo kaj dankemo,
ĝustatempe aŭdi la dharmon —
jen la plej alta beno.

9 (269). Esti pacienca kaj facile instruebla,
vidi ŝramanojn,
ĝustatempe diskuti la dharmon —
jen la plej alta beno.

["Ŝramanoj" estis origine, en la antikva Hindio, 
liberaj asketoj metintaj sin ekster la kastsistemo, 
dominata de la brahmanoj. La estonta Budho 
estis unu el ili, kaj ĉi tie verŝajne estas celataj 
unuavice budhismaj monaĥoj.]

10 (270). Regi sin kaj esti ĉasta,
vidi la noblajn verojn,
atingi nirvanon —
jen la plej alta beno.
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11 (271). Se ies menso ne tremas
kiam tuŝata de mondaj aferoj,
senĉagrena, senpasia kaj sekura —
jen la plej alta beno.

12 (272). Kiuj tiel agadis,
nenie venkitaj,
ĉie iradas feliĉe.
Jen por ili la plej alta beno."
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La Suĉiloma-sutro

(Sucilomasutta)

Tiel mi aŭdis:

Iam la sublimulo restadis apud Gaya, en 
Tankitamanĉa, kie loĝis la jakŝo Suĉiloma.
     Ĝuste tiam la jakŝo Khara kaj la jakŝo 
Suĉiloma proksimiĝis al la sublimulo.
     Tiam la jakŝo Khara diris al la jakŝo 
Suĉiloma:
    "Jen ŝramano."
    "Jen ne ŝramano, jen ŝajnŝramano. Nu, mi 
vidos ĉu li estas ŝramano aŭ ŝajnŝramano."
     Tiam la jakŝo Suĉiloma iris al la sublimulo 
kaj tuŝis lian korpon, kaj la sublimulo retiris sin.
     Tiam la jakŝo Suĉiloma diris al la sublimulo:
     "Ĉu vi timas min, ŝramano?"
     "Mi ne timas vin, amiko, sed via tuŝo estas 
malagrabla."
     "Mi faros al vi demandon, ŝramano. Se vi ne 
respondos mi frenezigos vin, aŭ krevigos vian 
koron, aŭ prenos viajn piedojn kaj ĵetos vin trans 
la riveron."
     "Mi ne vidas, amiko, en ĉi tiu mondo kun 
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devaoj, kun Marao kaj Brahmo, en ĉi tiu aro de 
ŝramanoj kaj brahmanoj, de devaoj kaj homoj, 
iun kiu povus frenezigi min, aŭ krevigi mian 
koron, aŭ preni miajn piedojn kaj ĵeti min trans 
la riveron; sed demandu min pri kio vi volas."
     Tiam la jakŝo Suĉiloma diris al la sublimulo 
versforme:

1 (273). "De kie venas deziro kaj malamo?
Kie naskiĝas malĝojo, ĝojo kaj teruro?
Kie originas la pensoj,
kiuj flugas kiel korniko kiam knaboj suprenĵetas
     ĝin?"

2 (274). "De tie venas deziro kaj malamo.
Tie naskiĝas malĝojo, ĝojo kaj teruro.
Tie originas la pensoj,
kiuj flugas kiel korniko kiam knaboj suprenĵetas
      ĝin.

3 (274). Dezir-naskitaj, mem-originitaj,
ĝuste kiel naskitaj el la banjan-trunko,
ili estas multmaniere kunplektitaj kun ĝuoj
kiel grimpoplanto disvastiĝas en arbaro.

[Banjano: laŭ PIV Ficus Indica, laŭ alia fonto 
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Ficus benghalensis kaj aliaj; PIV diras ke ĝiaj 
"branĉoj mem reenradikiĝas". Ĝi normale 
komencas sian vivciklon kiel epifito sur alia 
arbo, kaj el tie ĝi dissendas enaerajn radikojn, 
kiuj nur poste enradikiĝas en la tero. Ankaŭ 
nomata "strangol-figujo", ĉar la gastiganta arbo 
ne ĉiam travivas la proceson.]

4 (275). Kiuj komprenas de kie venas tio,
tiuj forpelas ĝin. Aŭskultu, jakŝo!
Ili transiras tiun riveron, tiel malfacile
     transireblan,
ne antaŭe transiritan, kaj ne denove estiĝas. "
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La dharmovivosutro

(Dhammacariyāsutta)

1 (276). Dharmo-vivado, pura vivado 
jen la plej granda kontrolo
se oni eliris
el hejmo al senhejmeco.

