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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:
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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 unuan,  
Uragavagga (”La serpentĉapitro”), tiel nomita

ĉar ĝi komenciĝas per la Serpentosutro 
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(Uragasutta).

La tuta palia Tripitako – ampleksa kiel ĉirkaŭ 
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 
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Research Institute (VRI) cxe http://tipitaka.org/; 
kelkaj aliaj eldonoj nombras la strofojn 
alimaniere.

http://tipitaka.org/
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La serpentosutro

(Uragasutta)

1 (1). Kiu forigos koleron iĝintan,
kiel per sanigilo disvastiĝintan
     serpentovenenon   —
tiu bhikŝuo lasas ĉi tion kaj tion
kiel serpento sian haŭton eluzitan.

["Ĉi tion kaj tion": pali ora-pāra. Laŭ la 
mezepoka     komentario        —       Suttanipāta-
a.t.thakathā au Paramattha-jotikā de 
Buddhaghosa — tiu nociparo indikas:

a. la propran personecon kaj tiun de aliaj,

b. la mondo de la ses internaj sensoj kaj tiu de la 
ses eksteraj ("la ses sensoj" estas la kvin, kiujn 
oni trovas ankaŭ en okcidenta tradicio, plus la 
pensado kiel sesa),

c. la loko de la homoj kaj tiu de la devaoj,

d. la tri ĉefaj niveloj de la universo: la 
sensmondo, la formmondo kaj la senforma 
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mondo.

Origine la nociparo indikas "ĉi tiun bordon kaj 
la alian", sed ofte ĝi signifas "sub kaj super" aŭ 
"alta kaj malalta".]

2 (2). Kiu tute fortranĉis sian deziron,
kiel plonĝinte oni tranĉas lotuson —
tiu bhikŝuo lasas ĉi tion kaj tion
kiel serpento sian haŭton eluzitan.

3 (3). Kiu tute fortranĉis sian soifon,
kiel oni sekigas rapidan torenton —
tiu bhikŝuo lasas ĉi tion kaj tion
kiel serpento sian haŭton eluzitan.

4 (4). Kiu tute mortigis sian fieron,
kiel ondego frakasas kadukan kanoponton —
tiu bhikŝuo lasas ĉi tion kaj tion
kiel serpento sian haŭton eluzitan.

5 (5). Kiu ne trovis esencon en la iĝanta,
kiel rigardante figarbon oni ne trovas florojn —
tiu bhikŝuo lasas ĉi tion kaj tion
kiel serpento sian haŭton eluzitan.
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[La fakto ke la figarbo, same kiel ĉiuj 
fanerogamoj, ja havas florojn restis nekonata ĝis 
la botaniko avancis multe pli ol dum la 
vivtempo de la Budho. Ĉe certaj figspecoj, 
ekzemple la ĉi tie plej aktuala Ficus glomerata 
(palie udumbara), la floroj ŝajnas esti la ŝeloj de 
la fruktoj.]

6 (6). Kiu ne sentas iun internan
      malbonhumoron,
kiu transcendis ĉi tiun eston kaj la alian —
tiu bhikŝuo lasas ĉi tion kaj tion
kiel serpento sian haŭton eluzitan.

7 (7). Kies penskurento trankviliĝis,
tiel bone konstruita interne —
tiu bhikŝuo lasas ĉi tion kaj tion
kiel serpento sian haŭton eluzitan.

8 (8). Kiu ne iris tro kaj ne hezitas,
kiu venkis ĉiujn iluziojn —
tiu bhikŝuo lasas ĉi tion kaj tion
kiel serpento sian haŭton eluzitan.

["Kiu ne iris tro kaj ne hezitas": Laŭ la 
mezepoka komentario oni "iras tro" se oni tro 
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streĉiĝas, se oni turmentas sin mem, se oni 
aliĝas al eterneckredo, se oni sopiras la 
pasintecon, aŭ se oni spekulativas pri la 
komenco de ĉio; kaj oni "hezitas" se oni maltro 
streĉiĝas, se oni dorlotas sin mem, se oni aliĝas 
al neniigkredo, se oni sopiras la estontecon, aŭ 
se oni spekulativas pri la fino de ĉio.

"Iluziojn": aŭ "obstaklojn"; la palia vorto 
papañca havas ambaŭ signifojn.]

9 (9). Kiu ne iris tro kaj ne hezitas,
kiu en la mondo komprenis:
     "Ĉio tio malveras" —
tiu bhikŝuo lasas ĉi tion kaj tion
kiel serpento sian haŭton eluzitan.

10 (10). Kiu ne iris tro kaj ne hezitas,
kiu sendezire komprenis: "Ĉio tio malveras" —
tiu bhikŝuo lasas ĉi tion kaj tion
kiel serpento sian haŭton eluzitan.

11 (11). Kiu ne iris tro kaj ne hezitas,
kiu senpasie komprenis: "Ĉio tio malveras" —
tiu bhikŝuo lasas ĉi tion kaj tion
kiel serpento sian haŭton eluzitan.
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12 (12). Kiu ne iris tro kaj ne hezitas,
kiu senmalame komprenis: "Ĉio tio malveras" 
—
tiu bhikŝuo lasas ĉi tion kaj tion
kiel serpento sian haŭton eluzitan.

13 (13). Kiu ne iris tro kaj ne hezitas,
kiu senmmemtrompe komprenis: "Ĉio tio
     malveras" —
tiu bhikŝuo lasas ĉi tion kaj tion
kiel serpento sian haŭton eluzitan.

14 (14). Kiu ne havas inklinojn,
kiu elradikigis la malsanigan —
tiu bhikŝuo lasas ĉi tion kaj tion
kiel serpento sian haŭton eluzitan.

15 (15). Ĉe kiu nenio naskiĝis el zorgoj,
lin revenigante al ĉi tiu mondo —
tiu bhikŝuo lasas ĉi tion kaj tion
kiel serpento sian haŭton eluzitan.

16 (16). Ĉe kiu nenio naskiĝis el deziro,
lin devigante denove iĝi —
tiu bhikŝuo lasas ĉi tion kaj tion
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kiel serpento sian haŭton eluzitan.

17 (17). Kiu venkis la kvin obstaklojn,
trankvila, senduba, senĉagrena —
tiu bhikŝuo lasas ĉi tion kaj tion
kiel serpento sian haŭton eluzitan.

["La kvin obstakloj": 1. sensdeziroj, 2. 
kontraŭvolo, 3. apatio, 4. maltrankvilo, 5. duboj; 
la lastajn oni kontraŭagu per kompreno, ne per 
kredo.]
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La riĉulosutro

(Dhaniyasutta)

[Ĉi tiu sutro estas dialogo inter la Budho kaj 
viro
nomita Dhaniya, "Riĉulo". Lia palia titolo, 
gopa,
povas signifi "bovinpaŝtisto", sed laŭ la rakonto 
en la mezepoka komentario ne temas pli 
ordinara
paŝtoknabo sed pri plenkreskinta posedanto de 
tridek mil virbovoj kaj dudek mil bovinoj — li 
apenaŭ povis persone paŝti ĉiujn; kaj laŭdire li 
havis sep filojn, sep filinojn kaj multajn 
geservistojn.]

1 (18). "Kuirita estas la laktorizo, melkitaj la
     bovinoj" —
tiel diris la bovposedanto Riĉulo.
"Daŭre mi loĝas borde de la rivero Mahi.
Kovrita la domo, flamas la fajro,
do, se vi volas, ho pluvdio — pluvu!"

[Daŭre mi loĝas, palie samānavāsa:  tiel laŭ 
interpreto de la dana paliisto Ole Holten Pind. 
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Aliaj tradukistoj, ekzemple la svedlingva Rune 
E. A. Johansson, la anglalingva Thanissaro kaj 
la germanlingva Nyanaponika, interpretis la 
saman vorton kiel "kun miaj kunuloj" aŭ simile.]

2 (19). "Libera mi estas de kolero, libera de
     malhelpoj" —
tiel diris la Sublimulo.
"Nur unu nokton mi loĝas borde de la rivero
     Mahi.
Sen kovro la domo, estingita la fajro,
do, se vi volas, ho pluvdio — pluvu!"

