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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 duan,  
Mahāvagga ("La granda ĉapitro").
     La tuta palia Tripitako – ampleksa kiel ĉirkaŭ 
11-foje la kristana biblio – originis kiel 
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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 rezignosutro

(Pabajjasutta)

01 (407) Pri rezigno mi parolos
kiel la vidanto rezignis,
kiel li post skrupula pensado
elektis rezigni.

02 (408) "Malvasta estas endoma medio
kaj polvoplena,
sed malferme kaj libere estas rezigni" –
tiel kompreninte, li rezignis.

03 (409) Rezigninte li evitis
korpe agi malbone,
ĉesis paroli malbone
kaj vivtenis sin pli pure.

04 (410) La vekiĝinto iris al Raĝagaha,
al Giribbaĝa de la Magadhanoj,
por ricevi manĝaĵojn,
montrante la signon de sia grandeco.

05 (411) Lin vidis Bimbisara
starante en sia palaco.
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Vidinte lin kun ĉiuj signoj
li tiel parolis:

06 (412) "Atentu ĉi tiun, sinjoroj!
Bela, altstatura kaj pura
kaj bonkonduta.
Nur distancon de jugo antaŭ si li rigardas,

07 (413) kun okuloj mallevitaj, atenta,
ne kiel iu el malalta familio.
Rapidu la senditoj de la reĝo:
Kien la bhikŝuo iros?"

08 (414) La senditaj mesaĝistoj de la reĝo
lin postsekvis:
"Kien iros la bhikŝuo
kaj kie li loĝos?"

09 (415) Seninterrompe li iris
kun sensoj gardataj, bone regata,
atenta kaj konscia.
Rapide pleniĝis la bovlo.

10 (416) Ricevinte manĝaĵon
la silentulo forlasis la urbon
kaj iris al Pandava
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por tie loĝi.

11 (417) Vidinte lin iri al sia loĝejo
tri senditoj restis.
Unu el ili venis al la reĝo
kaj informis lin:

12 (418) "Tiu bhikŝuo, ho granda reĝo,
sidas en kavo
oriente de Pandava
kiel tigro, kiel taŭro, kiel leono."

13 (419) La militisto aŭdis la vortojn de la
sendito,
sidiĝis en pompa veturilo
kaj rapide
ekiris al la monto Pandava.

14 (420) Li iris per veturilo tiel longe kiel eblis.
Poste la militisto eliris
kaj aliris lin piede.

15 (421) La reĝo sidiĝis,
kaj ili interŝanĝis kelkajn agrablaĵojn.
Tion farinte
li diris jenajn vortojn:
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16 (422) "Juna vi estas,
junulo ĵus ekflorinta,
tre bela
kiel altnobela militisto.

17 (423) Armeon pompan kaj brilan
antaŭ heroaro
mi donas. Ĝuu tiujn riĉaĵojn!
Diru vian naskon, kiam demandita."

18 (424) "Rekte antaŭ ni, ho reĝo,
sub la Himalajo
vivas la Kosalanoj,
riĉaj kaj fortaj.

19 (425) Ili devenas de la suno.
Ilia familio estas la Sakja.
Tiun klanon mi forlasis.
Mi ne deziras ĝuojn.

20 (426) Mi vidis danĝeron en ĝuo
kaj sekurecon en rezigno.
Al mia strebado mi iros.
Tie ĝojas mia koro."
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La strebadosutro

(Padhānasutta)

01 (427) Kiam mi strebadis decideme
apud la rivero Neranĝara,
meditante tiom kiom mi kapablis
por atingi la finan sekurecon,

02 (428) tiam venis Namuĉi
kaj parolis kompateme:
"Magra vi estas, malbela
kaj mortoproksima.

03 (429) Mil partoj de vi estas mortaj,
nur unu viva.
Do vivu! Pli bone vivi.
Vive vi povos agi merite.

04 (430) Se vi vivas ĉaste,
se vi oferas al la fajro,
tiam vi kolektas meriton.
Kial strebadi?

05 (431) Malfacile estas strebi,
ekstrebadi, finstrebadi."
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Tiel parolis Marao
proksime de la Budho.

06 (432) Marao finparolis
kaj la sublimulo klarigis:
"Maliculo, amiko de neglektuloj,
kial vi venis ĉi tien?

07 (433) Eĉ la plej eta merito
ne utilus al mi.
Marao povas paroli al tiuj
al kiuj utilas meritoj.

08 (434) Mi posedas fidon kaj forton,
same saĝon.
Kiam mi tiel klopodas,
kial vi petas min vivi?

09 (435) Ankaŭ la fluojn de la riveroj
ĉi tiu vento sekigas.
Ĉu do ne mia decidemo
sekigu mian sangon?

10 (436) Kiam mia sango sekiĝas
sekiĝas galo kaj muko.
Kiam la muskoloj forvelkas
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mia menso sereniĝas.
Tiam kreskas en mi
atento, saĝo kaj koncentrado.

11 (437) Ĉar mi vivas tiel,
kaj spertis tiel fortajn sentojn,
mia menso ne sopiras ĝuojn.
Vidu la purecon de la estaĵo!

12 (438) La ĝuoj estas via unua armeo,
la dua nomiĝas malkontento,
la tria malsato kaj soifo,
la kvara deziro,

13 (439) la kvina inerto kaj laco,
la sesa timo,
la sepa dubo,
la oka hipokriteco kaj obstino.

14 (440) Profito, famo kaj honoro,
sukceso malĝuste akirita,
memlaŭdo
kaj malestimo al aliaj –

15 (441) jen, Namuĉi, via armeo,
la atakantaro de la malhelulo.
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Malheroo ne venkas ĝin.
Venkinto gajnas feliĉon.

16 (442) Jen, munĝa-herbon mi portas.
Mi fajfas pri mia vivo.
Pli bone por mi estas morti en batalo
ol vivi venkita.

17 (443) Kelkaj ŝramanoj kaj brahmanoj dronis
kaj ne plu videblas.
Ili ne konas la vojon
kiun iras tiuj, kiuj bone sin ekzercas.

18 (444) Mi vidas la tutan armeon armita,
Maraon sur sia elefanto.
Mi iras al batalo.
Li ne forpelis min de mia loko.

19 (445) Tiun vian armeon,
de la mondo kun ĝiaj devaoj ne venkeblan,
mi frakasas per saĝo
kiel per ŝtono nebakitan argilaĵon.

20 (446) Mi bridis mian penson
kaj fiksis mian atenton.
De lando al lando mi vagados
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kaj instruos multajn.

21 (447) Tiuj, la zorgemaj kaj decidemaj,
vivantaj tiel kiel mi, la sendezira, instruas,
ili iros tien
kien irinte, oni ne malĝojas."

22 (448) "Sep jarojn mi sekvis la sublimulon
paŝon post paŝo.
Neniam mi atingis lin,
la tute vekiĝintan kaj atentan.

23 (449) Ĉirkaŭ graskolora ŝtono
flugis korniko.
'Ĉu ĉi tie ni trovas ion molan,
ion dolĉan?'

24 (450) Sed tie la korniko trovis nenion dolĉan,
do ĝi foriris.
Tiu birdo bekumis ŝtonon.
Ni forlasu Gotaman."

25 (451) Venkita de ĉagreno
li lasis la vinaon fali de sub sia brako.
Tie malaperis
la malfeliĉa jakŝo.
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[vinao: liutsimila instrumento en hinda klasika 
muziko]
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La sutro pri la bone dirita

(Subhāsitāsutta)

Iam la sublimulo restadis apud Savatthi, en la 
Ĝeta-arbaro, en la ĝardeno de Anathapindika. 
Tie nun la sublimulo diris al la bhikŝuoj:
     "Bhikŝuoj!"
     "Respektinda!" tiuj bhikŝuoj konsentis, 
responde al la sublimulo.
     La sublimulo parolis tiel:
     "Parolo kun kvar kvalitoj, bhikŝuoj, estas 
bone dirita, ne malbone; ne malnobla, ne 
meritanta kritikon de la sciantoj.
     Kiuj kvar?
     Jen, bhikŝuoj, bhikŝuo parolas bone, ne 
malbone;
     konforme al la dharmo, ne malkonforme;
     agrable, ne malagrable;
     vere, ne mensoge.
     Parolo kun tiuj kvar kvalitoj, bhikŝuoj, estas 
bone dirita, ne malbone; ne malnobla, ne 
meritanta kritikon de la sciantoj."
     Tiel parolis la sublimulo.
     Kiam la bone evoluinta estis dirinta tion, la 
instruisto aldonis:
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1 (452) "Plej gravas paroli bone, diris la 
trankviliĝintoj.
Due: paroli konforme al la dharmo, ne
malkonforme.
Trie: paroli agrable, ne malagrable.
Kvare: paroli vere, ne mensoge."

Poste la respektinda Vangisa stariĝis, aranĝis 
siajn vestaĵojn, kunigis siajn manojn, salutis la 
sublimulon kaj diris al li:
     "Mi ekpensis pri io, sublimulo; mi ekpensis 
pri io, ho bone evoluinta."
     "Do diru ĝin, Vangisa," la sublimulo diris.
     Do la respektinda Vangisa, antaŭ la vizaĝo 
de la sublimulo, laŭdis lin per konvenaj versoj:

2 (453) "Tion oni parolu
kio ne suferigas onin mem
nek lezas aliajn.
Bone diritaj estas tiaj vortoj.

3 (454) Agrablajn vortojn oni parolu,
kiujn oni aŭdas volonte,
kiuj ne kaŭzas malbonon
kiam oni parolas al aliaj.
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4 (455) Vero estas senmorta parolo.
Jen dharmo eterna.
En la vero, la bono kaj la dharmo
la trankviliĝintoj laŭdire staras firme.