2 (277). Se iu estas krudparolema
kaj bestece ĝojas pro lezado —
pli malica estas lia vivo,
kreskas lia malpureco.

3 (278). Kverelema bhikŝuo,
envolvita en memtrompo,
ne komprenas la instruon de la Budho
eĉ se ĝi estas klarigata.

4 (279). Se oni lezas la memkultivitajn,
regate de ne-scio,
oni ne komprenas ke malpureco
estas vojo al infero.

5 (280). Suben li falis
de utero al utero, de mallumo al mallumo.
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Tia bhikŝuo
poste neniam estos kontenta.

6 (281). Similos al kloako,
jaron post jaro plenigita,
tiu kiu estas tia.
Malfacile purigebla estas tiu, kiu banas sin en
     koto.

7 (282). Se vi scias, ho bhikŝuoj, ke iu estas tia,
ligita al hejmo,
deziranta malbonon,
pensanta malbone,
aganta malbone,

8 (283). unuiĝu do ĉiuj
kaj evitu lin.
Forbrosu rubon,
forbalau malpuraĵon!

9 (284). Forigu forĵetaĵon de ĉi tie,
tiujn kiuj fieras pri sia asketismo,
kvankam ne asketoj!
Elĵetu tiujn kiuj deziras malbonon
kaj agadas malbone.
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10 (285). Vivu pure inter la puraj.
Vivu atente.
Tiam vi, kune kaj komprenplene,
finos la nekontentigan.

30



La sutro pri brahmanaj moroj

(Brāhma.nadhammikasutta) 

Tiel mi aŭdis:
x
Iam la sublimulo restadis apud Savatthi, en la 
Ĝeta-arbaro, en la ĝardeno de Anathapindika. 
Tiam granda nombro da riĉaj brahmanoj el 
Kosalo — maljunaj, kadukaj, multjaraj, 
vivspertaj, mortproksimaj — iris al la sublimulo, 
respektoplene salutis lin kaj afable paroletis kun 
li. Poste ili sidiĝis apude kaj diris al li:
     "Moŝto Gotama, ĉu vivas nuntempe iuj 
brahmanoj vivantaj laŭ malnovaj brahmanaj 
moroj? "
     "Ne, ho brahmanoj, vivas nuntempe iuj 
brahmanoj vivantaj laŭ malnovaj brahmanaj 
moroj."
     "Estus bone por ni se la moŝto Gotama 
bonvolus paroli pri malnovaj brahmanaj moroj, 
se nenio malhelpas."
     "Do aŭskultu, ho brahmanoj, kaj bone atentu! 
Mi parolos."
     "Tiel ni faros", tiuj riĉaj brahmanoj promesis 
la sublimulon.
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     La sublimulo parolis tiel:

1 (286). "La antikvaj saĝuloj
regis sin kaj praktikis asketismon,
forlasis la amon al la kvin sensoj
kaj agadis por sia propra bono.

2 (287). Ne gebovojn posedis la brahmanoj,
ne oron, ne riĉajojn.
Studado estis por ili posedaĵo kaj semo.
La plej valoran trezoron ili gardadis.

3 (288). Manĝaĵojn preparitajn por ili
kaj metitajn antaŭ ilia pordo
ili rigardis preparitaj en fido
kaj donitaj al ili.

4 (289). Per buntaj ŝtofoj,
per litoj kaj loĝejoj,
riĉaj landoj kaj regnoj
honoris tiujn brahmanojn.

5 (290). Neatakeblaj estis la brahmanoj,
nevenkeblaj, de la dharmo protektataj.
Neniu iam forĉasis ilin
de la hejma pordo.
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6 (291). Ĝis kvardekokjaraj
ili vivadis pure.
La pratempaj brahmanoj
volis scii kaj agadi ĝuste.

7 (292). La brahmanoj ne iris al alia virino,
nek aĉetis edzinon.
En reciproka konsento ili vivadis kune
kaj trovis en tio plezuron.

8 (293). Krom ĝustatempe
la edzo detenis sin.
Inter tiuj okazoj
la brahmanoj ne seksumis.

9 (294). Puron kaj virton,
sinceron, mildon kaj sinregon,
ĝentilecon kaj neperforton
kaj paciencon ili laŭdis.

10 (295). La plej elstara inter ili,
same forta kiel Brahmo mem,
eĉ dum sonĝo
ne seksumis.

11 (296). Lian ekzemplon sekvis
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kelkaj saĝuloj en ĉi tiu mondo.
Puron kaj virton
kaj paciencon ili laŭdis.