3 (20). "Ne estas tabanoj ĉi tie, ne kuloj" —
tiel diris la bovposedanto Riĉulo.
"En alte kreskanta herbo vagadas miaj gebovoj.
Se pluvos, ili eltenos la pluvon,
do, se vi volas, ho pluvdio — pluvu!"

4 (21). "Ligita estas la floso kaj bone ŝnurita" —
tiel diris la Sublimulo.
"Mi krucis la akvon, atingis la malan bordon,
     venkis la riveron.
Floso ne plu necesas,
do, se vi volas, ho pluvdio — pluvu!"
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5 (22). "Lojala estas mia edzino kaj laborema" 
— 
tiel diris la bovposedanto Riĉulo.
"Longe la kara vivis kun mi.
Pri ŝi mi aŭdas nenion malbonan,
do, se vi volas, ho pluvdio — pluvu!"

6 (23). "Lojala estas mia menso kaj libera" —
tiel diris la Sublimulo.
"Longe ĝi estis trejnita kaj bone disciplinita.
Nenio malbona troveblas ĉe mi,
do, se vi volas, ho pluvdio — pluvu!"

7 (24). "En laboro min regas mi mem" —
tiel diris la bovposedanto Riĉulo.
"Miaj filoj estas ĉiuj same sanaj.
Pri ili mi aŭdas nenion malbonan,
do, se vi volas, ho pluvdio — pluvu!"

8 (25). "En laboro min regas neniu" —
tiel diris la Sublimulo.
"Kun mia gajnaĵo mi vagadas en la tuta mondo.
Salajro ne plu necesas,
do, se vi volas, ho pluvdio — pluvu!"

9 (26). "Jen bovinoj, jen suĉbovidoj" —
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tiel diris la bovposedanto Riĉulo —
"jen junbovinoj naskontaj.
Jen ankaŭ la virbovo, bovinsinjoro,
do, se vi volas, ho pluvdio — pluvu!"

10 (27). "Jen ne bovinoj, ne suĉbovidoj" —
tiel diris la Sublimulo —
"kaj ne junbovinoj naskontaj,
cetere ne la virbovo, bovinsinjoro,
do, se vi volas, ho pluvdio — pluvu!"

11 (28). "Firme staras la fostoj, ne
     ŝanceleblaj" —
tiel diris la bovposedanto Riĉulo —
"ŝnuregoj de herbo tenaca, novaj kaj bone 
faritaj.
Ilin la bovidoj ne kapablos rompi,
do, se vi volas, ho pluvdio — pluvu!"

12 (29). "Kiel virbovo rompis siajn ligilojn" —
tiel diris la Sublimulo —
"kiel elefanto ŝiris grimpoplanton,
tiel mi ne denove eniros uteron,
do, se vi volas, ho pluvdio — pluvu!"

13 (30). En la sama momento ekpluvegis,
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kaj akvo plenigis malaltan teron kaj altan.
Aŭdante la pluvdion furiozi,
Riĉulo tiel parolis:

14 (31). "Ne etas por ni la gajno
ke ni ekvidis la Sublimulon.
Al vi ni rifuĝas, klarvidanto.
Estu nia instruanto vi, granda saĝulo!

15 (32). Mia edzino kaj mi aŭskultas.
Sankte ni vivu kun la bone evoluinta.
Trans naskiĝo kaj morto ni iras.
Finiĝis por ni la nekontentigo."

16 (33). "Ĝojigas filoj filposedanton" —
tial diris Marao la maliculo.
"Same ĝojigas bovoj bovposedanton.
Ĝojo de homo estas sin ligi al siaj posedaĵoj.
Ne ĝojas tiu, kiu ligojn ne havas."

[Marao: la tentanto en budhisma tradicio; 
interpreteblas aŭ kiel ne-homa estaĵo kiu  
misuzas sian potencon, aŭ kiel esprimo por la 
erarantaj fortoj ene de vi mem.]
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17 (34). "Ĉagrenas filoj filposedanton" —
tiel diris la Sublimulo.
"Same ĉagrenas bovoj bovposedanton.
Ĉagreno de homo estas sin ligi al siaj posedaĵoj.
Ne ĉagrenas tiu, kiu ligojn ne havas."

La rinocerosutro

(Khaggavisā.nasutta)

1 (35). Inter ĉiuj estaĵoj formetinte la vergon,
sen kaŭzi problemojn al iu el ili,
ne deziru filon, same ne kamaradon,
kaj iru sola kiel rinocero.

2 (36). El kunestado naskiĝas inklino.
El inklino ekestas nekontentigo.
Rigardu la mizeron inklinonaskitan
kaj iru sola kiel rinocero.

3 (37). Sentante kun amikoj kaj kunuloj
oni ligas sin kaj maltrafas la celon.
Rigardu tiun timon en intimeco
kaj iru sola kiel rinocero.
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4 (38). Kiel vasta bambuvepro,
tiel implikas deziro al infanoj kaj inoj.
Ne ligu vin pli ol la supra bambuŝoso
kaj iru sola kiel rinocero.

5 (39). Kiel senkatena cervo en arbaro
iras kien ĝi volas por paŝti,
tiel saĝulo rigardas sian sendependecon
kaj iras sola kiel rinocero.

6 (40). Alparolata vi estas inter amikoj,
ĉu hejme ĉu vojaĝante,
Rigardu la sendependecon, tiun kiun oni ne
     deziras,
kaj iru sola kiel rinocero.

7 (41). Inter amikoj estas amuzoj kaj ligoj,
inter filoj kreskas amo egoisma.
Kvankam malŝatante disigon disde ŝatataĵo
iru sola kiel rinocero.

8 (42). Sen obstakloj en la kvar direktoj,
ĉiel kontenta
kaj sen heziti antaŭ dangeroj —
iru sola kiel rinocero.
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[Sen obstakloj en la kvar direktoj: laŭ la 
mezepoka komentario tio povas aludi aŭ la 
fizikajn direktojn, aŭ la kvar sublimajn statojn 
— ĉion ampleksanta amo, kompato, kunĝojo kaj 
mensa ekvilibro.]

9 (43). Senbridaj estas kelkaj lasintaj la mondan
     vivon,
kaj kelkaj ankoraŭ vivantaj en la mondo.
Sen lasi vin ĝeni de infanoj de aliaj
iru sola kiel rinocero.

10 (44). Heroo formetu vestaĵojn de laiko
kiel bauĥiniarbo senfoliiĝas,
rompu katenon de laiko
kaj iru sola kiel rinocero.

[Baŭhiniarbo: latine bauhinia variegata, palie 
kovi.lāra, sanskrite kovidāra; arbo ĉirkaŭ 12 
metrojn alta, kreskas en Suda, Sudorienta kaj 
Orienta Azio, senfoliiĝas ĉiujare.]

11 (45). Se vi trovas kleran kamaradon,
kunulon, bone vivantan firmulon —
venkante ĉiujn danĝerojn
iru ĝoje kun li kaj atente.
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12 (46). Se vi ne trovas kleran kamaradon,
kunulon, bone vivantan firmulon —
kiel reĝo lasinta regnon venkitan
iru sola, kiel en arbaro elefanto.

[Laŭ alia tekstversio, la lasta linio povas esti 
"iru sola kiel rinocero".]

13 (47). Vere ni laŭdas amikecbenon.
Kamaradoj sekvindas se elstaraj aŭ samaj.
Se tian vi ne trovis, per senkulpeco nutru vin
kaj iru sola kiel rinocero.

14 (48). Vidinte du brilajn orringojn,
de la forĝistofilo bone faritajn,
interfrapiĝi surbrake —
iru sola kiel rinocero.

[La signifo de tiu strofo estas malklara. Oni 
aludas du braceletojn kiuj interfrapiĝias ĉirkaŭ 
pojno, verŝajne virina, kio laŭ pli malfrua 
tradicio povas ĝeni monaĥon en liaj meditoj, se 
li ne foriras.]

15 (49). "Se tiel kun aliuloj kune mi estas
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aŭ estas klaĉado aŭ insultado."
Rigardu tiun timon en estonteco
kaj iru sola kiel rinocero.