5 (456) Kion diras la vekiĝinto,
kio estas trankvila kaj kondukas al nirvano
kaj finas la nekontentigan,
tio estas la plej bona parolo."
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La sutro pri Sundariko-Bharadvaĝa

(Sundarikabhāradvājasutta)

Tiel mi aŭdis:

Iam la sublimulo restadis en la lando Kosalo, sur 
la bordo de la rivero Sundariko. Ĝuste tiam la 
brahmano Bharadvaĝa oferis al la fajro sur la 
bordo de la rivero Sundariko, plenumis la 
fajroferon. Farinte tion li stariĝis, rigardis en la 
kvar direktoj kaj pensis: "Kiu nun manĝu la 
oferrestaĵojn?"
     Kaj la brahmano Bharadvaĝa vidis la 
sublimulon sidantan proksime, sur arboradiko, 
kun la kapo kovrita.
     Vidinte tion, li prenis la oferrestaĵojn per la 
maldekstra mano kaj la akvokruĉon per la 
dekstra kaj iris al la sublimulo.
     Aŭdante la paŝojn de la brahmano 
Bharadvaĝa, la sublimulo malkovris sian kapon.
     Tiam, la brahmano Bharadvaĝa pensis:
     "Ĉi tiu sinjoro estas kalvulo, ĉi tiu sinjoro 
estas kalvulaĉo."
     Kaj li volis reiri.
     Sed poste, la brahmano Bharadvaĝa pensis:

21



     "Ankaŭ kelkaj brahmanoj estas kalvaj. Ĉu mi 
iru al li kaj demandu pri lia deveno?"
     Kaj la brahmano Bharadvaĝa iris al la 
sublimulo kaj demandis lin:
     "Kio estas via deveno, sinjoro?"
     Tiam la sublimulo parolis al la brahmano 
Bharadvaĝa per versoj:

1 (457) "Ne brahmano mi estas, ne reĝido,
ne vajŝjo aŭ io alia.
Mi ekkonis la devenon de la mondanoj.
Nenion posedante, multon sciante, mi vagadas 
en la mondo.

[vajŝjo: la PIVa formo "vaiŝjo" estas francismo]

2 (458) Monaĥe vestita kaj senhejma mi 
vagadas,
kun razita kapo kaj trankvila menso,
ne makulita de junaj brahmanoj.
Ne trafas, brahmano, via demando pri mia 
deveno."

3 (459) "Demandas brahmanoj, rekontante 
brahmanojn: 'Ĉu vi estas brahmano?'"
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4 (460) "Se vi nomas vin brahmano
kaj ne min,
tiam mi demandas vin pri la verso
trilinia, dudekkvarsilaba."

5 (461) "Kial saĝuloj kaj homidoj, kŝatrioj kaj 
brahmanoj aranĝis ĉiuspecajn oferojn al devaoj 
ĉiloke?"

6 (462) "Kiam la atinginto de la celo, de la plej 
alta scio,
ofertempe ricevas honoron,
tiam tio estas beno, mi diras."

7 (463) "Certe la ofero havas bonajn rezultojn,"
tiel la brahmano,
"kiam ni vidis tian atinginton de la plej alta scio.
Se ni ne vidus tian kiel vi,
aliulo manĝus la oferpanon."

8 (464) "Ĉar vi venis ĉi tien, brahmano,
por serĉi vian bonon, do demandu!
Eble vi trovos iun trankvilan kaj senpasian,
ne ekscititan, liberan de deziroj kaj saĝan."

9 (465) "Mi ŝatas oferi, majstro Gotama.
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Mi ja volas oferi, sed mi ne komprenas.
Konsilu min, respektinda!
Kiel ofero sukcesas, diru al mi!"

10 (466) "Ne demandu pri deveno, demandu pri 
agado!
El ligno ja naskiĝas fajro.
Ankaŭ homo de malalta deveno estas saĝa kaj 
forta,
kiel purrasa ĉevalo, se li ne agas hontige.

11 (467) Per vero bridita, memregata,
atinginta la plej altan scion, vivanta pure –
ĝustatempe al tiulo oni oferu.
Se brahmano deziras meriton, li oferu.

12 (468) Kiuj ĝuojn forlasis kaj senhejme 
vagadas,
bone briditaj, kiel rekta naveto –
ĝustatempe al tiuloj oni oferu.
Se brahmano deziras meriton, li oferu.

13 (469) Kiuj forlasis la dezirojn kaj kolektis la 
sensojn,
kiel la luno libera el la manoj de Rahu –
ĝustatempe al tiuloj oni oferu.
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Se brahmano deziras meriton, li oferu.

14 (470) Sen ligoj ili vagadas en la mondo,
ĉiam atentaj, ne plu posedemaj.
Ĝustatempe al tiuloj oni oferu.
Se brahmano deziras meriton, li oferu.

15 (471) Kiu ĝuojn forlasis kaj venkinte vagadas,
kiu trovis la finon de naskiĝo kaj morto,
kiu por ĉiam eliris la tempon, kiel lago 
malvarmeta –
la tathagatao meritas la oferpanon.

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

16 (472) Rekta inter rektaj, de malrektaj fora,
la tathagatao estas senlime saĝa,
senmakula en ĉi mondo kaj aliaj.
La tathagatao meritas la oferpanon.

17 (473) Ĉe kiu ne estas falso, ne fiero,
ne avido, ne posedo, ne sopiro,
kiu forĉasis la koleron, trankviligis la menson,
la brahmano kiu forigis la ĉagrenmakulon –
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la tathagatao meritas la oferpanon.

18 (474) Kies menso ne havas hejmon,
kiu nenion ajn akiras,
kiu kroĉtenas nenion en ĉi mondo kaj aliaj –
la tathagatao meritas la oferpanon.

19 (475) La bone koncentrita, kiu transiris la 
riveron,
kiu ekkonis la dharmon per plej granda 
kompreno,
ne plu obsedata, portanta sian lastan korpon –
la tathagatao meritas la oferpanon.

20 (476) Kies iĝ-ebrio kaj akraj vortoj
dispeliĝis, malaperis, ne plu estas,
kiu atingis la plej altan scion kaj ĉiel liberigis 
sin –
la tathagatao meritas la oferpanon.

21 (477) Kiu rompis la katenojn, ne plu katenita,
inter fieruloj ne fiera,
ĝuste kompreninta la nekontentigan, ĝian 
kampon kaj rikolton –
la tathagatao meritas la oferpanon.
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22 (478) Kiu vivas fore de sopiro, aparte,
ne regate de la opinioj de aliaj,
sen kialoj renaskiĝi –
la tathagatao meritas la oferpanon.

23 (479) Kiu ekkomprenis la altan kaj malaltan
ĝis ĝi dispeliĝis, malaperis, ne plu estas,
trankvila, liberiĝinta per ne-kroĉteno –
la tathagatao meritas la oferpanon.

24 (480) Kiu vidas la katenon rompiĝi, la 
naskiĝadon ĉesi,
kiu tute forlasis la pasi-vojon,
pura, senkota, senmakula, senmanka –
la tathagatao meritas la oferpanon.

25 (481) Kiu ne vidas sin mem kiel memon,
bone koncentrita, rekta, firma,
sen deziroj, sen malhelpoj, sen duboj –
la tathagatao meritas la oferpanon.

26 (482) Kiu ne trompas sin mem,
kiu rigardas ĉion kun scio,
kiu portas sian lastan korpon,
plene vekiĝis, atingis la nekompareblan feliĉon,
kaj tiel home puriĝis –
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la tathagatao meritas la oferpanon."

27 (483) "Mia ofero estu vera ofero
kiam mi renkontis atinginton de la plej alta scio.
Brahmo atestu. Ricevu ĉi tion la sublimulo.
Manĝu la sublimulo mian oferpanon."

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

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

30 (486) "Bone, sublimulo! Do mi volus scii
kiu manĝu donacon de iu kiel mi,
kiun mi serĉu ofertempe,
ricevinte vian instruadon."

31 (487) "Kiu ne plu estas ekscitita,
kies menso ne estas perturbata,
kiu liberiĝis de la ĝuoj,
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kiu venkis sian apation,

32 (488) kiu transiris la limon,
kiu konas naskiĝon kaj morton,
la silentulo praktikanta veran silenton,
tia kiu venis al ofero,

[aŭ "kiu venis al tia ofero" – la gramatikaj ligoj 
estas malklaraj]

33 (489) kiu forigis sian orgojlon –
honori lin falditamane,
servu lin per manĝajoj kaj trinkaĵoj!
Tiel donacoj havas bonajn sekvojn."

34 (490) "Vekiĝinto, sinjoro, meritas la 
oferpanon.
Li estas meritokampo nekomparebla.
Vi ricevas donacojn el la tuta mondo.
Donacoj al vi donas grandajn fruktojn."

Poste la brahmano Sundarika-Bharadvaĝa diris 
al la sublimulo:
     "Bonege, moŝto Gotama, bonege, moŝto 
Gotama! Kiel oni, moŝto Gotama, ion 
renverŝitan starigus, aŭ ion kovritan malkovrus, 

29



aŭ al vojerarinto montrus la vojon, aŭ en 
mallumo 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 
Sundarika-Bharadvaĝa iĝis novico, iĝis bhikŝuo. 
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 
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.
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La sutro pri Magha

(Māghasutta)

Tiel mi aŭdis:

Iam la sublimulo restadis en Raĝagaho, sur 
Vulturmonto. Tiam la juna brahmano Magha iris 
al la sublimulo kaj interparolis afable kun li. 
Poste li sidiĝis apude kaj diris al li:
     "Mi, moŝto Gotama, malavare donadas. Estas 
facile paroli kun mi aŭ peti min pri io. Per ĝustaj 
rimedoj, mi akiras posedaĵojn. Tiujn akiraĵojn 
mi poste donadas al unu, al du, al tri, al kvar, al 
kvin, al ses, al sep, al ok, al naŭ, al dek, eĉ al 
dudek, al tridek, al kvardek, al kvindek, al cent 
kaj pli. Moŝto Gotama, ĉu estas tre profite por 
mi kiam mi tiel donas kaj oferas?"
     "Certe estas tre profite por vi, ho junulo, 
kiam vi tiel donas kaj oferas. Kiu malavare 
donadas, kun kiu estas facile paroli aŭ peti pri io, 
kiu per ĝustaj rimedoj akiras posedaĵojn kaj 
poste donadas ilin al unu, al du, al tri, al kvar, al 
kvin, al ses, al sep, al ok, al naŭ, al dek, eĉ al 
dudek, al tridek, al kvardek, al kvindek, al cent 
kaj pli – al tiu, tio estas tre profite."