12 (297). Ili petis manĝon, liton kaj ŝtofon,
buteron kaj oleon,
kolektis tion laŭ ĝusta maniero
kaj de tio preparis sian oferaĵon.

13 (298). Preparante la oferaĵon
ili ne mortigis bovinojn.
Kiel patro, patrino kaj fratoj
aŭ aliaj parencoj
bovinoj estas niaj plej bonaj amikoj.
De ili venas sanigiloj.

14 (299). Manĝon kaj forton ili donacas,
same belon kaj feliĉon.
Sciante tion
la brahmanoj ne mortigis bovinojn.

15 (300). Elegantaj kaj altstaturaj,
belaj kaj famaj,
la brahmanoj ekzercis ĉiujn devojn
laŭ siaj propraj reguloj.
Dum ili vivis en la mondo
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bone prosperis la homaro.

16 (301). Sed ili ŝanĝiĝis
poiome vidante 
de la reganto la pompon
kaj ornamitajn virinojn,

17 (302). bone konstruitajn veturilojn,
tiratajn de ĉevaloj purrasaj,
kovrilojn buntajn kaj bone faritajn,
domojn kaj loĝejojn bone planitajn,

18 (303). grandajn brutarojn ĉirkaŭe,
aron de belaj virinoj,
grandegan homan trezoron.
Ekdeziris la brahmanoj.

19 (304). Tiam ili verkis poemojn
kaj iris al Okkaka:
'Grandan riĉaĵon vi havas
kaj multe da manĝo.
Oferu el viaj multaj havaĵoj!
Oferu el via granda riĉaĵo!'

20 (305). La reĝon, estron de veturigistoj,
persvadis la brahmanoj.
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Ĉevalojn kaj homojn li buĉoferis,
ĵetoferon li faris kaj kompletan trinkaĵoferon.
Tion farinte
li faris al la brahmanoj grandan donacon:

21 (306). bovinojn, manĝojn kaj litojn
kaj ornamitajn virinojn,
bone konstruitajn veturilojn,
tiratajn de ĉevaloj purrasaj,
kovrilojn buntajn kaj bone faritajn,

22 (307). kaj pompajn loĝejojn
bone planitajn.
Li plenigis ilin per ĉiuspecaj grajnoj
faris al la brahmanoj grandan donacon.

23 (308). Grandajn donacojn ili tie ricevis
kolektis ilin kaj pro tio ĝojis.
Ilin venkis deziroj,
eĉ pli avido kreskis.
Denove ili verkis poemojn
kaj iris al Okkaka:

24 (309). 'Kiel akvo kaj tero,
oro, mono kaj monvaloro,
tiel estas bovinoj por homoj.
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Necesaj ili estas por vivantaĵoj.
Oferu el viaj multaj havaĵoj!
Oferu el via granda riĉaĵo!'

25 (310). La reĝon, estron de veturigistoj,
persvadis la brahmanoj.
Centmilojn da bovinoj
li buĉoferis.

26 (311). Nek per piedoj, nek per kornoj
ili iam vundas iun.
Mildaj kiel sovaĝaj kaprinoj estas bovinoj.
Ili plenigas niajn ujojn per lakto.
Ilin la reĝo prenis je la kornoj
kaj perglave mortigis.

27 (312). Tiam ekkriis devaoj kaj prapatroj,
Indro, gigantoj kaj noktaj demonoj,
kiam glavo falis sur bovino:
"Jen fiaĵo!"

28 (313). Tri malsanoj ekzistis antaŭe:
sopiro, malsato kaj maljuneco,
sed post la bovinbuĉado
ili iĝis naŭdek ok.
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29 (314). Tiu perforta malĝusto
okazis antaŭlonge.
Senkulpaj estaĵoj estis mortigataj.
De la ĝusto defalis la oferantoj.

30 (315). Tian malnovan fikutimon
mallaŭdas la saĝuloj.
Vidante tiaĵon
homoj mallaŭdas la oferanton.

31 (316). Tiel ĝusteco malaperis.
Interluktis servistoj kaj triastatanoj,
multe interluktis nobeloj.
Sian edzon malestimis la edzino.

32 (317). Nobeloj kaj falsaj pastroj
kaj aliaj protektataj de familia tradicio
malzorgis pri sia heredaĵo
kaj lasis sin regi de siaj ĝuoj."