16 (50). La ĝuoj — ja multaj, ja dolĉaj, ja
     logaj —
ekscitas per sia multeco la psikon.
Vidu la mizeran en la sensoĝuoj
kaj iru sola kiel rinocero.

17 (51). "Malbono, furunko, fatalaĵo,
malsano, sago, timo ĝi estas por mi."
Vidu tiun timon en la sensoĝuoj
kaj iru sola kiel rinocero.

18 (52). Frosto kaj fajro, malsato kaj soifo,
vento kaj suno, tabanoj kaj serpentoj —
eltenu ĉi ĉion
kaj iru sola kiel rinocero.

19 (53). Kiel elefanto forlasinte sian aron,
giganta, stria kaj nobla,
ĝuas vivi en sovaĝejo —
tiel iru sola kiel rinocero.
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20 (54). Ne eblas ke la kunest-sopiranto
eĉ por momento liberigas sin.
Atentu la vortojn de la sunoparenco
kaj iru sola kiel rinocero.

[Eĉ por momento: laŭ la mezepoka komentario 
temas pri la pormomenta liberiĝo kiun oni povas 
sperti jam antaŭ la "river-eniro", la punkto post 
kiu oni ne plu povas retroiri.]

21 (55). Trans la tordiĝoj de opinioj,
atinginta la sekurecon, enirinta la vojon,
kun propra kompreno, sen kontrolo de aliulo
iru sola kiel rinocero.

22 (56). Liberiĝu de avido, de falso, de soifo,
de hipokrito, de propra memtrompo,
de ĉiuj inklinoj al iu ajn mondo
kaj iru sola kiel rinocero.

23 (57). Evitu amikon malican,
fimoralan, al malbono ligitan.
Ne ligu vin al neglektulo
sed iru sola kiel rinocero.

24 (58). Sekvu lin, kiu multon aŭdis kaj portas 
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la
     dharmon,
la plej bonan amikon kaj inteligentan.
Ekkonu la signifojn de la vortoj, venku la dubon
kaj iru sola kiel rinocero.

[La signifojn de la vortoj: palie atthāni; la vorto 
povas signifi ankaŭ "la celojn", "la bonaĵojn" aŭ 
"la sanigaĵojn".]

25 (59). Ludadon, korinklinon, dezirfeliĉon
     ĉimondan
rigardu nesufiĉaj, ne zorgu pri ili.
Rezignu ornamaĵojn, diru la veron
kaj iru sola kiel rinocero.

26 (60). Infanojn, edzinon, patron, patrinon,
monon kaj grenon, same parencojn —
lasinte ĉiujn tiajn ĝuojn
iru sola kiel rinocero.

27 (61). "Jen ligo, ĝi ne donas multe da feliĉo
aŭ de ĝojo, neniam kontentigas,
kroĉ-hoko estas" — tiel saĝulo komprenu
kaj iru sola kiel rinocero.
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28 (62). Rompinte la katenojn
kiel fiŝo en akvo liberigas sin el reto,
kiel fajro ne ree brulas en brulitaĵo —
tiel iru sola kiel rinocero.

29 (63). Rigardante suben, ne sencele vagante,
kun sensoj gardataj, kun mens' protektata,
ne lasante deziron enliki, ne lasante bruligi vin
iru sola kiel rinocero.

30 (64). Forigu ĉimondan veston
kiel koralarbo senfoliiĝas.
Monaĥe vestita elhejmiĝu
kaj iru sola kiel rinocero.

31 (65). Sen sopiri gustojn, sen lasi vin distri,
sen dependi de aliaj, sen paŭzi en almoz-irado,
sen ligi vin al tiu aŭ ĉi tiu familio
vi iru sola kiel rinocero.

32 (66). Forlasinte la kvin obstaklojn de la
     menso,
foriginte ĉion detruantan,
senhelpe tranĉinte deziron kaj malamon
vi iru sola kiel rinocero.
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[La kvin obstakloj (palie āvara.na): 1. 
sensdeziroj, 2. antipatio, 3. apatio, 4. 
maltrankvilo, 5. duboj; la lastajn oni kontraŭagu 
per kompreno, ne per kredo.]

33 (67). Lasinte ĉion kiu kontentigas aŭ ne,
same pasintan ĝojon kaj ĉagrenon,
atinginte animekvilibron, trankvilon kaj puron
vi iru sola kiel rinocero.

34 (68). Por decideme atingi la finan celon,
sincera-mense, vigla-kutime,
strebu persiste kun forto kaj povo
kaj iru sola kiel rinocero.

35 (69). Solecan altan koncentradon ne rezignu,
vivu inter aĵoj ĉiam vere,
danĝeron de ĉia esto vidu klare
kaj iru sola kiel rinocero.

36 (70). Soifo-forigon deziru, zorgema estu,
elokventa, scianta, atenta,
la dharmon konu, estu sekura kaj forta
kaj iru sola kiel rinocero.
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 [Elokventa: palie ane.lamūga, laŭlitere "kun 
klara gorĝo"; interpreteblas ankaŭ figurasence 
kiel "saĝa" aŭ "sperta".]

37 (71). Kiel leonon ne timigas sono,
kiel venton ne kaptas reto,
kiel lotuson ne malpurigas akvo
vi iru sola kiel rinocero.

38 (72). Kiel leono per dentoforto devigas
kaj, reĝo de bestoj, venkante vagadas,
vi serĉu solecajn kuŝon kaj sidon
kaj iru sola kiel rinocero.

39 (73). Ĉion ampleksantan amon, mensan
     ekvilibron, kompaton kaj liberiĝon
praktiku, same kunĝojon, ĝustatempe,
sen lasu vin ĝeni la tuta mondo
kaj iru sola kiel rinocero.

40 (74). Forlasu pasion, malamon kaj
     memtrompon,
rompu la katenojn,
ne timu ĉe la vivofino
kaj iru sola kiel rinocero.
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41 (75). Propra-profite oni sekvas kaj servas vin.
Neprofitema amiko nun ne facile troveblas.
Por propra bono saĝaj estas homoj, kaj 
malpuraj,
do iru sola kiel rinocero.
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La sutro pri Kasibharadvaĝa 

(Kasibhāradvājasutta) 

Tiel mi aŭdis:

Iam la sublimulo restadis en Magadho, en 
Dakkhinagiri, en la brahmana vilaĝo Ekanala. 
Ĝuste tiam estis sem-sezono, kaj la brahmano 
Kasibharadvaĝa estis juginta grandan nombron 
da plugiloj.

[Grandan nombron da plugiloj: laŭlitere 
"kvincent plugilojn"; "kvincent" estas ronda 
nombro ofte aperanta en la paliaj lingvoj por 
"multaj", same kiel "okdek mil" por "multegaj".]

Matene la sublimulo vestiĝis, prenis bovlon kaj 
mantelon kaj iris tien, kie laboris la brahmano 
Kasibharadvaĝa. Ĝuste tiam la brahmano 
Kasibharadvaĝa distribuis manĝaĵojn. La 
sublimulo iris tien kaj stariĝis apude. La 
brahmano Kasibharadvaĝa vidis lin staranta tie, 
atendante manĝdonacojn, kaj diris al li:

"Mi, ŝramano, plugas kaj semas. Pluginte kaj 
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seminte, mi manĝas. Same vi, ŝramano, devus 
plugi kaj semi, kaj nur poste manĝi."

"Same mi, brahmano, plugas kaj semas. Pluginte 
kaj seminte, mi manĝas."

"Sed ni ne vidas de moŝto Gotama la jugon, 
plugon, sokon, pikilon aŭ bovojn. Tamen moŝto 
Gotama diras: 'Same mi, brahmano, plugas kaj 
semas. Pluginte kaj seminte, mi manĝas.'"

Poste, la brahmano Kasibharadvaĝa diris al la 
sublimulo versforme:

1 (76). "Plugiston vi nomas vin,
sed ni ne vidas vin plugi.
Demandite de ni, klarigu:
kio por vi estas 'plugi'?"

2 (77). "Fido estas semo, sinrego pluvo,
saĝo al mi jugo kaj plugilo,
modesto timono, menso rimeno,
atento estas miaj soko kaj plugilo.