31



     Poste, la juna brahmmano Magha alparolis la 
sublimulon per verso:

1 (491) "Mi demandas Gotaman, la facile 
alparoleblan" –
tiel la juna brahmano Magha –
"kiu vestas sin simple kaj vagadas semhejme:
se estas facile peti laikon pri io, se li malavare 
donadas,
se li deziras meriton, se li serĉas meriton,
se li ĉi tie manĝigas kaj trinkigas aliajn –
kiel puriĝas la ofero de la oferanto?"

2 (492) "Se estas facile peti laikon pri io, se li 
malavare donadas" –
tiel la sublimulo al Magha –
"se li deziras meriton, se li serĉas meriton,
se li ĉi tie manĝigas kaj trinkigas aliajn –
tiulo povas sukcesi kun donacmeritantoj."

3 (493) "Se estas facile peti laikon pri io, se li 
malavare donadas" –
tiel la juna brahmano Magha –
"se li deziras meriton, se li serĉas meriton,
se li ĉi tie manĝigas kaj trinkigas aliajn –
diru al mi, sublimulo, kiuj meritas donacojn?"
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4 (494) "Kiuj vagadas en la mondo, ne ligitaj al 
io,
sen posedi ion, perfektaj, memregataj –
ĝustatempe al tiuloj oni oferu.
Se brahmano deziras meriton, li oferu.

5 (495) Kiuj tranĉis ĉiujn katenojn kaj ligojn,
bridis sin, liberigis sin, estas trankvilaj, ne 
sopiras –
ĝustatempe al tiuloj oni oferu.
Se brahmano deziras meriton, li oferu.

6 (496) Kiuj liberigis sin de ĉiuj katenoj,
bridis sin, liberigis sin, estas trankvilaj, ne 
sopiras –
ĝustatempe al tiuloj oni oferu.
Se brahmano deziras meriton, li oferu.

7 (497) Kiuj forlasis pasion, malamon kaj 
memtrompon,
kies ebrio finiĝis, kiuj finiris la bonan vojon –
ĝustatempe al tiuloj oni oferu.
Se brahmano deziras meriton, li oferu.

8 (498) Ĉe kiuj ne estas falso, ne fiero,
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kies ebrio finiĝis, kiuj finiris la bonan vojon –
ĝustatempe al tiuloj oni oferu.
Se brahmano deziras meriton, li oferu.

9 (499) Ĉe kiuj ne estas avido, ne posedo, ne 
sopiro,
kies ebrio finiĝis, kiuj finiris la bonan vojon –
ĝustatempe al tiuloj oni oferu.
Se brahmano deziras meriton, li oferu.

10 (500) Kiuj ne estas viktimoj de deziro,
kiuj transiris la riveron, vagadas sen pensi pri si 
mem –
ĝustatempe al tiuloj oni oferu.
Se brahmano deziras meriton, li oferu.

11 (501) Kiuj ne deziras ion ajn en la mondo,
kiuj ne volas iĝi en ĉi tiu mondo aŭ aliaj –
ĝustatempe al tiuloj oni oferu.
Se brahmano deziras meriton, li oferu.

12 (502) Kiuj ĝuojn forlasis kaj senhejme 
vagadas,
bone briditaj, kiel rekta naveto –
ĝustatempe al tiuloj oni oferu.
Se brahmano deziras meriton, li oferu.
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13 (503) Kiuj forlasis la dezirojn kaj kolektis la 
sensojn,
kiel la luno libera el la manoj de Rahu –
ĝustatempe al tiuloj oni oferu.
Se brahmano deziras meriton, li oferu.

14 (504) La trankvilaj, sendeziraj, senkoleraj,
ĉi tie ĉesiĝinte ne denove iĝontaj –
ĝustatempe al tiuloj oni oferu.
Se brahmano deziras meriton, li oferu.

15 (505) Kiuj tute lasis naskiĝon kaj morton
kaj iris trans ĉiuj duboj –
ĝustatempe al tiuloj oni oferu.
Se brahmano deziras meriton, li oferu.

16 (506) Kiuj vagadas en la mondo lumigante 
sin mem,
posedante nenion, ĉiel sin liberigante –
ĝustatempe al tiuloj oni oferu.
Se brahmano deziras meriton, li oferu.

17 (507) Kiuj ĉi tie scias laŭfakte:
"Jen la lasta, ne plu mi iĝas" –
ĝustatempe al tiuloj oni oferu.
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Se brahmano deziras meriton, li oferu.

18 (508) Kiu atingis la plej altan scion, ĝojas pro 
profunda koncentrado kaj estas atenta,
kiu atingis la plej altan vekiĝon, rifuĝo de 
multaj –
ĝustatempe al tiulo oni oferu.
Se brahmano deziras meriton, li oferu."

19 (509) "Certe mi ne demandis vane.
La sublimulo klarigis al mi kiuj meritas 
donacojn.
Vi scias kiel estas pri tio.
Tiel vi trovis ĉi tiun dharmon.

20 (510) Se estas facile peti laikon pri io, se li 
malavare donadas" –
tiel la juna brahmano Magha –
"se li deziras meriton, se li serĉas meriton,
se li ĉi tie manĝigas kaj trinkigas aliajn –
klarigu al mi, sublimulo, la benon de la ofero!"

21 (511) "Oferu! Kaj oferante" –
tiel la sublimulo al Magha –
"ĉiel purigu vian menson.
Apogo por la oferanto estas la ofero.
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Bazita sur tio li lasas la malamon.

22 (512) Sendezire li forĉasu malamon.
Li disvolvu senliman amon
tage kaj nokte, seninterrompe, zorgeme,
kaj senbarile li radiu en ĉiuj direktoj."

23 (513) "Kiu puriĝas, liberiĝas, ligiĝas?
Kiel oni mem iras al la brahmo-mondo?
La silentulo klarigu al mi, nescianto.
La sublimulo estas mia atestanto ke mi hodiaŭ 
vidis Brahmon.
Vere vi estas por ni kiel Brahmo.
Kiel oni venas al la brahmo-mondo, ho saĝulo?"

24 (514) "Kiu oferas trioble, tiu oferas benite" –
tiel la sublimulo al Magha.
"Tiulo povas sukcesi kun donacmeritantoj.
Tiel oferinte, perfekte donema,
oni venas al la brahmo-mondo, mi diras."

["oferas trioble" signifas, laŭ la klasika 
komentario, ke oni ĝojas antaŭ, dum kaj post la 
ofero.]

Post tiuj vortoj, la juna brahmano Magha diris al 
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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 
mallumo 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 Sabhiya

(Sabhiyasutta)

Tiel mi aŭdis:

Iam la sublimulo restadis en Raĝagaho, en 
Bambuarbaro, kie oni manĝigas la sciurojn. 
     Tiam la vaganta asketo Sabhija ekaŭdis 
kelkajn demandojn de devao, kiu antaŭe estis 
parenco lia, kaj kiu diris:
     "Sabhija, se vi faros ĉi tiujn demandojn al iu 
ŝramano aŭ brahmano, kaj se li povos respondi 
ilin, tiam vi vivu la puran vivon ĉe li."
     Nun aŭdinte tiujn demandojn de tiu devao, la 
vaganta asketo Sabhija proksimiĝis al la 
ŝramanoj kaj brahmanoj gvidantaj sektojn, 
havantaj multajn sekvantojn, instruantaj multajn, 
konataj kaj famaj, alte taksataj de la amaso – 
nome Purana Kassapa, Makkhali Gosala, Aĝita 
Kesakambala, Pakudha Kaĉĉana, Sanĉaya 
Belatthaputta kaj Nigantha Nataputta – kaj faris 
al ili tiujn demandojn.
     Aŭdinte tiujn demandojn de la vaganta 
asketo Sabhija, ili ne povis respondi.
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     Ne povante respondi, ili montris koleron, 
malamon kaj malkontenton.
     Kaj ili mem ekdemandadis la vagantan 
asketon Sabhijan.
     Tiam, la vaganta asketo Sabhija ekpensis:
     "La ŝramanoj kaj brahmanoj gvidantaj 
sektojn, havantaj multajn sekvantojn, instruantaj 
multajn, konataj kaj famaj, alte taksataj de la 
amaso – nome Purana Kassapa, Makkhali 
Gosala, Aĝita Kesakambala, Pakudha Kaĉĉana, 
Sanĉaya Belatthaputta kaj Nigantha Nataputta – 
ili ne povis respondi miajn demandojn.
     Ne povante respondi, ili montris koleron, 
malamon kaj malkontenton.
     Kaj ili mem ekdemandadis min.
     Se mi do elektus iri malsupren kaj nur 
amuziĝi?"
     Sed la vaganta asketo Sabhija ekpensis:
     "Ankaŭ tiu ŝramano Gotama gvidas sekton, 
havas multajn sekvantojn, instruas multajn, estas 
konata kaj fama kaj alte taksata de la amaso.
     Se mi do irus al la ŝramano Gotama kaj farus 
miajn demandojn al li?"
     Sed la vaganta asketo Sabhija ekpensis:
     "La ŝramanoj kaj brahmanoj maljunaj, 
kadukaj, multjaraj, vivspertaj, mortproksimaj, 
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aĝaj, rekonitaj, asketoj ekde longe, gvidantaj 
sektojn, havantaj multajn sekvantojn, instruantaj 
multajn, konataj kaj famaj, alte taksataj de la 
amaso – nome Purana Kassapa, Makkhali 
Gosala, Aĝita Kesakambala, Pakudha Kaĉĉana, 
Sanĉaya Belatthaputta kaj Nigantha Nataputta – 
ili ne povis respondi miajn demandojn.
     Ne povante respondi, ili montris koleron, 
malamon kaj malkontenton.
     Kaj ili mem ekdemandadis min.
     Kiel do la ŝramano Gotama povus respondi 
miajn demandojn?
     La ŝramano Gotama estas juna kaj ĵus 
monaĥiĝinta."
     Sed poste, la vaganta asketo Sabhija 
ekpensis:
     "Nur ĉar ŝramano estas juna, oni ne devas 
malestimi aŭ malrespekti lin.
     Se tiu ŝramano Gotama estas juna, li tamen 
estas tre forta kaj influa.
     Se mi do irus al la ŝramano Gotama kaj farus 
miajn demandojn al li?"
     Kaj la vaganta asketo Sabhija piediris al 
Raĝagaho.
     Post ioma tempo li venis al Raĝagaho, al 
Bambuarbaro, kie oni manĝigas la sciurojn, iris 
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al la sublimulo kaj afable paroletis kun li. Poste 
li sidiĝis apude kaj alparolis lin per verso:

1 (515) "Malcerta kaj dubema mi venis" –
tiel Sabhija –
"ĉar mi volis fari demandojn.
Solvu ilin! La demandojn de mi faritajn
respondu unu post la alia, laŭ la vero."