Post tiuj vortoj, tiuj riĉaj brahmanoj diris al la 
sublimulo:
     "Bonege, moŝto Gotama, bonege, moŝto 
Gotama! Kiel oni, moŝto Gotama, ion 
renverŝitan starigus, aŭ ion kovritan malkovrus, 
aŭ al vojerarinto montrus la vojon, aŭ en 
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mallumo portus olelampon por ke okulhavulo 
povu vidi la formojn, ĝuste tiel la dharmon 
multmaniere klarigis moŝto Gotama. Tial ni 
rifuĝas al moŝto Gotama, al la dharmo kaj al la 
bhikŝuaro. Akceptu nin moŝto Gotama kiel 
laikojn, rifuĝintajn al li ekde hodiaŭ kaj ĝis la 
fino de niaj vivoj."
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La ŝipsutro 

(Nāvāsutta)

1 (318) El kiu oni ricevis la instruon,
tiun oni honoru kiel devaoj Indron.
La honorito, plena je fido pro tio
kaj multon aŭdinta, montras la instruon.

2 (319). Tion atente aŭskultis saĝulo
kaj vivas laŭ la tuta instruo.
Sperta estos, klare kaj profunde pensos tiu,
kiu zorgeme estas kune kun tiulo.

3 (320). Sekvinte mallarĝmensan nesciemulon
kiu ne atingis la celon, kiu envias,
oni mortos ne ĉi tie kompreninte la instruon,
ne venkinte la dubon.

4 (321). Kiel se viro eniris riveron,
grandan akvon, rapidan fluon,
kaj lin fortiras la fluo —
kiel li povus helpi aliajn transiri?

5 (322). Ĉi tie tiel ne kompreninte la instruon,
ne zorgante pri la multonaŭdintoj,
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mem senscia, ne venkinte la dubon —
kiel li povus helpi aliajn kompreni?

6 (323). Kvazaŭ enirante fortikan ŝipon,
ekipitan per remilo kaj rudro,
tie li transirigas multajn aliajn.
Li scias kiel fari, li estas sperta kaj zorgema.

7 (324). Kiu tiel scias bone kaj progresis,
multon aŭdis kaj ne lasas sin skui,
tiu povas komprenigi ankaŭ aliajn
se tiuj volas aŭskulti kaj pretas ricevi.

8 (325) Tial oni estu kun nobla homo,
kun saĝulo multon aŭdinta.
Spertante la dharmon, komprenante ĝian celon
kaj vivante laŭ ĝi oni atingas feliĉon. 
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Kiu moralo? 

(Ki.msīlasutta)

1 (326). Per kiu moralo, per kiu konduto,
per kiu agado
oni trovas firman bazon
kaj atingas la finan celon?

2 (327). "Oni honoru maljunulojn, oni ne enviu,
oni sciu kiam estas tempo vidi siajn instruistojn,
aprezi kiam la instruo estas klarigata
kaj zorge aŭskulti la bone diritan.

3 (328). Ĝustatempe oni iru al siaj instruistoj,
malobstiniĝu kaj humiliĝu.
Vortojn kaj signifojn, memkontrolon kaj puran
     vivon —
ilin oni memoru kaj praktiku.

4 (329). Oni vivu en la dharmo, ĝoju pro la
     dharmo,
firme staru en la dharmo, povu ekzameni la
     dharmon,
nenion diru malutile al la dharmo
sed estu gvidata de veroj bone diritaj.
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5 (330). Stultaj ŝercoj kaj senenhava babilado,
lamentado kaj malamo,
hipokriteco kaj trompado,
avareco kaj orgojlo,
eksciteco kaj severeco,
fimoralo kaj blindeco —
sen tio, ne fiera,
oni vivu firme.

6 (331). La profunde komprenita estas bone
     dirita.
Klereco estas profunde kompreni koncentradon.
Ne kreskas ties saĝo kaj klero
kiu trohastemas kaj neglektemas.

7 (332). Kiuj ĝojas pri la dharmo, instruata de la
     noblaj,
neniu superas ilin parole, pense kaj age.
Firme ili staras en paco, mildeco kaj
     koncentrado.
La esencon de klereco kaj saĝeco ili atingis."
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La vekosutro

(U.t.thānasutta)

1 (333). Vekiĝu kaj sidiĝu!
Kiel dormo profitas al vi?
Kiel ripozus la malsanuloj
vunditaj per sagoj kaj turmentataj?

2 (334). Vekiĝu kaj sidiĝu,
firme strebu al paco!
Trovante vin neglektemaj
la mortoreĝo ne trompu vin kaj dependigu vin.