3 (78). Korpe gardata, parole gardata,
pri manĝo kaj ventro bridata



33

veron mi faras sarkilo,
retenon mia liberigilo.

4 (79). Persisto estas mia bovjungoparo,
min kondukanta for de la ŝarĝoj.
Ĝi iras, sen returniĝi,
tien kie oni ne plu ĉagrenas.

5 (80). Tiel okazas tiu plugado.
Ĝia frukto estas senmorteco.
Farinte tiun plugadon
oni liberiĝas de ĉiu nekontentigo."

Kaj la brahmano Kasibharadvaĝa plenigis 
grandan bronzobovlon per laktorizo kaj ofertis 
al la sublimulo:

"Manĝu, estimata Gotama, ĉi tiun laktorizon! 
Plugisto estas la estimata Gotama, kaj la frukto 
de lia plugado estas senmorteco."

6 (81). "Se super io oni kantis, ne tion mi 
manĝu.
De la vidantoj, brahmano, ne tio estas la 
dharmo.
Kion ili gajnis per kanto malakceptas la budhoj.
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Dum la dharmo restas, brahmano, jen la kutimo.

[Se super io oni kantis: tio estas mangaĵoj el la 
brahmana oferritaro, kiu inkluzivis recitadon de 
certaj versoj super la oferaĵo. Oni povas kompari 
tion kun la malpermeso de la unuaj kristanoj 
konsumi viandon el la oferkulto de la "paganaj" 
religioj".

Longtempe — almenaŭ ekde la mezepoka 
komentario de Buddhaghosa, ĉirkaŭ mil jarojn 
post la Budho, kaj ĝis la mezo de la 20-a 
jarcento — oni interpretis la verson kiel "Kion 
mi gajnis per kanto", kio signifus ke la Budho 
ne akceptis manĝon kiel pagon por la strofoj de 
li recititaj; budhanaj monaĥoj, se ili obeas la 
originajn regulojn, ne rajtas komerci. Nuntempe, 
tamen, la pripaliaj lingvistoj opinias ke la supra 
interpreto estas pli ĝusta.]

7 (82). Aliajn manĝon kaj trinkon vi oferu
al la tute perfektiĝinta, saĝa,
ne plu obsedata, kiu trankviligis sian eksciton.
Jen meritokampo por serĉanto."

"Al kiu do, moŝto Gotama, mi donu ĉi tiun 
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laktorizon?"

"Mi ne vidas, brahmano, en ĉi tiu mondo kun 
devaoj, kun Marao kaj Brahmo, en ĉi tiu aro de 
ŝramanoj kaj brahmanoj, de devaoj kaj homoj, 
iun kiu povus manĝi kaj digesti tiun laktorizon 
krom tathagataon aŭ disĉiplo de tathagatao. Tial, 
brahmano, vi metu tiun laktorizon sur grundo 
sen kreskaĵoj, aŭ verŝu ĝin en akvo sen 
vivantaĵoj."

[tathagatao: epiteto de budho; la palia kaj 
sanskrita vorto analizeblas kiel tathā gata, tiel 
irinta, aŭ tathā āgata, tiel veninta]

Tiam la brahmano Kasibharadvaĝa verŝis tiun 
laktorizon en akvon sen vivantaĵoj. Sed kiam la 
laktorizo falis en la akvon ĝi komencis sibli kaj 
boli, vapori kaj fumi. Same kiel soko, varmega 
pro tuttaga uzo, metita en akvon siblas kaj bolas, 
vaporas kaj fumas, ĝuste tiel tiu laktorizo, 
falinta en la akvon, komencis sibli kaj boli, 
vapori kaj fumi.

Tiam la brahmano Kasibharadvaĝa ekscitiĝis, la 
haroj sur lia korpo stariĝis, kaj li iris al la 
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sublimulo, klinis sian kapon antaŭ liaj piedoj kaj 
diris:

"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 
mallumon portus olelampon por ke okulhavulo 
povu vidi la formojn, ĝuste tiel la dharmon 
multmaniere klarigis moŝto Gotama. Tial mi 
rifuĝas al moŝto Gotama, al la dharmo kaj al la 
bhikŝuaro. En la ĉeesto de moŝto Gotama mi 
volas iĝi novico, mi volas iĝi bhikŝuo."

Kaj en la ĉeesto de la sublimulo, la brahmano 
Kasibharadvaĝa iĝis novico, iĝis bhikŝuo.

[Post ĉi tiu paragrafo, li nomiĝas nur 
Bharadvaĝa, ĉar kasi signifas "terkultivado", kaj 
kiel bhikŝuo li ne plu laboras en tiu kampo.]

La respektinda Bharadvaĝa strebis sole, aparte, 
zorgeme, energie, decideme, kaj tion, por kiu 
filoj el bonaj familioj tute forlasas la hejmon kaj 
iras senhejmecen, la perfektigon de la nobla 
vivo — tion li baldaŭ ekkomprenis senhelpe, ĉi 
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tie kaj nun, klare vidis, vivis en ĝi. Li 
komprenis: "Finita estas la naskiĝado, ĝisfine 
vivita la nobla vivo, farita ĉio farenda, ĉi tie ne 
plu restas io."

Kaj la respektinda Bharadvaĝa iĝis unu el la 
arahantoj.

[Arahanto: homo tute libera de deziro, malamo 
kaj memtrompo]
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La sutro pri Ĉunda

(Cundasutta)

1 (83). "Mi demandas la saĝulon, kiu multe
     komprenas" —
tiel diris la forĝistido Ĉunda —
"la vekiĝinton, kiu ekmajstris la dharmon, libera
     de soifo,
supera inter dupieduloj, plej granda inter
     veturigistoj:
Diru, kiom da ŝramanoj troveblas en la mondo?"

[ŝramanoj: la ŝramanismo — ne intermiksu kun 
"ŝamanismo"! — estis religia/filozofia movado 
en la Budhatempa Hindio, konsistanta el 
multegaj malsamaj frakcioj kun fakte tre 
malmulte komune, krom sia oponado al la 
brahmanismo kaj sia malakcepto de la 
kastsistemo kaj de la Vedoj. La budhismo unue 
aperis kadre de la ŝramanismo.]

2 (84). "Kvar ŝramanoj troveblas, ne kvina" —
tiel diris la sublimulo al Ĉunda.
"Al vi mi klarigos ilin, ĉar demandita:
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unu venkas survoje, unu montras la vojon,
unu vivas survoje, unu malhonoras la vojon."

3 (85). "Kiu laŭ la vekiĝintoj venkas survoje?"
Tiel diris  la forĝistido Ĉunda.
"Kiel estas nekomparebla tiu, kiu klarigas la
     vojon?
Diru al mi, demandanto, kiu vivas survoje
kaj priskribu tiun, kiu malhonoras la vojon!"

4 (86). "Kiu preterpasis la dubojn kaj forigis la
     dornon,
kiu ĝojas pro nirvano, ne havas dezirojn
kaj montras la vojon en la mondo kun ĝiaj
    devaoj —
tiu, laŭ la budhoj, venkas survoje.

5 (87). Kiu ĉi tie ekkonis la superan kiel supera,
kiu ĉi tie montras kaj bone klarigas la dharmon,
la saĝulo kiu rompis la dubojn, neperturbebla —
lin, la duan bhikŝuon, oni nomas vojmontranto.

6 (88). Kiu sur la dharmo-pado, bone montrita,
sur la vojo vivas, sinrege kaj atente,
irante nur sur neriproĉindaj vojoj —
lin, la trian bhikŝuon, oni nomas survojvivanto.
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7 (89). Kiu ŝajnigas sin unu el la virtuloj,
sin trudas, ofendas familiojn, impertinentas,
hipokritas, ne regas sin, babilaĉas,
iradas maskita — li malhonoras la vojon.