2 (516) "De fore vi venis, Sabhija" –
tiel la sublimulo –
"ĉar vi volis fari demandojn.
Mi solvos ilin. La demandojn de vi faritajn
mi respondos unu post la alia, laŭ la vero.

3 (517) Faru al mi demandon, Sabhija,
kiun ajn vi volas!
Pri kio ajn vi scivolas
mi respondos."

Tiam, la vaganta asketo Sabhija ekpensis:
     "Vere mirinde! Kion la aliaj ŝramanoj kaj 
brahmanoj ne volis permesi ke mi faru, tion la 
ŝramano Gotama permesas ke mi faru."
     Ĝojplena, kontenta, ravita kaj feliĉa, li 
demandis la sublimulon:
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4 (518) "Kion oni antingu por esti nomata 
bhikŝuo?"
Tiel Sabhija.
"Kiom oni bridu sin por esti nomata bridita?
Kial oni estas nomata vekiĝinto?
Mi demandis. La sublimulo respondu."

5 (519) "Kiu, laŭ vojo de li mem konstruita" –
tiel la sublimulo al Sabhija –
"atingis nirvanon, venkis la dubojn,
lasis kaj iĝon kaj neniiĝon,
perfektigis sian vivon, ne plu povas renaskiĝi – 
tiu estas bhikŝuo.

6 (520) Kiu ĉiam estas ekvilibra kaj atenta,
kiu lezas neniun en la tuta mondo,
la ŝramano kiu transiris la riveron kaj ne lasas 
sin perturbi,
en kiu nenio suprenfluas – tiu estas bridita.

7 (521) Kiu evoluigis siajn sensojn,
ene kaj ekstere en la tuta mondo,
trapenetris ĉi tiun mondon kaj aliajn mondojn
kaj atendas la finon de sia tempo – tiu bridis sin.
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8 (522) Kiu ekzamenis tutajn eraojn,
la ĉirkaŭiradon, kaj morton kaj naskiĝon,
kiu estas libera de polvo, libera de makuloj, 
pura,
kiu atingis la finon de naskiĝoj – tiun oni nomas 
vekiĝinto."

Tiam la vaganta asketo Sabhija ĝojis pro la 
parolo de la sublimulo kaj alte taksis ĝin. 
Ĝojplena, kontenta, ravita kaj feliĉa, li faris 
plian demandon al la sublimulo:

9 (523) "Atinginta kion oni estas nomata 
brahmano?"
Tiel Sabhija.
"Kial ŝramano estas nomata 'purigita en la 
bano'?
Kial oni estas nomata 'nobla'?
Mi demandis. La sublimulo respondu."

10 (524) "Kiu lasis ĉiun malbonon" –
tiel la sublimulo al Sabhiya –
"kiu estas senmakula, firme koncentriĝinta 
ĉirkaŭ la bono, stabila,
kiu forlasis la rondiradon, sin perfektiginta,
kiu ne sin alkroĉas – tiu estas nomata brahmano.
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11 (525) Kiu trankviliĝis, kiu forlasis meriton 
kaj malicon,
kiu estas libera de malpuro, kiu komprenis ĉi 
tiun mondon kaj alian,
kiu iris trans naskiĝo kaj morto –
tiu vere estas nomata ŝramano.

12 (526) Kiu forlavis ĉiujn malbonaĵojn,
enajn kaj eksterajn, en la tuta mondo,
kaj kiu inter tempaj devaoj kaj homoj
ne eniras la tempon – tiu estas nomata 'purigita 
en la bano'.

13 (527) Kiu faras neniun ajn malbonon en la 
mondo,
kiu liberigis sin de ĉiuj ligoj kaj katenoj,
kiu kroĉtenas sin al nenio, kiu igis sin libera –
tiu vere estas nomata nobla."

Tiam la vaganta asketo Sabhija ĝojis pro la 
parolo de la sublimulo kaj alte taksis ĝin. 
Ĝojplena, kontenta, ravita kaj feliĉa, li faris 
plian demandon al la sublimulo:

14 (528) "Kiu venkas en la kampo, laŭ la 

45



vekiĝintoj?"
Tiel Sabhija.
"Pro kio spertulo estu rigardata kiel saĝa?
Pro kio iu estas nomata 'silentulo'?
Mi demandis. La sublimulo respondu."

15 (529) "Kiu esploris tutajn kampojn" –
tiel la sublimulo al Sabhija –
"de devaoj, homoj kaj Brahmo,
kaj liberigis sin de la radikoj kaj ligoj de ĉiuj 
kampoj –
tiu vere, oni diras, venkas en la kampo.

16 (530) Kiu esploris ĉiujn ŝparitajn trezorojn,
de devaoj, homoj kaj Brahmo,
kaj liberigis sin de la radikoj kaj ligoj de ĉiuj 
ŝparitaj trezoroj –
tiu vere, oni diras, estas spertulo.

17 (531) Kiu esploris ambaŭ kolorojn, 
enajn kaj eksterajn, pure kaj saĝe,
kaj liberigis sin de nigro kaj blanko –
tiu vere, oni diras, estas saĝa.

18 (532) Kiu ekkonis malbonon kaj bonon,
enan kaj eksteran, en la tuta mondo,
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kiu meritas honoron de devaoj kaj homoj,
kiu forlasis katenon kaj reton – tiu estas 
'silentulo'."

Tiam la vaganta asketo Sabhija ĝojis pro la 
parolo de la sublimulo kaj alte taksis ĝin. 
Ĝojplena, kontenta, ravita kaj feliĉa, li faris 
plian demandon al la sublimulo:

19 (533) "Atinginta kion, oni laŭdire atingis la 
plej altan scion?"
Tiel Sabhija.
"Pro kio oni laŭdire komprenas kaj estas forta?
Kial iu estas nomata alte naskita?
Mi demandis. La sublimulo respondu."

20 (534) "Kiu ekzamenis ĉiujn sciojn" –
tiel la sublimulo al Sabhija –
"troveblaj ĉi tie ĉe ŝramanoj kaj brahmanoj,
kiu inter ĉiuj sentoj lasis la dezirojn,
kiu transiris ĉiujn sciojn – tiu atingis la plej altan 
scion.

21 (535) Kiu pripensadis la diversecon de la 
sensoj kaj korpo,
la malsanradikon, kaj enan kaj eksteran,
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kiu liberigis sin de radikoj kaj ligoj de ĉiuj 
malsanoj –
tiulo vere komprenas, oni diras.

22 (536) Kiu ĉi tie rezignas ĉiun malbonon,
kiu forlasis la inferon kaj la nekontentigan, kiu 
estas forta –
tiu estas forta kaj energiplena.
Tiulo vere estas saĝa, oni diras.

23 (537) Kiu tranĉis ĉiujn ligojn,
la radikon de la kateno, kaj enan kaj eksteran,
kiu liberigis sin de la radikoj kaj ligoj de ĉiuj 
katenoj –
tiu vere estas vere nobela, oni diras."

Tiam la vaganta asketo Sabhija ĝojis pro la 
parolo de la sublimulo kaj alte taksis ĝin. 
Ĝojplena, kontenta, ravita kaj feliĉa, li faris 
plian demandon al la sublimulo:

24 (538) "Atinginta kion, oni laŭdire estas 
klera?"
Tiel Sabhija.
"Pro kio oni laŭdire estas nobla kaj vivas bone?
Kial iu estas nomata vaganta asketo?
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Mi demandis. La sublimulo respondu."

25 (539) "Kiu aŭdis kaj komprenis la tutan 
instruon en la mondo" –
tiel la sublimulo al Sabhija –
"kaj kion ajn ekzistas, riproĉindan aŭ ne,
kiu venkis, kiu ne dubas, kiu liberigis sin,
kiu neniam lasas sin ĝeni – tiun oni nomas klera.

26 (540) Kiu bridis pasiojn kaj dezirojn,
kiu scias, kiu ne eniras uteron,
kiu forlasis la marĉon de la tri pensoj,
kiu ne eniras la tempon – tiun oni nomas nobla.

["La tri pensoj" – laŭ la klasika komentario, tiuj 
estas deziro, malamo kaj la volo difekti.]

27 (541) Kiu ĉi tie, vivante bone, atingis la 
atingeblan,
kiu ĉiam sperta, komprenas la dharmon,
kiu al nenio sin kroĉtenas, kiu liberigis sian 
menson,
kiu ne reagas per naŭzo – tiu vivas bone.

28 (542) Kie estas la ago kiu ne kontentigas,
supre, sube, ĉirkaŭe, meze,
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kaj kie iu migris kaj ekzercis komprenon
kaj finis perfidon kaj orgojlon,
avidon kaj koleron, sensojn kaj korpon –
tie, oni diras, li atingis la atingeblan de vaganta 
asketo."

Tiam la vaganta asketo Sabhija ĝojis pro la 
parolo de la sublimulo kaj alte taksis ĝin. 
Ĝojplena, kontenta, ravita kaj feliĉa li ekstaris, 
ordigis la veston, kunigis la manojn, salutis la 
sublimulon kaj laŭdis lin, vizaĝon kontraŭ 
vizaĝo, per taŭgaj strofoj:

29 (543) "Ho saĝulo, la sesdek tri
falsaj pensoj, fonditaj sur parolo de ŝramanoj,
iliajn vortojn pri ideoj kaj ide-dependo
vi lasis kaj transiris la malluman riveron.