3 (335). Kion devaoj kaj homoj
kroĉas kaj deziras  —
venku tiun deziron!
Ne lasu momenton fuĝi.
Kiuj tion faris malĝojas
inferen venintaj.

4 (336) Neglekto estas polvo.
Tio al kio neglekto kondukas estas  polvo.
Per zorgemo kaj scio
tiru la sagon el vi mem!
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La Rahula-sutro

(Rāhulasutta)

1 (337). "Vi ne malestimas la saĝulon, ĉu,
vi kiu ĉiam estas kun li?
La torĉoportanton de la homaro
vi dece respektas, ĉu?"

2 (338). "Ne, mi ne malestimas la saĝulon,
mi kiu ĉiam estas kun li.
La torĉoportanton de la homaro
mi dece respektas ĉiam."

3 (339). "Forlasinte la amon al la kvin sensoj,
belformaj kaj allogaj,
fidplene iru for de via hejmo.
Finu la nekontentigan.

4 (340). Sekvu noblajn amikojn,
kuŝu kaj sidu aparte,
sola kaj for de la bruo.
Manĝu modere.

5 (341). Vestaĵoj kaj manĝaĵo,
flegado, kuŝ- kaj sidlokoj —
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ne soifu tiujn!
Ne revenu al la mondo.

6 (342). Regu vin en la regularo
kaj en la kvin sensoj.
Atentu la korpon.
Tute sendependiĝu de ĝi.

7 (343). Evitu la ŝajnon,
agrablan kaj dezirvekan.
Koncentru la menson sur la malagrabla,
bone kolektitan ĉirkaŭ unu punkto.

8 (344). Koncentru la menson sur la ne nur 
ŝajna.
Forlasu la inklinon al fiereco.
Nuliginte vian fierinklinon
pace vagadu.
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La Nigrodhakappa-sutro

(Nigrodhakappasutta)

Tiel mi aŭdis:

Iam la sublimulo restadis en Alavi, ĉe la 
tombomonumento Aggalava. Ĝuste tiam la 
ĉefinstruisto de la respektinda Vangisa, la 
plejaĝulo Nigrodha-Kappa, estis komplete 
estingiĝinta ĉe la tombomonumento Aggalava. 
     Tiam la respektinda Vangisa vivis solece kaj 
aparte, kaj li komencis cerbumi: "Ĉu mia 
ĉefinstruisto komplete estingiĝis, ĉu ne?"
     Poste la respektinda Vangisa vespere forlasis 
sian apartecon kaj iris al la sublimulo, salutis lin 
respektoplene, sidiĝis apude kaj diris:
     "Jen, respektinda, mi vivis solece kaj aparte, 
kaj mi komencis cerbumi: 'Ĉu mia ĉefinstruisto 
komplete estingiĝis, ĉu ne?'"
     Poste la respektinda Vangisa stariĝis, aranĝis 
siajn vestaĵojn, kunigis siajn manojn, salutis la 
sublimulon kaj alparolis lin per versoj:

1 (345). "Ni demandas la instruiston, la saĝegan,
kiu jam ĉivive forigis la dubojn:
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ĉe Aggalava forpasis bhikŝuo,
konata, fama, pacoplena.

2 (346). Nigrodha-Kappa estis lia nomo.
Ĝin vi, ho sublimulo, donis al la brahmano.
Li vagadis kaj laŭdis vin, provante kompreni.
Decidema li estis kaj vidis la fortan dharmon.

3 (347). Tiun disĉiplon, ho ĉion vidanta Sakja,
ni ĉiuj volas koni.
Niaj oreloj estas pretaj aŭskulti.
Vi estas nia instruisto, neniu superas vin.

4 (348). Forigu nian dubon kaj informu min:
plej saĝa, rigardu ĉu li komplete estingiĝis.
Diru tion en nia mezo, ho ĉion vidanta,
kiel Indro, la milokula, inter devaoj.

5 (349). Kiuj ajn katenoj estas ĉi tie la vojoj de
     memtrompo,
ligitaj al nescio, lokoj de dubo,
ili ne atingas vin, ho tiel evoluiĝinta,
vi kiu vidas plej akre inter homoj.

6 (350). Se oni ne tute forigas siajn makulojn
kiel la vento forpuŝas la nubarojn, 
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tiam la tutan mondon envolvas mallumo.
Tiam ne brilas eĉ la plej radiantaj homoj.