8  (90). La familiprizorganto kiu klare vidis 
tiujn,
sperta, aŭskultanta la noblulojn, saĝa,
kompreninta ke ne ĉiuj estas tiaj —
tiel vidinte, li ne perdas sian fidon.
Kiel li egaligus la koruptan kun la malkorupta,
la puran kun la malpura? "
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La malvenkosutro

(Parābhavasutta)

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:

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

1 (91). "Pri la malvenkanto
ni demandas, Gotama.
Ni venis por demandi la sublimulon:
Kio estas kaŭzo de malvenko?"

2 (92). "Facile rekonebla estas la venkanto,
same la malvenkanto.
Kiu amas la justan venkas,
malvenkas tiu kiu ĝin malamas."
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3 (93). "Tiel ni komprenas tion.
Tio estas la unua malvenko.
Diru la duan, sublimulo:
Kio estas kaŭzo de malvenko?"

4 (94). "Malnobluloj estas karaj al li,
nobluloj ne.
Malnoblan doktrinon li aprobas.
Tio estas kaŭzo de malvenko."

5 (95). "Tiel ni komprenas tion.
Tio estas la dua malvenko.
Diru la trian, sublimulo:
Kio estas kaŭzo de malvenko?"

6 (96). "Esti dormema kaj kunestema,
havi malfortan volon,
esti pigra kaj kolerema —
tio estas kaŭzo de malvenko."

7 (97). "Tiel ni komprenas tion.
Tio estas la tria malvenko.
Diru la kvaran, sublimulo:
Kio estas kaŭzo de malvenko?"
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8 (98). "Ne apogi patrinon kaj patron,
malfortajn pro aĝo kaj ne plu junajn,
kvankam oni tion ja povus —
tio estas kaŭzo de malvenko."

9 (99). "Tiel ni komprenas tion.
Tio estas la kvara malvenko.
Diru la kvinan, sublimulo:
Kio estas kaŭzo de malvenko?"

10 (100). "Trompi per falsaj vortoj
brahmanon, ŝramanon aŭ alian vaganton —
tio estas kaŭzo de malvenko."

11 (101). "Tiel ni komprenas tion.
Tio estas la kvina malvenko.
Diru la sesan, sublimulo:
Kio estas kaŭzo de malvenko?"

12 (102). "Multon posedi,
grandan kvanton da oro kaj manĝo,
sed sola ĝui sian abundon —
tio estas kaŭzo de malvenko."

13 (103). "Tiel ni komprenas tion.
Tio estas la sesa malvenko.
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Diru la sepan, sublimulo:
Kio estas kaŭzo de malvenko?"

14 (104). "Se oni, fiera pri nasko kaj posedo,
fiera pri siaj prapatroj,
malestimas proprajn parencojn -
tio estas kaŭzo de malvenko."

15 (105). "Tiel ni komprenas tion.
Tio estas la sepa malvenko.
Diru la okan, sublimulo:
Kio estas kaŭzo de malvenko?"

16 (106). "Se oni pro amorado,
pro drinkado kaj pro vetludado
disipas ĉion gajnitan —
tio estas kaŭzo de malvenko."

17 (107). "Tiel ni komprenas tion.
Tio estas la oka malvenko.
Diru la naŭan, sublimulo:
Kio estas kaŭzo de malvenko?"

18 (108). "Ne kontenta kun propraj edzinoj
esti vidata kun putinoj,
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kun aliedzaj edzinoj —
tio estas kaŭzo de malvenko."

19 (109). "Tiel ni komprenas tion.
Tio estas la naŭa malvenko.
Diru la dekan, sublimulo:
Kio estas kaŭzo de malvenko?"

20 (110). "Preni al si, mem ne plu juna,
junan edzinon kun mamoj burĝonaj
kaj pro ĵaluzo ne povi dormi —
tio estas kaŭzo de malvenko."

21 (111). "Tiel ni komprenas tion.
Tio estas la deka malvenko.
Diru la dekunuan, sublimulo:
Kio estas kaŭzo de malvenko?"

22 (112). "Se ebriema kaj malŝparema virino,
aŭ viro samkaraktera,
ekokupas gvidantan pozicion —
tio estas kaŭzo de malvenko."

23 (113). "Tiel ni komprenas tion.
Tio estas la dekunua malvenko.
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Diru la dekduan, sublimulo:
Kio estas kaŭzo de malvenko?"

24 (114). "Malmulton oni havas, multon deziras,
en militista kasto naskita,
kaj potencon oni alstrebas —
tio estas kaŭzo de malvenko.

25 (115). Rigardinte tiujn
malvenkojn en la mondo
la saĝulo, nobla kaj klarvida,
serĉas la vojon al mondo feliĉa."
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La vasalaosutro

(Vasalasutta)

Tiel mi aŭdis:

Iam la sublimulo restadis apud Savatthi, en la 
Ĝeta-arbaro, en la ĝardeno de Anathapindika.

Matene la sublimulo vestiĝis, prenis bovlon kaj 
mantelon kaj iris al Savatthi por ricevi 
manĝodonacojn.

Tiam, la brahmano Aggika-Bharadvaĝa estis 
ĝuste farinta fajron en sia domo kaj portinta la 
oferdonacon.

[Li do komencis riton laŭ veda tradicio.]

Kaj kiam la sublimulo iris de domo al domo en 
Savatthi por ricevi manĝodonacojn, li 
proksimiĝis al la domo de la brahmano Aggika-
Bharadvaĝa.

Kaj la brahmano Aggika-Bharadvaĝa vidis de 
malproksime la sublimulon venantan.
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Vidinte la sublimulon, li diris:

"Haltu tie, kalvulo! Haltu tie, vagabondaĉo! 
Haltu tie, mizera vasalao!"

[Vasalao: neologismo el la palia vasala (akcento 
sur la unua silabo): en Hindio homo staranta 
ekster kaj sub ĉiuj kastoj, angle ofte nomata 
outcast — kio ne signifas "senkastulo", 
kvankam pri tia temas, sed "forpuŝita"  — aŭ 
untouchable, "netuŝeblulo".

Gandhi  — kiu ne volis forigi la kastsistemon, 
nur mildigi ĝin  — volis doni al ili la nomon 
hari-jan, "di-infanoj", sed nuntempe ili mem 
preferas nomi sin "dalitoj". La unua barata 
konstitucio post la sendependigo estis ĉefe 
verkita de la dalito Babasaheb Ambedkar, kiu 
laŭdire faris al Gandhi demandon neniam de tiu 
responditan: "Se ni senkastuloj estas infanoj de 
Dio, kiu do estas patro de vi kast-hinduoj?"

Ambedkar konvertiĝis al la budhismo mallonge 
antaŭ sia morto en 1956, inspirita interalie de ĉi 
tiu sutro, kaj multaj aliaj dalitoj sekvis lian 
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ekzemplon.]

Post tiuj vortoj, la sublimulo diris al la 
brahmano Aggika-Bharadvaĝa;

"Sed ĉu vi do scias, brahmano, kio estas 
vasalao? Ĉu vi scias kio faras iun vasalao?"

"Ne, moŝto Gotama, mi ne scias kio estas 
vasalao. Mi ne scias kio faras iun vasalao. Bone 
estus se moŝto Gotama tiel instruus min ke mi 
ekscius kio estas vasalao kaj kio faras iun 
vasalao."

"Tiam aŭskultu, brahmano, kaj estu atenta! Mi 
parolos."

"Tiel mi faros", la brahmano Aggika-
Bharadvaĝa promesis al la sublimulo.

La sublimulo diris:

1 (116). "Kolera li estas kaj malica,
ne volonte li parolas bone pri aliaj,
malĝuste li rigardas, hipokrita li estas  —
lin oni konu kiel vasalaon.
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2 (117). Li lezas vivantajn estaĵojn,
ĉu naskitajn el utero aŭ el ovo,
ne kompaton al ili li havas  —
lin oni konu kiel vasalaon.

3 (118). Li detruas kaj sieĝas
vilaĝojn kaj urbojn
kaj estas konata kiel subpremanto  —
lin oni konu kiel vasalaon.

4 (119). En vilaĝo aŭ en arbaro
li prenas la havaĵojn de aliaj,
ŝtelas la ne donitan  —
lin oni konu kiel vasalaon.

5 (120). Li fakte faris al si ŝuldojn,
estas petata pagi, sed evite respondas:
"Mi ŝuldas al vi nenion"  —
lin oni konu kiel vasalaon.