30 (544) Vi atingis la celon kaj iris trans la 
nekontentiga.
Digna vi estas, ĝuste kaj tute vekiĝinta.
Viaj pasioj finiĝis, pri tio mi certas.
Brila vi estas, zorgema kaj tre saĝa.
Vi finis la nekontentigan. Vi helpis min 
transpasi.
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31 (545) Kiel malcerta mi estis, vi komprenis.
Vi helpis min venki la dubon. Honoron al vi,
silentulo, kiu iris la vojojn de silento,
kiu ne lasas vin bari, sunparenco. Bridata vi 
estas.

32 (546) La dubon, kiun mi havis antaŭe,
ĝin vi klarigis, ho vidanto.
Vere silenta vi estas, tute vekiĝinta.
Baroj ne estas ĉe vi.

33 (547) Ĉiu maltrankvilo via
estas forpelita, elradikigita,
malvarmigita, bridita.
Firma vi estas, vin fortigas la vero.

34 (548) Kiam vi, plej nobla inter nobluloj,
la granda heroo, parolas
tiam ĝojas ĉiuj devaoj,
kaj naradaoj kaj pabbataoj.

35 (549) Honoron al vi, ho plej nobla!
Honoron al vi, ho plej alta el homoj!
En la mondo de la devaoj
neniu similas al vi.
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36 (550) Vi estas vekiĝinto, vi estas instruisto,
vi estas la silentulo kiu venkis Maraon.
Vi tranĉis la obstinajn inklinojn,
transiris kaj helpis ĉi tiujn homojn transiri.

37 (551) Ne plu vi vin alkroĉas,
la pasiojn vi nuligis.
Leono vi estas, ne kroĉtenas vin.
Timon kaj angoron vi lasis.

38 (552) Kiel belan blankan lotuson
ne malpurigas la akvo,
tiel nek merito nek malice
makulas vin.
Piedojn, heroo, etendu!
Sabhija honoras la instruiston."

Kaj la vaganta asketo Sabhija klinis la kapon 
antaŭ la piedoj de la sublimulo kaj diris:
     "Bonege, bhante, bonege, bhante! Kiel oni, 
bhante, ion renverŝitan starigus, aŭ ion kovritan 
malkovrus, aŭ al vojerarinto montrus la vojon, 
aŭ en mallumo portus olelampon por ke 
okulhavulo povu vidi la formojn, ĝuste tiel la 
dharmon multmaniere klarigis la sublimulo. Tial 
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mi rifuĝas al la sublimulo, al la dharmo kaj al la 
bhikŝuaro. En la ĉeesto de la sublimulo mi volas 
iĝi novico, mi volas iĝi bhikŝuo."
     "Tiu, Sabhija, kiu antaŭe provis alian vojon, 
sed nun en ĉi tiu instruo kaj memdisciplino 
volas iĝi novico, volas iĝi bhikŝuo, tiu estu 
provata dum kvar monatoj. Se la bhikŝuoj poste 
estas kontentaj, tiam ili igas lin novico, igas lin 
bhikŝuo, faras lin bhikŝuo. Sed pri tio mi povas 
distingi inter personoj."
     "Se, bhante, tiuj kiuj antaŭe provis alian 
vojon, sed nun en ĉi tiu instruo kaj 
memdisciplino volas iĝi novicoj, volas iĝi 
bhikŝuoj, estu provataj dum kvam monatoj, kaj 
se la bhikŝuoj poste estas kontentaj, tiam ili igas 
ilin novicoj, igas ilin bhikŝuoj, faras ilin 
bhikŝuoj; tiam mi estu provata dum kvar jaroj, 
kaj se la bhikŝuoj poste estos kontentaj, tiam ili 
igu min novico, igu min bhikŝuo, faru min 
bhikŝuo."
     Kaj en la ĉeesto de la sublimulo, la vaganta 
asketo Sabhija iĝis novico, iĝis bhikŝuo. La 
respektinda Sabhija 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 

53



vivo – tion li baldaŭ ekkomprenis senhelpe, ĉi 
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 Sabhija iĝis unu el la 
arahantoj.
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La sutro pri Sela

(Selasutta)

Tiel mi aŭdis:

Iam, kiam la sublimulo kun granda bhikŝuaro, 
mil ducent kvindek bhikŝuoj, vagadis en la 
lando Anguttarapo, li venis al unu el la komercaj 
urboj de Anguttarapo, kiu nomiĝis Apano.
     La asketo Kenija kun plektitaj haroj aŭdis 
tion:
     "La ŝramano Gotama, la Sakjo-filo kiu lasis 
la Sakjo-klanon, piediradis en la lando 
Anguttarapo kun granda bhikŝuaro, mil ducent 
kvindek bhikŝuoj, kaj li vere venis al Apano.
     Kaj pri la sublimulo Gotama oni disvastigas 
tiun belan laŭdon: 'Ĝuste tia estas tiu sublimulo: 
digna, ĝuste kaj tute vekiĝinta, perfekta en kono 
kaj konduto, bone evoluinta, mondokonanto, 
nekomparebla homekzercanto, instruanto de 
devaoj kaj homoj, vekiĝinta, sublimulo. Li 
konatigas ĉi tiun mondon kun devaoj, kun 
Marao, kun Brahmo, kun ŝramanoj kaj 
brahmanoj, la estaĵojn kiujn li mem konas, mem 
kompreninte. Li instruas la dharmon komence 
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bonan, meze bonan, fine bonan, ĝiajn signifon 
kaj literon. Li klarigas la tute perfektigitan kaj 
puran noblan vivon.' Vere estas bone vidi tiajn 
dignulojn."
     Poste, la asketo Kenija kun plektitaj haroj iris 
al la sublimulo, afable paroletis kun li kaj sidiĝis 
apude.
     Dum la asketo Kenija kun plektitaj haroj 
sidis apude, la sublimulo klarigis la dharmon al 
li, instruis, ĝojigis kaj kuraĝigis lin.
     Kaj kiam al la asketo Kenija kun plektitaj 
haroj la sublimulo estis klariginta la dharmon, 
instruinta, ĝojiginta kaj kuraĝiginta lin, tiu diris 
al la sublimulo:
     "Moŝto Gotama akceptu morgaŭ manĝi ĉe mi 
kune kun la bhikŝuaro."
     Post tiuj vortoj, la sublimulo diris al la asketo 
Kenija kun plektitaj haroj:
     "Multaj, Kenija, estas miaj bhikŝuoj, ja mil 
ducent kvindek. Kaj vi estas ligita al la 
brahmanoj."
     Kaj duafoje la asketo Kenija kun plektitaj 
haroj diris al la sublimulo:
     "Eĉ se viaj bhikŝuoj estas multaj, ja mil 
ducent kvindek, kaj eĉ se mi estas ligita al la 
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brahmanoj, moŝto Gotama akceptu morgaŭ 
manĝi ĉe mi kune kun la bhikŝuaro."
     Kaj duafoje la sublimulo diris al la asketo 
Kenija kun plektitaj haroj:
     "Multaj, Kenija, estas miaj bhikŝuoj, ja mil 
ducent kvindek. Kaj vi estas ligita al la 
brahmanoj."
     Kaj triafoje la asketo Kenija kun plektitaj 
haroj diris al la sublimulo:
     "Eĉ se viaj bhikŝuoj estas multaj, ja mil 
ducent kvindek, kaj eĉ se mi estas ligita al la 
brahmanoj, moŝto Gotama akceptu morgaŭ 
manĝi ĉe mi kune kun la bhikŝuaro."
     La sublimulo silente akceptis.
     Kaj la asketo Kenija kun plektitaj haroj, 
vidinte ke la sublimulo akceptis, ekstaris kaj iris 
al sia propra ermitejo. Tie li diris al siaj amikoj 
kaj kamaradoj, parencoj kaj samsanguloj:
     "Aŭdu, ho amikoj kaj kamaradoj, parencoj 
kaj samsanguloj! Mi invitis la ŝramanon Gotama 
morgaŭ manĝi ĉe mi kune kun la bhikŝuaro. Tial 
bonvolu helpi min."
     "Bone", konsentis liaj amikoj kaj kamaradoj, 
parencoj kaj samsanguloj.
     Kaj kelkaj fosis fajrujojn, kelkaj hakis 
hejtlignon, kelkaj lavis telerojn, kelkaj metis 
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akvujojn, kelkaj aranĝis sidlokojn, kaj la asketo 
Kenija kun plektitaj haroj mem aranĝis 
kunvenejon.
     Tiutempe la brahmano Sela restadis en 
Apano. Li estis spertulo pri la tri Vedoj kun 
klarigoj kaj ritoj, fonetiko kaj etimologio kaj 
kvine tradiciaj rakontoj, metriko kaj gramatiko, 
ne senscia pri naturkonoj kaj la signoj de granda 
homo. Li instruis tricent junajn brahmanojn pri 
la mantroj.
     Tiutempe la asketo Kenija kun plektitaj haroj 
estis ligita al la brahmano Sela.
     Tiam la brahmano Sela vagadis, ĉirkaŭata de 
tricent junaj brahmanoj, kaj dum sia vagado li 
venis al la asketo Kenija kun plektitaj haroj kaj 
lia ermitejo. Kaj la brahmano Sela vidis ke 
kelkaj en la ermitejo de la asketo Kenija fosis 
fajrujojn, kelkaj hakis hejtlignon, kelkaj lavis 
telerojn, kelkaj metis akvujojn, kelkaj aranĝis 
sidlokojn, kaj la asketo Kenija kun plektitaj 
haroj mem aranĝis kunvenejon. Vidinte tion li 
diris al la asketo Kenija kun plektitaj haroj:
     "Ĉu la asketo Kenija edzigos filon aŭ 
edzinigos filinon, aŭ ĉu li preparas grandan 
oferon, aŭ ĉu li invitis la  reĝon Bimbisara de 
Magadho kaj lian armeon veni morgaŭ?"
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     "Ne, Sela, mi ne edzigos filon aŭ edzinigos 
filinon, kaj mi ne invitis la reĝon Bimbisara de 
Magadho kaj lian armeon veni morgaŭ, sed mi 
preparas grandan oferon.
     La ŝramano Gotama, la Sakjo-filo kiu lasis la 
Sakjo-klanon, piediradis en la lando 
Anguttarapo kun granda bhikŝuaro, mil ducent 
kvindek bhikŝuoj, kaj li vere venis al Apano. 
Kaj pri la sublimulo Gotama oni disvastigas tiun 
belan laŭdon: 'Ĝuste tia estas tiu sublimulo: 
digna, ĝuste kaj tute vekiĝinta, perfekta en kono 
kaj konduto, bone evoluinta, mondokonanto, 
nekomparebla homekzercanto, instruanto de 
devaoj kaj homoj, vekiĝinta, sublimulo.' Lin mi 
invitis morgaŭ manĝi ĉe mi kun la bhikŝuaro."
     "Ĉu vi diris 'vekiĝinta', Kenija?"
     "Mi diras 'vekiĝinta', Sela."
     "Ĉu vi diris 'vekiĝinta', Kenija?"
     "Mi diras 'vekiĝinta', Sela."
     Tiam la brahmano Sela pensis:
     "La vorton 'vekiĝinta' oni malofte aŭdas en la 
mondo, sed en niaj mantroj estas listigitaj la 
tridek du signoj de granda homo. Kiu havas ilin, 
tiu povas iri du vojojn, ne aliajn.
     Se li restas en la hejmo li iĝas reĝo, 
mondoreganto, kiu vivas laŭdharme, kiu regas 
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laŭdharme, kiu venkas en la kvar direktoj, kiu 
sekurigas sian landon, kiu posedas la sep 
juvelojn.
     Ĉar sep juvelojn li posedas, nome la 
radojuvelon, la elefantojuvelon, la 
ĉevalojuvelon, la gemojuvelon, la virinojuvelon, 
la administrantojuvelon kaj sepe la 
gvidantojuvelon.
     Pli ol mil filojn li havas, heroojn, fortajn, kiuj 
frakasas aliajn armeojn. Li konkeras ĉi tiun de 
maro ĉirkaŭantan teron sen armiloj, sen perforto, 
laŭdharme, kaj poste vivas tie.
     Sed se li lasas la hejmon kaj iras al la 
senhejmeco, tiam li iĝas digna, ĝuste kaj tute 
vekiĝinta, kaj en la mondo vidas trans la 
vualoj."
     "Kie, Kenija, nun restadas tiu moŝto Gotama, 
la digna, ĝuste kaj tute vekiĝinta?"
     Tiam la asketo Kenija kun plektitaj haroj 
etendis la dekstran brakon kaj diris al la 
brahmano Sela:
     "Tie, Sela, en la malluma arbarrando."
     Tiam la brahmano Sela iris kun siaj tricent 
junaj brahmanoj al la sublimulo.
     Kaj la brahmano Sela diris al la junaj 
brahmanoj:
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     "Venu silente, paŝon post paŝo! Malfacile 
atingeblaj kiel senkompanie vagantaj leonoj 
estas tiuj sublimuloj. Kaj kiam mi parolas kun la 
ŝramano Gotama, ne interrompu nin fojon post 
fojo, sed atendu ĝis ni finparolos."
     Poste la brahmano Sela iris al la sublimulo, 
afable paroletis kun li kaj sidiĝis apude. Dum la 
brahmano Sela sidis apude, li serĉis sur la korpo 
de la sublimulo la tridek du signojn de granda 
homo.
     Kaj la brahmano Sela vidis sur la korpo de la 
sublimulo preskaŭ ĉiujn tridek du signojn de 
granda homo, krom du; pri du el la tridek du 
signoj de granda homo li dubis kaj hezitis, ne 
estis tute certa kaj sekura: ĉu la seksan membron 
ĉirkaŭas prepucio, kaj ĉu la lango estas longa.
     Tiam la sublimulo pensis:
     "La brahmano Sela vidas sur mia korpo 
preskaŭ ĉiujn tridek du signojn de granda homo, 
krom du; pri du el la tridek du signoj de granda 
homo li dubas kaj hezitas, ne estas tute certa kaj 
sekura: ĉu la seksan membron ĉirkaŭas 
prepucio, kaj ĉu la lango estas longa."
     Tiam la sublimulo per eksterordinaraj 
rimedoj ebligis al la brahmano Sela vidi ke la 
seksan membron de la sublimulo ĉirkaŭas 
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prepucio. Poste li elbuŝigis la langon kaj per ĝi 
tuŝis kaj frotis ambaŭ orelojn kaj ambaŭ 
naztruojn, kaj li kovris la tutan frunton per la 
lango.
     Tiam la brahmano Sela pensis:
     "La ŝramano Gotama havas ĉiujn tridek du 
signojn de granda homo, ne nur kelkajn; sed mi 
ne scias ĉu li estas vekiĝinta aŭ ne. Sed mi 
aŭdis, el la maljunaj, respektindaj instruistoj kaj 
instruistinstruistoj de la brahmanoj, ke se oni 
laŭdas la dignajn, ĝuste kaj tute vekiĝintajn, 
tiam ili montras sin. Se mi do laŭdus la 
ŝramanon Gotaman, vizaĝon al vizaĝo, per 
taŭgaj versoj?"
     Kaj la brahmano Sela laŭdis la sublimulon, 
vizaĝon al vizaĝo, per taŭgaj versoj:

1 (553) "Perfekta estas via korpo, bonforma,
noble naskita, bela al la rigardo.
Orkolora vi estas, sublimulo,
blankdenta kaj forta.
 
2 (554) La signoj kiuj indikas
viron noble naskitan,
ili ĉiuj estas
en via korpo.
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3 (555) Klarokula, bonvizaĝa,
altstatura, rekta kaj majesta,
meze en la ŝramanaro
vi brilas kiel la suno.
 
4 (556) Belaspekta bhikŝuo,
orhaŭta,
kial vi estas ŝramano,
ho vi plej bela?
 
5 (557) Reĝo vi meritas esti,
mondoreganto, veturilosinjoro,
venkanto en la kvar direktoj,
reganto de Hindio.
 
6 (558) Nobeluloj kaj vicreĝoj
iĝu viaj vasaloj.
Reĝo de reĝoj, plej alta homo,
prenu la potencon, Gotama!"
 
7 (559) "Reĝo mi estas, Sela",
diris la sublimulo,
"senkompara dharmoreĝo.
Per la dharmo mi ekmovas la radon,
la radon ne removeblan."
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8 (560) "Tute vekiĝinta vi nomas vin" –
tiel la brahmano Sela –
"senkompara dharmoreĝo.
'Per la dharmo mi ekmovas la radon' –
tiel vi diras, Gotama.
 
9 (561) Kiu estas via generalo?
Kiu disĉiplo helpas vin
kiel vi mem
movi la dharmoradon?"

10 (562) "La radon de mi ekmovitan" –
tiel la sublimulo al Sela –
"la senkomparan dharmoradon,
ĝin Sariputta helpos min movi.
Li similas al la tiel evoluiĝinta.
 
11 (563) Mi komprenis la komprenendan.
Mi kultivis la kultivendan.
Mi lasis la lasendan.
Tial mi estas vekiĝinta, ho brahmano.
 
12 (564) Ne plu dubu pri mi,
fidu min, ho brahmano!
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Malfacile estas ĉiam
ekvidi la tute vekiĝintajn.
 
13 (565) El la en la mondo
ĉiam malfacile troveblaj
mi, ho brahmano, estas tute vekiĝinta,
senkompara ĥirurgo.
 
14 (566) Mi similas al Brahmo, estas 
senkompara,
frakasis la armeon de Marao,
venkis ĉiujn malamikojn,
ĝojas kaj ne devas timi."
 
15 (567) "Nun bone aŭskultu
kion diras la vidanto!
La ĥirurgo, la granda heroo
leonblekas en la arbaro.
 
16 (568) Kiu similas al Brahmo, estas 
senkompara,
frakasis la armeon de Marao –
kiu vidis lin sed ne fidas lin,
eĉ se malaltnaskita?
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17 (569) Kiu volas, tiu sekvu min.
Kiu ne volas, tiu foriru.
Ĉi tie mi iĝos novico
apud la plej saĝa."
 
18 (570) "Se tiel vi intencas studi
la instruon de la ĝuste kaj tute vekiĝinta,
tiam ankaŭ ni iĝos novicoj
apud la plej saĝa."
 
19 (571) "Ĉi tiuj tricent brahmanoj
petas kun levitaj manoj:
ni volas vivi la puran vivon,
ho sublimulo, apud vi."
 
20 (572) "Bone mi prezentis la puran vivon" –
tiel la sublimulo al Sela –
"la videblan kaj sentempan.
Tial ne vana estas noviciĝo
por tiu kiu zorgeme ekzercas sin."
 
Kaj en la ĉeesto de la sublimulo, brahmano Sela 
kaj liaj akompanantoj iĝis novicoj, iĝis bhikŝuoj.
     Kaj post la nokto, la asketo Kenija kun 
plektitaj haroj preparis kaj malmolajn kaj molajn 
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manĝaĵojn en sia propra ermitejo. Poste li 
informis la sublimulon ke estas tempo:
     "Estas tempo, moŝto Gotama. La manĝaĵoj 
estas pretaj."
     Kaj tiam, matene, la sublimulo vestiĝis, 
prenis bovlon kaj mantelon kaj iris al la ermitejo 
de la asketo Kenija. Tie li sidiĝis en la indikita 
loko, kun sia bhikŝuaro.
     Poste la asketo Kenija kun plektitaj haroj 
servis propramane la bhikŝuaron, kun la 
sublimulo cepinte, per amaso da malmolaj kaj 
molaj manĝaĵoj, ĝis ili estis tute kontentaj.
     Kaj kiam la sublimulo finmanĝis kaj 
forprenis sian manon de la bovlo, tiam la asketo 
Kenija kun plektitaj haroj prenis malaltan 
seĝeton kaj eksidis apude, kaj la sublimulo 
dankis la asketon Kenijan kun plektitaj haroj per 
ĉi tiuj versoj:
 
21 (573) "Ĉefa ofero estas la fajra.
Ĉefa versoforma estas la savitria.
La reganto estas ĉefa homo.
Ĉefa akvulo estas la maro.
 
22 (574) Ĉefa astro estas la luno.
Ĉefa fajro estas la suno.
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Ĉefa inter meritodezitantoj
kaj oferantoj estas la sangho."
 