7 (351). La saĝuloj donas lumon al ni.
Tial, heroo, mi opinias vin saĝa.
Ni venis al tiu kiu klare vidas kaj scias.
Klarigu Kappan al ni kunvenintaj!

8 (352). Parolu tuj, kun via tiel bela voĉo,
ekflugu kiel sovaĝa ansero, komencu kanti
sonore kaj bele!
Ni ĉiuj aŭskultos atente.

9 (353). Kiu tute forlasis naskiĝon kaj morton
kaj forskuis tion, lin mi petas envortigi la
     dharmon.
De la monduloj ne plenumiĝas la deziroj.
La tiel evoluiĝintaj decideme iras al la celo.

10 (354). Per perfekta saĝeco vi komprenis.
Via klarigo estos la plejeble bona.
Mi ree kunigas la manojn kaj etendas ilin.
Ne trompu nin, ho plej saĝa!

11 (355). Supre kaj sube vi ekkonis la noblan
     dharmon.
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Ne trompu nin, ho plej forta!
Kiel akvon dum la plej varmega somero,
tiel mi sopiras viajn vortojn. Elverŝu la auditan!

12 (356). Ĉu li ĝuste iris la bonan vojon,
la respektinda Kappa? Ĉu li ne iris ĝin vane?
Ĉu lia fajro estingiĝis? Ĉu restas io?
Ĉu li vere liberigis sin? Ni aŭskultas vin."

13 (357). "Ĉi tie li tranĉis la soifon al menso kaj
     korpo" — 
tiel la sublimulo —
"la fluon de la mallumulo, tiel longe fluinta
      subgrunde.
Li tute trapasis naskiĝon kaj morton."
Tiel parolis la sublimulo, la ĉefa el kvin.

14 (358). "Tion aŭdinta, mi trankvilas,
vian parolon, vi ĉefsaĝulo.
Vere ne vane mi demandis.
La brahmano ne trompis min.

15 (359). Kiel li parolis, tiel li faris.
Tia estis la disĉiplo de la Budho.
Li tranĉis la reton de la trompema morto,
la streĉitan kaj fortan.
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16 (360). Kappa vidis, ho sublimulo,
la komencon de la kroĉtenado.
La respektinda Kappa vere venkis la
     mortoregnon,
el kiu oni malfacile fuĝas."
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La sutro pri ĝusta vagado en la mondo

 (Sammāparibbājanīyasutta)

1 (361). "Mi demandas la silentulon, la tre 
saĝan,
kiu transiris la riveron kaj atingis la alian 
bordon,
la komplete estingiĝintan, la firman:
bhikŝuo forlasinta sian hejmon, rezignante la
     ĝuojn,
kiel li ĝuste vagadu en la mondo?"

2 (362). "Se oni ne plu serĉadas benojn" —
tiel la sublimulo —
"antaŭsignojn, sonĝojn kaj aŭgurojn,
se oni forlasis la makulon de benoserĉado —
tiam oni ĝuste vagados en la mondo.

3 (363) La deziron bhikŝuo forlasu
al ĝuoj homaj kaj ĉielaj,
transpasu la iĝon, komprenu la realon.
Tiam li ĝuste vagados en la mondo.

4 (364) Bhikŝuo turnu la dorson al kalumnio,
forlasu koleron kaj avarecon,
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ne zorgu pri apogo kaj kontraŭstaro.
Tiam li ĝuste vagados en la mondo.

5 (365) Forlasinta karan kaj malkaran,
nenion kroĉtenanta, al nenio sin apoganta,
libera de ĉiuj katenoj
li ĝuste vagados en la mondo.

6 (366) Li ne vidas ion valoran en posedo.
De tenado li forturnas sian deziron.
Neniun li lasas apogi lin aŭ konduki lin.
Li ĝuste vagados en la mondo.

7 (367) Se li parolas, pensas kaj agas senbare,
se li ĝuste komprenis la dharmon,
se li strebas al nirvano —
tiam li ĝuste vagados en la mondo.

8 (368) Se bhikŝuo ne fieras kiam honorata,
ne koleras kiam insultata,
ne ĝojegas kiam li ricevas manĝaĵojn de aliaj —
tiam li ĝuste vagados en la mondo.

9 (369) Se bhikŝuo lasas avidon kaj iĝon,
se li rezignas tranĉi kaj ligi,
se li preterpasis la dubojn kaj forigis la dornon 
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—
tiam li ĝuste vagados en la mondo.