6 (121). Li deziras bagatelaĵon,
mortigas tiun kiu iras survoje
kaj prenas de li la bagatelaĵon  —
lin oni konu kiel vasalaon.
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7 (122). Por si mem, por aliaj,
por mono li mensogas,
vokita atesti  —
lin oni konu kiel vasalaon.

8 (123). Kun edzinoj de parencoj kaj amikoj
li montras sin,
ĉu kun ĉu sen ilia konsento  —
lin oni konu kiel vasalaon.

9 (124). Li ne apogas patrinon kaj patron,
malfortajn pro aĝo kaj ne plu junajn,
kvankam li tion ja povus   —
lin oni konu kiel vasalaon.

10 (125). Li batas kaj per vortoj ofendas
gepatrojn, gefratojn kaj bopatrinon  —
lin oni konu kiel vasalaon.

11 (126). Pri bono oni demandas lin,
por malbono li pledas,
perfide li parolas  —
lin oni konu kiel vasalaon.
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12 (127). Malbone li agadas
kaj deziras: "Neniu konu min,"
sekrete li agadas  —
lin oni konu kiel vasalaon.

13 (128). Al domoj de aliaj li iras
kaj tie bone manĝas,
sed li ne reciproke invitas  —
lin oni konu kiel vasalaon.

14 (129). Per falsaj vortoj li trompas
brahmanon, ŝramanon aŭ alian vaganton  —
lin oni konu kiel vasalaon.

15 (130). Brahmanon, ŝramanon aŭ alian
     vaganton
li ofendas kiam estas tempo manĝi
kaj donas al li nenion  —
lin oni konu kiel vasalaon.

16 (131). Mensogojn li diras,
sin mem li trompas,
bagatelaĵojn li deziras  —
lin oni konu kiel vasalaon.
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17 (132). Sin mem li laŭdas,
aliajn li malestimas,
pro propra fiero li falas  —
lin oni konu kiel vasalaon.

18 (133). Kolera li estas kaj avara,
malica, egoisma kaj falsa,
senhonta kaj senskrupula  —
lin oni konu kiel vasalaon.

19 (134). Budhon li insultas
aŭ disĉiplon de budho,
ĉu tiu vagadas, ĉu havas hejmon  —
lin oni konu kiel vasalaon.

20 (135). Ne arahanto li estas,
sed asertas sin esti.
Ŝtelisto li estas en la mondo kun ĝiaj brahmoj  
—
lin oni konu kiel vasalaon.

21 (136). Tiujn oni nomas vasalaoj
kiujn mi ĉi tie priskribis.
Ne pro sia nasko oni estas vasalao,
ne pro sia nasko oni estas brahmano.
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Pro sia agado oni estas vasalao,
pro sia agado oni estas brahmano.

22 (137). Ankaŭ tion vi povas kompreni
per ĉi tiu ekzemplo:
la senkastulido, hundomanĝanto,
Matanga, la fama  —

23 (138). li atingis la plej altan famon,
Matanga, malfacile atingeblan.
Por riverenci al li
venis multaj kŝatrioj kaj brahmanoj.

24 (139). En la devaa veturilo li iris
la puran, grandan vojon,
libera de ĝudeziroj,
kaj venis al la brahma mondo, oni diras.
Ne malhelpis lin lia nasko
naskiĝi en la brahma mondo.

25 (140). Brahmanoj naskitaj en kleraj familioj,
bone konantaj la mantrojn,
estas fojon post fojo
kaptitaj ĉe malbona agado.

26 (141). Dum ĉi tiu vivo malestimataj,
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venontvive ili iras al malfeliĉa mondo.

Ne protektas ilin ilia nasko
kontraŭ malfeliĉa vivo kaj malestimo.

27 (142). Ne pro sia nasko oni estas vasalao,
ne pro sia nasko oni estas brahmano.
Pro sia agado oni estas vasalao,
pro sia agado oni estas brahmano."

Post tiuj vortoj, la brahmano Aggika-
Bharadvaĝa 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 
mallumon portus olelampon por ke okulhavulo 
povu vidi la formojn, ĝuste tiel la dharmon 
multmaniere klarigis moŝto Gotama. Tial mi 
rifuĝas al moŝto Gotama, al la dharmo kaj al la 
bhikŝuaro. Akceptu min moŝto Gotama kiel 
laikon, rifuĝintan al li ekde hodiaŭ kaj ĝis la fino 
de mia vivo."
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La sutro pri la ĉion ampleksanta amo 

(Kara.nīyamettasutta)

1 (143). Por sia propra feliĉo tiu,
kiu komprenis ĉi tiun trankvilon,
estu kapabla kaj sincera, sincerega,
konsentema, milda, malfiera,

2 (144). kontenta kaj facile nutrata,
havanta malmultajn devojn,  facilan kondukon
kaj trankvilajn sentojn, saĝa,
modesta, inter familioj ne avara.

3 (145). Neniel li alstrebu ion sensignifan
De aliaj saĝuloj mallaŭdeblan.
Feliĉaj kaj sekuraj ili estu.  
Ĉiuj estaĵoj estu feliĉaj.

4 (146). Kiuj ajn estaĵoj vivas —
timemaj aŭ sentimaj, senescepte,
longaj kaj grandaj,
mezgrandaj, mallongaj, etaj kaj fortaj,

5 (147). videblaj kaj malvideblaj,
foraj kaj proksimaj,
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naskitaj kaj naskotaj —
ĉiuj estaĵoj estu feliĉaj.

[timemaj aŭ sentimaj: aŭ "movantaj kaj 
senmovaj"; la paliaj vortoj (tasā vā thāvarā vā) 
povas havi ambaŭ signifojn.]

6 (148). Ne unu la alian trompu,
nek malestimu ie ajn.
Pro kolero aŭ malico
neniu deziru suferon al alia.

7 (149).  Kiel patrino propran filon,
per sia vivo solan filon protektas —
tiel inter ĉiuj estaĵoj
li kultivu senliman koron.

8 (150). Ame en la tuta mondo
li kultivu senliman koron.
supren, suben kaj ĉirkaŭen,
senmalhelpe, senmalame, senmalamikece.

9 (151). Starante, irante, sidante
kaj kuŝante, dum li ne dormas,
tiun atenton li vivtenu.
Nobla oni ĉi tie nomas tiun staton. 
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10 (152). Sen opinioj, virta
kaj vidkapabla
li ĝudezirojn forigas.
Certe li ne denove eniras uteron.
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 La sutro pri Hemavata

(Hemavatasutta)

1 (153). "Hodiaŭ estas uposathao, la kvindeka
     tago" —
tiel diris la jakŝo Satagira.
"Dieca ŝajnas la nokto.
Venu, ni vizitu Gotamaon,
la nekompareblan instruiston!"

[uposathao: en la luna kalendario la tagoj de la 
plena kaj malplena luno, foje ankaŭ la tagoj de 
la duonlunoj; la theravadaj monaĥoj havas 
certajn ceremoniojn dum ĝuste tiuj tagoj, kaj 
kutime ankaŭ multaj laikoj praktikas tiam pli 
striktan disciplinon ol alitage. Dum la unua 
tempo de la Respubliko Srilanko, fondita en 
1972, oni provis anstataŭi per ĉi tiuj tagoj 
(sinhale poya) la dimanĉojn kiel oficialajn 
ripoztagojn. Tio tamen komplikigis la 
internaciajn komercajn rilatojn, ĉar la meza 
longeco de la luna semajno estas iom pli ol sep 
tagoj; do post iom da tempo oni reinstalis la 
dimanĉojn, sed konservis aldone la plenlunajn 
tagojn.]
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[jakŝo: ne-homa estaĵo, kun ne tute klara pozicio 
en la tradicia budhisma kosmologio. Ofte 
tradukita per "demono", kio laŭ mi evitindas, ĉar 
laŭ budhisma psikologio neniu estaĵo estas 
centprocente malbona.]

2 (154). "Ĉu la menso estas bone kolektita" —
tiel diris la jakŝo Hemavata —
"ĉe tia ulo inter ĉiuj estaĵoj?
Ĉu inter aferoj dezirataj kaj ne dezirataj
li regas siajn pensojn?"