Kaj per ĉi tiuj versoj dankinte la asketon 
Kenijan kun plektitaj haroj, la sublimulo ekstaris 
kaj foriris.
     Kaj la respektinda Sela kaj liaj akompanantoj 
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 ili baldaŭ 
ekkomprenis senhelpe, ĉi tie kaj nun, klare vidis, 
vivis en ĝi. Kaj ili komprenis: "Finita estas la 
naskiĝado, ĝisfine vivita la nobla vivo, farita ĉio 
farenda, ĉi tie ne plu restas io."
     Kaj la respektinda Sela kaj liaj akompanantoj 
iĝis arahantoj.
     Poste la respektinda Sela kaj liaj 
akompanantoj iris al la sublimulo, ordigis la 
vestojn, kunigis la manojn kaj salutis la 
sublimulon. kaj la respektinda Sela parolis al la 
sublimulo per versoj:
 
23 (575) "Antaŭ ok tagoj
ni rifuĝis al vi, ho vidanto.
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Dum sep tagoj, sublimulo,
ni estis bridataj en via instruo.
 
24 (576) Vi estas vekiĝinto, vi estas instruisto,
vi estas la silentulo kiu venkis Maraon.
Vi tranĉis la obstinajn inklinojn,
transiris kaj helpis ĉi tiujn homojn transiri.
 
25 (577) Ne plu vi vin alkroĉas,
la pasiojn vi nuligis.
Leono vi estas, ne kroĉtenas vin.
Timon kaj angoron vi lasis.
 
26 (578) Kaj ĉi tiuj tricent bhikŝuoj
staras kun levitaj manoj.
Piedojn, heroo, etendu!
La nobluloj honoru la instruiston."
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La sagosutro

(Sallasutta)

01 (579) Ne videbla, ne konebla,
jen la vivo de la mortontoj,
suferiga kaj mallonga,
ne kontentiga.

02 (580) Ne eblas
ke naskitoj ne mortos.
Post maljuniĝo venas la morto.
Tiel estas por ĉiuj vivantoj.

03 (581) Kiam frukto maturiĝas
oni timas ke ĝi falos frue.
Tiel ĉiam oni timas
ke naskitoj mortos.

04 (582) Kiel ĉiuj argilaj vazoj
faritaj de potofaristoj
finfine frakasiĝas –
tia estas la vivo de mortontoj.

05 (583) Junaj kaj aĝintaj,
kiuj ne volas scii, kiuj ja volas –
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ĉiuj eniras la regnon de la morto,
ĉiuj finfine mortos.

06 (584) Inter la de morto frakasitaj,
irintaj al alia mondo,
ne patro povas protekti filon,
ne parenco parencon.

07 (585) Viditaj de parencoj
vigle lamentantaj,
po unu la mortontoj,
vidu, estas forkondukataj kiel bovinoj buĉotaj.

08 (586) Tiel la mondon trafas
morto kaj kadukiĝo.
Tial saĝuloj ne ĉagreniĝas,
kompreninte kiel la mondo funkcias.

09 (587) Lian vojon vi ne konas,
ĉu li venas aŭ foriras.
Ambaŭ flankojn ne vidante
vane vi lamentas.

10 (588) Se per plendado
oni povus iel ajn profiti,
konfuze lezante sin mem,
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tiam la spertulo tiel farus al si mem.

11 (589) Ne per plorado, ne per ĉagreno
onia menso paciĝas,
sed plifortiĝas la nekontentigo
kaj la korpo malprosperas.

12 (590) Malgrasa oni iĝas kaj pala
kiam oni perfortas sin mem.
Ne tiel oni protektas mortintojn.
Vane oni lamentas.

13 (591) Kiu ne ĉesas funebri,
tiu eĉ malpli kontentas.
Kiam oni lamentas pri la mortinto,
tiam onin konkeras la funebro.

14 (592) Vidu aliajn homojn iri
kien portas ilin karmo,
konkeritajn de la morto,
ĉi tie tremantajn.

15 (593) Kion ajn oni imagis,
okazos io alia.
Tiel ni estas disigataj.
Vidu kiel la mondo funkcias!
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16 (594) Eĉ se junulo vivos dum cent jaroj
aŭ pli,
li estos disigata de sia parencaro,
forlasos la vivon.

17 (595) Tiel, aŭskultinte la dignulojn,
ne plu lamentante
kaj vidinte ke la mortinto forpasis,
oni pensu: "Mi ne atingas lin."

18 (596) Kiel domo brulanta
per akvo estingiĝas,
tiel sciplena saĝulo
rapide ekestantan funebron forigas,
kiel vento vatotufon.

19 (597) Lamenton kaj sopiron,
propran ĉagrenon,
oni eltiru kiel sagon
se oni deziras propran feliĉon.

20 (598) Kiu eltiris la sagon, kiu ne alkroĉas sin,
kiu pacigis sian menson,
kiu venkis ĉiun funebron –
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tiu ne funebras, tiu estingiĝis.
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La sutro pri Vasettha

(Vāseṭṭhasutta)

Tiel mi aŭdis:

Iam la sublimulo restadis en Iĉĉhanangala, en la 
Iĉĉhanangala-ĝangalo. Ĝuste tiam, multaj famaj 
brahmanoj vivis en Iĉĉhanangala, nome Ĉanki, 
Tarukkha, Pokkharasati, Ĝanussoni kaj Todejja, 
kaj multaj aliaj famaj brahmanoj.
     Tiam, la junaj brahmanoj Vasettha kaj 
Bharadvaĝa promenadis kune kaj ekinterparolis:
     "Diru al mi, kial oni estas brahmano?"
     Tiam diris la juna brahmano Bharadvajĝa:
     "Kiam oni estas ambaŭflanke bone naskita, 
patrine kaj patre purfona, kiam oni posedas la 
puran kaj senmakulan heredaĵon de sep 
generacioj, tiam oni estas brahmano."
     Tiam diris la juna brahmano Vasettha:
     "Kiam oni agas morale kaj faras siajn devojn, 
tiam oni estas brahmano."
     La juna brahmano Bharadvaĝa ne povis 
konvinki la junan brahmanon Vasettha, kaj la 
juna brahmano Vasettha ne povis konvinki la 
junan brahmanon Bharadvaĝa.
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     Tiam la juna brahmano Vasettha diris al la 
juna brahmano Bharadvaĝa:
     "La ŝramano Gotama, Bharadvaĝa, la Sakjo-
filo kiu lasis la Sakjo-klanon, nun restadas en 
Iĉĉhanangala, en la Iĉĉhanangala-ĝangalo. Kaj 
pri la sublimulo Gotama oni disvastigas tiun 
belan laŭdon: 'Ĝuste tia estas tiu sublimulo: 
digna, ĝuste kaj tute vekiĝinta, perfekta en kono 
kaj konduto, bone evoluinta, mondokonanto, 
nekomparebla homekzercanto, instruanto de 
devaoj kaj homoj, vekiĝinta, sublimulo.' Venu, 
Bharadvaĝa, ni iru al la ŝramano Gotama kaj 
demandu lin pri tio. Kiel ajn li respondos, tiel ni 
komprenu tion."
     "Tiel ni faru", konsentis la juna brahmano 
Bharadvaĝa.
     Poste, la junaj brahmanoj Vasettha kaj 
Bharadvaĝa iris al la sublimulo, afable paroletis 
kun li kaj sidiĝis apude, kaj la juna brahmano 
Vasettha parolis al li per versoj:

01 (599) "Aprobitaj, rekonitaj
estas ni ambaŭ pri la tri Vedoj,
mi sub Pokkharasati,
ĉi tiu juna brahmano sub Tarukkha.
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02 (600) Kion oni diris pri la tri Vedoj,
tion ni plene konas,
la enhavon de la tekstoj kaj la gramatikon,
kaj ni laŭtlegas ilin same kiel niaj instruistoj.

03 (601) Ni ne interkonsentas
pri la rolo de la nasko, Gotama.
'Pro la nasko oni estas brahmano' –
tiel diras Bharadvaĝa,
sed laŭ mi pro agado.
Tiel sciu, ho vidanto.

04 (602) Neniu el ni ambaŭ
povas konvinki la alian.
Ni venis por demandi la sublimulon,
laŭdire tute vekiĝintan.

05 (603) Kiel la lunon reaperantan
la homoj salutas per kunigitaj manoj
por honorigi ĝin,
tiel en la mondo Gotaman.

06 (604) La okulon ekestantan en la mondo,
Gotaman, ni demandas:
Ĉu oni estas brahmano pro nasko
aŭ pro agado?
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Diru al ni, nesciantoj,
kiel ni povas koni brahmanon."

07 (605) "Tion mi klarigos al vi" –
tiel la sublimulo al Vasettha –
"sinsekve kaj verece.
Pri la nasko
la naskitoj malsimilas inter si.

08 (606) La herbojn kaj arbojn vi konas.
Ili ne konas sin mem.
Siajn apartaĵojn ili havas pro la nasko.
La naskitoj malsimilas inter si.

09 (607) Kaj kiam temas pri insektoj,
de akridoj al formikoj –
siajn apartaĵojn ili havas pro la nasko.
La naskitoj malsimilas inter si.

10 (608) Vi konas la kvarpiedulojn,
etajn kaj egajn.
Siajn apartaĵojn ili havas pro la nasko.
La naskitoj malsimilas inter si.

11 (609) La ventroirantojn vi konas,
la serpentojn longdorsajn.
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Siajn apartaĵojn ili havas pro la nasko.
La naskitoj malsimilas inter si.

12 (610) Ankaŭ la fiŝojn vi konas,
vivantajn en la akvo.
Siajn apartaĵojn ili havas pro la nasko.
La naskitoj malsimilas inter si.

13 (611) Ankaŭ la birdojn vi konas,
flugilhavajn, flugantajn.
Siajn apartaĵojn ili havas pro la nasko.
La naskitoj malsimilas inter si.

14 (612) Dum tiuj naskitoj
havas multajn apartaĵojn pro la nasko,
male la homoj
ne havas multajn apartaĵojn pro la nasko.