10 (370) Se bhikŝuo scias kio taŭgas por li,
se li lezas neniun en la mondo,
se li konas la veon tia, kia ĝi estas —
tiam li ĝuste vagados en la mondo.

11 (371) Se li ne havas inklinojn,
se li elradikigis la malsanigan,
se li ne sopiras, se li ne esperas —
tiam li ĝuste vagados en la mondo.

12 (372) Se liaj pasioj malpleniĝis, se li ne plu
     fieras,
se li forlasis la tutan vojon de deziro,
se li bridis sin, komplete estingiĝis kaj
    fermiĝis —
tiam li ĝuste vagados en la mondo.

13 (373) La saĝulo fidas kaj scias,
li vidas la vojon al la punkto el kiu ne eblas
     retroiri,
li aliĝas al neniu opiniantaro,
li ne plu sin kroĉas al avido, malamo kaj 
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    antipatio —
tiam li ĝuste vagados en la mondo.

14 (374) Se pura venkanto travidas la vualojn,
regas la aĵojn, transiris la aĵojn, ne ilin deziras,
sperte konas la finon de la volimpulsojn —
tiam li ĝuste vagados en la mondo.

15 (375) Se li inter ĉio pasinta kaj estonta
venkis la tempon kaj komprenas eksterordinare
     klare,
se li liberigis sin de ĉiuj sensregionoj —
tiam li ĝuste vagados en la mondo.

16 (376) Se li komprenis la vojon kaj la realon,
vidis klare, rezignis la pasiojn
kaj rompis ĉiujn ligojn —
tiam li ĝuste vagados en la mondo."

17 (377) "Vere estas tiel, sublimulo.
Se bhikŝuo regas sin kaj vivas tiel
kaj liberigis sin de ĉiuj ligoj —
tiam li ĝuste vagados en la mondo."
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La Dhammika-sutro

(Dhammikasutta)

Tiel mi aŭdis:

Iam la sublimulo restadis apud Savatthi, en la 
Ĝeta-arbaro, en la ĝardeno de Anathapindika. 
Tiam la laiko Dhammika, kun kvincent laikoj, 
iris al la sublimulo, salutis lin respektoplene, 
eksidis apude kaj alparolis lin per versoj:

1 (378) "Mi demandas vin, saĝega Gotama:
Kiel disĉiplo agas por esti bona,
tiu kiu iras el hejmo en senhejmecon
aŭ tiu kiu vivas hejme kiel laiko?

2 (379) Vi vere, por ĉi tiu mondo kun ĝiaj 
devaoj,
scias kien eblas iri kaj kie eblas atingi sian 
celon.
Neniu vidas kiel vi la plej subtilan signifon.
Vin oni nomas elstara vekiĝinto.

3 (380) Kun ĉiu kompreno vi perfekte klarigas 
la
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     dharmon
kompatante la estaĵojn.
Vi rigardas tra la vualoj, vi vidas ĉion.
Vi lumas senmakule en la tuta mondo.

4 (381) Al vi venis la elefantoreĝo
Eravana, aŭdinte ke vi venkis.
Parolinte kun vi, li komprenis.
'Bone!' li, aŭskultinte, ĝoje diris.

5 (382) Ankaŭ la reĝo Vessavana Kuvera
venis al vi kaj demandis pri la dharmo.
Liajn demandojn vi klarigis, saĝulo.
Ankaŭ li ĝojis, vin aŭdinte.

6 (383) Ĉiuj tiuj kverelemaj opiniantaroj,
aĝivikaoj aŭ ĝajnoj,
ne povis atingi vian saĝecon,
kiel staranto ne atingas rapidan iranton.

7 (384) Kaj tiuj kverelemaj brahmanoj,
el kiuj kelkaj estas maljunaj,
ĉiuj atendas ion bonan de vi,
same aliaj kiuj nomas sin pensantoj.

8 (385) Ĉi tiu instruo vere estas subtila kaj
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     feliĉiga,
kiun vi, sublimulo, bone klarigis,
kaj ĝin ĉiuj volas aŭskulti.
Parolu kiam ni demandas, ho plej elstara
     vekiĝinto!

9 (386) Ĉi tiuj bhikŝuoj ĉiuj sidas kune,
same laikoj, por aŭskulti.
Ili aŭdu la dharmon, al kiu la senmakulo vekiĝis
kaj bone instruas, kiel la devaoj tiun de 
Vasava!"

10 (387) "Aŭskultu min, bhikŝuoj! Mi klarigos 
al
     vi
la liberigan dharmon. Sekvu ĝin, ĉiuj!
Unu vivmaniero por tiu kiu lasis la ĉimondan
     vivon.
Sekvu ĝin saĝulo, kiu vidas la bonon.