3 (155). "Jes, la menso estas bone kolektita" —
tiel diris la jakŝo Satagira  —
"ĉe tia ulo inter ĉiuj estaĵoj,
kaj inter aferoj dezirataj kaj ne dezirataj
li regas siajn pensojn."

4 (156). "Ĉu li ne prenas nedonitaĵon?" — 
tiel diris la jakŝo Hemavata.
"Ĉu li regas sin inter la estaĵoj?
Ĉu li tenas sin for de neglekto?
Ĉu li ne forlasas sian profundan koncentradon?"

5 (157). "Ne, li ne prenas nedonitaĵon" —
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tiel diris la jakŝo Satagira.
"Li ja regas sin inter la estaĵoj.
Li ja tenas sin for de neglekto.
Vekiĝinto ne forlasas sian profundan 
     koncentradon."

6 (158). "Ĉu li ne mensogas?" —
tiel diris la jakŝo Hemavata.
"Ĉu li ne per vortoj atakadas?
Ĉu li ne kalumnias?
Ĉu li ne babilaĉas?"

7 (159). "Ja ne mensogas li" —
tiel diris la jakŝo Satagira —
"kaj ne per vortoj atakadas.
Ne kalumnias li,
kaj saĝe li parolas."

8 (160). "Ĉu ĝuoj ne ekscitas lin?" —
tiel diris la jakŝo Hemavata.
"Ĉu nenio perturbas lian psikon?
Ĉu li ne plu trompas sin mem?
Ĉu li klare vidas la aĵojn?"

9 (161). "Ne ĝuoj ekscitas lin" —
tiel diris la jakŝo Satagira —
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"kaj nenio perturbas lian psikon.
Li tute ne plu trompas sin mem.
Vekiĝinto klare vidas la aĵojn."

10 (162). "Ĉu li posedas scion?" —
tiel diris la jakŝo Hemavata.
"Ĉu li vivas pure?
Ĉu liaj pasioj finiĝis?
Ĉu li ne plu iĝas?"

11 (163). "Jes, li posedas scion" —
tiel diris la jakŝo Satagira —
"kaj li vivas pure.
Ĉiuj liaj pasioj finiĝis
kaj li ne plu iĝas."

12 (164). "Perfektaj estas la menso de saĝulo,
la agoj kaj la vortoj.
Ĝuste vi laŭdas lin
kiu perfekte scias kaj agadas.

13 (165). "Perfektaj estas la menso de saĝulo,
la agoj kaj la vortoj.
Ĝuste vi ĝojas pri li
kiu perfekte scias kaj agadas.
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14 (166). "Perfektaj estas la menso de saĝulo,
la agoj kaj la vortoj.
Venu, ni vizitu Gotamaon,
kiu perfekte scias kaj agadas.

15 (167). Venu, ni vizitu Gotamaon,
la saĝulon kiu meditadas en la arbaro,
antilopmembran, sveltan kaj virecan,
malmulte manĝantan kaj moderan.

16 (168). Al la leono kiu vagadas sola,
al la elefanto kiu ne zorgas pri ĝuoj,
ni iru kaj demandu
kiel liberigi sin el mortokateno.

17 (169). Ni demandu Gotamaon
kiu instruas kaj klarigas,
kiu bone konas ĉiujn aferojn,
la vekiĝinto kiu venkis malamon kaj timon."

18 (170). "Kiel la mondo ekestis?"
Tiel diris la jakŝo Hemavata.
"Kiel oni ekdeziras ĝin?
Al kio la mondo sin kroĉas?
Kio turmentas la mondon?
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19 (171). "En la ses la mondo ekestis."
Tiel diris la sublimulo al la jakŝo Hemavata.
"Per la ses oni ekdeziras ĝin.
Al la ses la mondo sin kroĉas.
La ses turmentas la mondon."

["La ses" estas tio, kion oni en budhisma 
psikologio rigardas kiel la ses sensoj — la kvin, 
pri kio oni kalkulas ankaŭ en la Okcidento, kaj 
kiel la sesa la pensado mem.]

20 (172). "Per kiu kroĉado
la mondo sin turmentas?
Pri la eliro mi demandas. Diru:
Kiel oni liberigu sin de la nekontentiga?"

21 (173). "Kvin sensĝuojn oni konas en la
     mondo,
kaj kiel sesa la menso.
Ĉi tie lasinte la deziron
oni tiel liberigas sin de la nekontentiga.

22 (174). Ĉi tiun vojon el la mondo
mi montris al vi tia, kia ĝi estas.
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Ĝin mi montras al vi.
Tiel oni liberigas sin de la nekontentiga."

23 (175). "Kiu ĉi tie povas transiri la riveron,
kiu povas transiri la maron?
Sen apogo por la piedoj,
sen io por preni —
kiu ne falas en la profundon?"

24 (176). "Ĉiam virta,
saĝa kaj bone kolektita,
internen rigardanta kaj atenta,
li transiras la riveron,
malfacile transireblan.

25 (177). Kiu lasis voluptan pensadon,
kiu liberiĝis de ĉiuj katenoj,
kies ĝuo ne plu iĝas —
tiu ne falas en la profundon."

26 (178). "Profundan saĝon li havas,
subtilan signifon li vidas,
nenion li posedas,
li ne kroĉas sin al ĝuoj.
Rigardu lin!
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Ĉiel li liberigis sin.
Ĉielan vojon iradas la granda saĝulo.

27 (179). Neniu superas al li, 
subtilan signifon li vidas,
saĝon li donas,
li ne kroĉas sin al deziroj.
Rigardu lin!
Ĉion li scias, saĝa li estas.
Noblan vojon iradas la granda saĝulo.

28 (180). Bonan vidaĵon ni vidis hodiaŭ,
bonan tagiĝon, bonan sunleviĝon,
ĉar ni vidis la tute vekiĝintan
kiu transiris la riveron, kiu liberas de pasioj.

29 (181). Ĉi tiuj mil jakŝoj,
psike potencaj kaj famaj,
ĉiuj rifuĝas al vi.
Vi estas por ni instruisto nekomparebla.

30 (182). Nun ni vagadu
de vilaĝo al vilaĝo, de monto al monto
laŭdante la tute vekiĝintan
kaj la perfektecon de la dharmo."
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La sutro pri Alavaka

(Ā.avakasutta)

Tiel mi aŭdis:

Iam la sublimulo restadis en Alavi, kie loĝis la 
jakŝo Alavaka. Tiam la jakŝo Alavaka iris al la 
sublimulo kaj diris al li:

"Eksteren, ŝramano!"

"Bone, amiko," diris la sublimulo kaj iris 
eksteren.

"Enen, ŝramano!"

"Bone, amiko," diris la sublimulo kaj iris enen.

Kaj duafoje la jakŝo Alavaka diris al la 
sublimulo:

"Eksteren, ŝramano!"

"Bone, amiko," diris la sublimulo kaj iris 
eksteren.
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"Enen, ŝramano!"

"Bone, amiko," diris la sublimulo kaj iris enen.

Kaj triafoje la jakŝo Alavaka diris al la 
sublimulo:

"Eksteren, ŝramano!"

"Bone, amiko," diris la sublimulo kaj iris 
eksteren.

"Enen, ŝramano!"

"Bone, amiko," diris la sublimulo kaj iris enen.

Kaj kvarafoje la jakŝo Alavaka diris al la 
sublimulo:

"Eksteren, ŝramano!"

"Ne, amiko, nun mi ne eliros. Faru kion vi 
devas."

"Mi faros al vi demandon, ŝramano. Se vi ne 
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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 
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 Alavaka diris al la sublimulo 
versforme:

1 (183). "Kio estas ĉi tie plej bona posedaĵo de
     homo?
Kiu ago bone praktikata ĉi tie ĝojigas?
Kio estas ĉi tie plej dolĉa gusto?
Kiel oni vivu por ke vivon oni nomu plej bona?"

2 (184). "Fido estas ĉi tie plej bona posedaĵo de
     homo.
La dharmo bone praktikata ĉi tie ĝojigas.
La vero estas ĉi tie la plej dolĉa gusto.
Saĝe oni vivu por ke vivon oni nomu plej bona."
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3 (185). "Kiel oni transiras la riveron?
Kiel oni transiras la maron?
Kiel oni venkas la nekontentigan?
Kiel oni tute puriĝas?"

4 (186). "Per fido oni transiras la riveron,
per zorgemo la maron.
Per energio oni venkas la nekontentigan.
Per saĝo oni tute puriĝas."

5 (187). "Kiel oni akiras saĝon?
Kiel oni trovas riĉon?
Kiel oni famiĝas?
Kiel oni ligas amikojn al si?
Kiel oni ne malĝojas
irinte el ĉi mondo al alia?"

6 (188). "Kiu fidas la dharmon de la arahantoj,
kondukantan al nirvano,
tiu, zorgema kaj klarvida,
per aŭskultemo akiras saĝon.

7 (189). Kiu pacience agadas ĝuste,
kaj estas decidema, trovas riĉon.
Per vero oni famiĝas.
Per donemo oni ligas amikojn al si.
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8 (190). Fidema familipatro
kiu posedas tiujn kvar:
vero, ĝusto, firmo, donemo —
li vere ne malĝojas en venonta mondo.

9 (191). Bonvolu demandi ankaŭ aliajn,
multajn ŝramanojn kaj brahmanojn,
ĉu ĉi tie troveblas io pli bona
ol vero, memrego, donemo kaj pacienco."

10 (192). "Kial mi do demandus
multajn ŝramanojn kaj brahmanojn,
se mi hodiaŭ mem komprenas
la estontan bonon?

11 (193). Bone vere estis por mi
ke la Budho ekloĝis en Alavi,
ĉar hodiaŭ mi komprenas
kie la donito donas multajn fruktojn.

12 (194). Nun mi vagadu
de vilaĝo al vilaĝo, de urbo al urbto
laŭdante la tute vekiĝintan
kaj la perfektecon de la dharmo."
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La venkosutro

(Vijayasutta)

1 (195). Irante aŭ starante,
sidante aŭ kuŝante
oni fleksas sin kaj etendas sin.
Jen la moviĝado de la korpo.

2 (196). Ligita per ostoj kaj tendenoj,
gluita per haŭto kaj muskoloj,
kovrita per epidermo estas la korpo.
Oni ne vidas ĝin kia ĝi estas:

3 (197). plena je intestoj, plena je stomako,
je hepato kaj urina veziko,
je koro, je pulmoj,
je renoj kaj lieno,

4 (198). nazmuko kaj salivo,
ŝvito kaj graso,
sango kaj sinovio,
galo kaj sebo.

5 (199). Kaj en naŭ torentoj
ĉiam fluadas malpureco:
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el okuloj larmoj,
el oreloj vakso,

6 (200). muko el la nazo,
kaj el la buŝo fluas samtempe
galo kaj muko,
el la korpo ŝvito kaj malpuraĵo,

7 (201). kaj la kavan kapon
plenigas la cerbo.
La nesciemulo preferas ne scii
kaj trovas tion bonege.

8 (202). Kaj kiam li kuŝas morta,
ŝvelinta kaj miskolora,
forĵetita en la tombejo —
tiam la parencaro ne zorgas.

9 (203). Ja hundoj manĝas,
ŝakaloj, lupoj kaj vermoj,
kornikoj kaj vulturoj
kaj aliaj vivantaĵoj, kiuj ajn.

10 (204). Kiam bhikŝuo ĉi tie
kun saĝo aŭskultis la instruon de la Budho,
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tiam li profunde komprenas la korpon,
ĉar li vidas ĝin kia ĝi estas.

11 (205). "Kiel ĉi tio, tiel tio.
Kiel tio, tiel ĉi tio."
Interne kaj ekstere
oni liberiĝu de deziro al la korpo.

12 (206). Kiam saĝa bhikŝuo ĉi tie
forturnis sin de deziro kaj avido,
tiam li atingis la pacon ne mortontan,
nirvanon, staton ne moveblan.

13 (207). La dukrura korpo, malpura,
fiodoras kie portata,
plena je ĉiaj kadavroj;
jen kaj jen fluadas io el ĝi.

14 (208). Kiu kun tia korpo
iĝas fiera, ja vere,
aŭ malestimas alian —
kiel li ne povus ne vidi?
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La sutro pri la silentulo

 (Munisutta)

1 (209). El intimeco venas timo.
En hejmo amasiĝas polvo.
Neniu hejmo, neniu intimeco —
jen la celo de la silentulo.

2 (210). Kiu ne lasas kreski la iĝintaĵon kiun li 
     tranĉis,
kiu ne donas lokon al ĝi,
lin oni nomas sole vaganta silentulo.
Tiu granda saĝulo vidis la pacan vojon.

3 (211). Rigardinte la bazojn, frakasinte la 
      semon,
li ne lasas lokon al sia deziro.
Ĝuste ĉi tiu silentulo, kiu vidas sian 
     naskiĝofinon,
ĉesas cerbumi, ne lasas sin nomi.

4 (212). Konante ĉiujn manierojn esti
li sopiras neniun el ili.
Ĝuste ĉi tiu silentulo, sen deziro, sen avido,
ne plu strebadas; li atingis la alian bordon.
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5 (213). Kiu ĉion venkis, ĉion scias, bone 
     komprenas,
inter ĉiuj aĵoj ne havas makulojn,
ĉion lasis, forigis la soifon kaj liberas:
ĝuste lin saĝuloj nomas silentulo.

6 (214). Kiu estas forta en saĝo kaj agadas
     morale,
firma, ĝoja en profunda koncentriĝo, atenta,
libera de katenoj, sen malhelpoj, ne obsedata:
ĝuste lin saĝuloj nomas silentulo.

7 (215). Kiu vagadas sola, silenta kaj zorgema,
sen lasi sin ĝeni de kritiko kaj laŭdo —
kiel leono ne timigita pro sono,
kiel vento ne kaptita de reto,
kiel lotuso ne malpurigita de akvo —
gvidanto de aliaj ne gvidata:
ĝuste lin saĝuloj nomas silentulo.

8 (216). Kiu similas al paliso, ĉe kiu oni sin 
lavas 
     en la rivero,
kiam la babilado de aliaj torentas al li —
tiun, libera de deziroj, kun sentoj bone 
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kolektitaj:
ĝuste lin saĝuloj nomas silentulo.

9 (217). Kiu estas firma kaj rekta kiel naveto,
kiu evitas malbonajn agojn,
kiu pripensas kiu vojo estas kurba kaj kiu rekta:
ĝuste lin saĝuloj nomas silentulo.

10 (218). Kiu regas sin kaj ne agas malbone,
juna aŭ mezaĝa, silenta kaj membridita,
kiu ne lasas sin inciti kaj incitas neniun:
ĝuste lin saĝuloj nomas silentulo.

11 (219). Kiu almoze ricevas la plej bonan, la
     mezkvalitan aŭ la ceteran,
vivante per donacoj de aliaj,
kaj kiu tion nek laŭdas nek kritikas:
ĝuste lin saĝuloj nomas silentulo.

12 (220). La silentulon vagantan, ne koitantan,
kiu dum juna nenie estas ligita,
kiu ne ebriigas sin, ne neglektemas, tute libera:
ĝuste lin saĝuloj nomas silentulo.

13 (221). Kiu konas la mondon kaj vidas la plej 
     altan celon,
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tia kiu transiris riveron kaj maron,

kiu rompis la katenojn, ne sin kroĉas kaj ne estas 
     obsedata:
ĝuste lin saĝuloj nomas silentulo.

14 (222). Malsimilaj estas ambaŭ, vivadas tute 
     malsame,
la edzinprizorganto kaj la senhava virtulo.
La prizorganto ne hezitas mortigi,
dum la silentulo ĉiam protektas la vivantojn.

15 (223). Kiel la blukola pavo
neniam flugas same rapide kiel sovaĝa ansero,
tiel la prizorganto ne povas imiti la bhikŝuon,
la silentulon kiu sola meditadas en la arbaro.