11 (388) Ne malĝustatempe vagadu bhikŝuo.
En vilaĝo li iru por manĝaĵoj ĝustatempe.
Katenoj ligas tiun kiu vagadas malĝustatempe.
Tial ne malĝustatempe iradas la vekiĝintoj.

12 (389) Formoj kaj sonoj, gustoj kaj odoroj
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kaj tuŝoj, kiuj ebriigas la estaĵojn —
tiajn aferojn li ne plu deziru.
Ĝustatempe li eniru por matenmanĝi.

13 (390) Ĝustatempe do ricevinte manĝaĵojn
bhikŝuo sola revenu kaj sidu aparte,
rigardas enen, ne direktas sian menson eksteren
sed regas sin.

14 (391) Kaj se li parolas kun disĉiplo,
kun iu alia aŭ kun bhikŝuo,
kun tiu li parolu pri la valora dharmo,
ne kalumniu kaj ne riprooĉu.

15 (392) Per vortoj kelkaj forpuŝas aliajn.
Ilin ni ne laŭdas. Ne grandan saĝon ili havas.
Jen kaj jen katenoj ligas ilin.
Sian menson ili tiam malproksimen forĉasas.

16 (393) Manĝajoj, loĝejo, kuŝ- kaj sidlokoj,
akvo por lavi la vestaĵojn —
aŭdinte la dharmon, klarigitan de la bone
     evoluinta,
la plej saĝa disĉiplo uzu ilin zorge.

17 (394) Tial, inter manĝajoj, kuŝ- kaj sidlokoj
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kaj akvo por lavi la vestaĵojn,
bhikŝuo ne lasu sin makuli
kiel lotuso ne de akvogutoj.

18 (395) Sed la devon de laiko mi prezentos al 
vi,
kion disĉiplo faru por esti bona.
Li ja ne povas, se li ion posedas,
tute vivi kiel bhikŝuo.

19 (396) Spiranton li ne mortigu aŭ lasu mortigi,
nek aprobu ke alia mortigas,
inter ĉiuj estaĵoj formetinte la vergon,
inter la timemaj kaj sentimaj en la mondo.

20 (397) Tial la ne donitan disĉiplo evitu,
kion ajn, kie ajn, se li scias.
Li ne ŝtelu, li ne ŝtelon aprobu.
Ĉion ne donitan li evitu.

21 (398) Malĉastan vivon la saĝulo evitu
kiel ardantan karbon,
sed se li ne povas vivi ĉaste
li ne estu kun edzino de alia.

22 (399) En juĝejo aŭ en kunvenejo,
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aŭ sola kun alia, li ne mensogu.
Li ne mensogu, li ne mensogon aprobu.
Ĉion ne veran li evitu.

23 (400) Ebriigan trinkaĵon li ne konsumu,
la familiprizorganto kiu sekvas ĉi tiun instruon.
Li ne drinku, li ne drinkadon aprobu,
sciante ke tio frenezigas.

24 (401) Ebriaj, la nesciemuloj faras malbonon
kaj instigas aliajn neglektulojn agi same.
Tiun malmemoritokaŭzon oni evitu.
Malsaĝulojn ĝi frenezigas kaj stultigas.

25 (402) Li ne mortigu, li ne prenu la ne 
donitan,
li ne mensogu, li ne sin ebriigu.
Malpuran seksumadon li evitu.
Nokte li ne manĝu malĝustatempe.

26 (403) Florkronon li ne portu, parfumon ne
     uzu.
Sur surgrunda kuŝejo li ripozu.
Jen la ok ekzercreguloj,
klarigitaj de la vekiĝinto, kiu venkis la
     ne-kontentigan.
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27 (404) Celebrinte la lunfazan feston,
la dekkvaran kaj dekkvinan duonmonatajn
     tagojn,kaj la okan,
kaj kun ĝoja koro la malnovan feston,
aplikante la ok regulojn,

28 (405) frumatene celebrinte la lunfazan feston,
donante manĝaĵojn kaj trinkaĵojn al la 
bhikŝuaro,
kun ĝoja koro kaj dankemo,
kiel decas al saĝulo disdonadi.

29 (406) Ĝuste li zorgu pri siaj gepatroj
kaj vivtenu sin per honesta profesio.
Se la vivtenanto faras tion zorgeme
li atingas la memlumantajn devaojn." 
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