15 (613) Ne pri la haroj, ne pri la kapo,
ne pri la oreloj, ne pri la okuloj,
ne pri la buŝo, ne pri la nazo,
ne pri la lipoj aŭ brovoj,

16 (614) ne pri la kolo, ne pri la ŝultroj,
ne pri la ventro, ne pri la dorso,
ne pri la pugo, ne pri la brusto,
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ne pri la sekso, ne pri la koito,

17 (615) ne pri la manoj, ne pri la piedoj,
ne pri la fingroj aŭ pri la ungoj,
ne pri la suroj, ne pri la femuroj,
ne pri koloro aŭ pri la voĉo
ili havas siajn apartaĵojn pro la nasko
kiel aliaj naskitoj.

18 (616) Io aparta en la korpoj
ne troveblas ĉe la homoj.
Malsimileco inter homoj
temas pri nomo.

19 (617) Kiu ajn inter homoj
vivtenas sin per bovinbredado,
sciu, Vasettha:
kamparano li estas, ne brahmano.

20 (618) Kiu ajn inter homoj
vivtenas sin per iu metio,
sciu, Vasettha:
metiisto li estas, ne brahmano.

21 (619) Kiu ajn inter homoj
vivtenas sin per komercado,
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sciu, Vasettha:
komercisto li estas, ne brahmano.

22 (620) Kiu ajn inter homoj
vivtenas sin servante aliajn,
sciu, Vasettha:
servisto li estas, ne brahmano.

23 (621) Kiu ajn inter homoj
vivtenas sin prenante nedonitaĵojn,
sciu, Vasettha:
ŝtelisto li estas, ne brahmano.

24 (622) Kiu ajn inter homoj
vivtenas sin per pafado,
sciu, Vasettha:
soldato li estas, ne brahmano.

25 (623) Kiu ajn inter homoj
vivtenas sin per oferado por familioj,
sciu, Vasettha:
oferisto li estas, ne brahmano.

26 (624) Kiu ajn inter homoj
vivtenas sin per ekspluatado de vilaĝo kaj lando,
sciu, Vasettha:

81



reĝo li estas, ne brahmano.

27 (625) Mi lin ne nomas brahmano
pro lia deveno, pro lia patrino.
Fiera li estas
se li ion havas.
Kiu nenion havas, al nenio sin alkroĉas –
tiun mi nomas brahmano.

28 (626) Kiu, ĉiujn katenojn tranĉinte,
ne maltrankvilas,
senkroĉulo, senjugulo –
tiun mi nomas brahmano.

29 (627) Kiu tranĉis rimenon kaj bendon,
ligŝnuron kaj bridon,
levis l' obstaklojn kaj vekiĝis –
tiun mi nomas brahmano.

[Laŭ la mezepoka komentario la rimeno estas 
malamo, la bendo deziro, la ligŝnuro malĝusta 
vido, la brido latentaj tendencoj kaj la obstaklo 
nescio.]

30 (628) Kiu insultojn kaj batojn,
kvankam mem ne malica, eltenas,
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forte pacienca, paciencoarmita –
tiun mi nomas brahmano.

31 (629) Kiu ne koleras, al devo fidelas,
ĝuste agas, ne malpuras,
regas sin kaj lastan korpon havas –
tiun mi nomas brahmano.

32 (630) Kiu, kiel akvo sur lotusa folio,
kiel sur pinglopinto sinapa semo,
ne gluiĝas en ĝuoj –
tiun mi nomas brahmano.

33 (631) Kiu de l' nekontentigo ekscias
ĉi tie la propran finon,
foriginte la ŝarĝon, senjugulo –
tiun mi nomas brahmano.

34 (632) Kiu profunde saĝas, kiu kleras,
kiu konas la vojon kaj ties malon,
kiu la plej altan celon atingis –
tiun mi nomas brahmano.

35 (633) Kiu ne ligis sin al domposedantoj,
nek al senhejmuloj,
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kiu sen komforto iradas, kiu malmulton deziras 
–
tiun mi nomas brahmano.

36 (634) Kiu demetis la vergon inter estaĵoj,
timantaj kaj sentimaj,
kiu nek mortigas nek mortigi igas –
tiun mi nomas brahmano.

37 (635) Kiu estas sen katenoj inter katenitaj,
inter perfortemaj trankviliĝinta,
kaj ne prenas inter prenantoj –
tiun mi nomas brahmano.

38 (636) Kies deziro kaj malamo,
fiero kaj hipokriteco forglitis
kiel de pinglopinto sinapa semo –
tiun mi nomas brahmano.

39 (637) Kiu mole kaj informe
paroladas kaj vere,
kiu neniun malbenas –
tiun mi nomas brahmano.

40 (638) Kiu longan aŭ mallongan,
etan aŭ egan, belan aŭ hidan
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enmonde, se ne donite, ne prenas –
tiun mi nomas brahmano.

41 (639) Kiu nenion esperas
en ĉi mondo kaj alia,
esperliberulo, senjugulo –
tiun mi nomas brahmano.

42 (640) Kiu al nenio sin alkroĉas,
pro scio ne dubadas
kaj sin mergis en senmorton –
tiun mi nomas brahmano.

43 (641) Kiu el merito kaj aĉo,
ambaŭ ĉenoj, fuĝis,
senmalĝoja, senmakula, pura –
tiun mi nomas brahmano.

44 (642) Kiu estas kiel la luno senmakula kaj 
pura,
serena kaj sen ekscito,
kies ĝuo ne plu iĝas –
tiun mi nomas brahmano.

45 (643) Kiu ĉi obstaklon, penigan vojon,
sansaron, memtrompon venkis,
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transirinto, meditanto,
senperturba, ne dubanta,
al nenio sin alkroĉanta, nirvanon atinginta –
tiun mi nomas brahmano.

46 (644) Kiu plezurojn lasinte
senhejme iradas,
kies plezuroj ne plu iĝas –
tiun mi nomas brahmano.

47 (645) Kiu soifon lasinte
senhejme iradas,
kies soifo ne plu iĝas –
tiun mi nomas brahmano.

48 (646) Kiu lasis homan jugon
kaj el devaa jugo fuĝis,
de ĉiu jugo senjugulo –
tiun mi nomas brahmano.

49 (647) Kiu lasis ŝaton kaj malŝaton,
ne plu brulas, ne sin alkroĉas,
ĉiujn mondojn superanta heroo –
tiun mi nomas brahmano.

50 (648) Kiu konas de l' estaĵoj morton
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kaj naskiĝon tute,
ne sin gluas, bone iris kaj vekiĝis –
tiun mi nomas brahmano.

51 (649) Kies daŭrigon ne konas
devaoj, gandharvoj kaj homoj,
arahanto kies fluoj finiĝis –
tiun mi nomas brahmano.

52 (650) De kiu, antaŭe kaj poste
kaj nun, estas nenio,
kiu nenion havas, al nenio sin alkroĉas –
tiun mi nomas brahmano.

53 (651) Taŭra, nobla heroo,
saĝegulo, venkinto,
senperturba, sin puriginta, vekiĝinta –
tiun mi nomas brahmano.

54 (652) Kiu konas antaŭan vivadon,
ĉielon kaj inferon vidas,
kiu naskiĝofinon atingis,
superan konon majstranta silentulo,
kiu ĉiujn perfektaĵojn ekhavis –
tiun mi nomas brahmano.
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55 (653) Termino estas en la mondo,
nomata nomo kaj deveno.
Per interkonsento oni ekuzis ĝin
plurloke.

56 (654) Longe opiniis
la nesciantoj
kaj proklamis:
'Pro la nasko oni estas brahmano.'

57 (655) Ne pro nasko oni estas brahmano,
ne pro nasko oni estas ne-brahmano.
Pro agoj oni estas brahmano,
pro agoj oni estas ne-brahmano.

58 (656) Kamparano oni estas pro agoj.
Pro agoj oni estas metiisto.
Komercisto oni estas pro agoj.
Pro agoj oni estas servisto.

59 (657) Ŝtelisto oni estas pro agoj.
Pro agoj oni estas soldato.
Oferisto oni estas pro agoj.
Pro agoj oni estas reĝo.

60 (658) Tiel la saĝuloj
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vidas tiun agon kia ĝi estas,
vidante la kondiĉitan ekeston,
komprenante la rezultojn de la ago.

61 (659) Per agoj moviĝas la mondo,
per agoj moviĝas la homaro.
Per agoj ligitaj estas la estaĵoj
kiel la rado per la stifto.

62 (660) Per cedado, per pura vivado,
per memkontrolado kaj membridado
oni estas brahmano.
Jen la plej alta brahmaneco.

63 (661) Kiu havas la tri konojn,
kiu estas trankvila, ne plu renaskota –
sciu, Vasettha:
li estas konata kiel Brahmo kaj Ŝakro."

Post tiuj vortoj, la junaj brahmanoj Vasettha kaj 
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 
mallumo portus olelampon por ke okulhavulo 
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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 sutro pri Kokalika

(Kokālikasutta)

Tiel mi aŭdis:

Iam la sublimulo restadis apud Savatthi, en la 
Ĝeta-arbaro, en la ĝardeno de Anathapindika. 
Tiam la bhikŝuo Kokalika iris al la sublimulo, 
salutis lin respektoplene, eksidis apude kaj diris 
al li:
     "Malicajn dezirojn, ho respektinda, havas 
Sariputta kaj Moggallana. Ili lasas sin regi de 
malicaj deziroj."
     Post tiuj vortoj, la sublimulo diris al la 
bhikŝuo Kokalika:
     "Ne estas tiel, Kokalika! Ne estas tiel, 
Kokalika! Fidu Sariputtan kaj Moggallanan, 
Kokalika; tion ili meritas."
     Sed duafoje, la bhikŝuo Kokalika diris al la 
sublimulo:
     "Kvankam, ho respektinda, mi tute fidas la 
sublimulon, tamen Sariputta kaj Moggallana 
havas malicajn dezirojn. Ili lasas sin regi de 
malicaj deziroj."
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     Kaj duafoje, la sublimulo diris al la bhikŝuo 
Kokalika:
     "Ne estas tiel, Kokalika! Ne estas tiel, 
Kokalika! Fidu Sariputtan kaj Moggallanan, 
Kokalika; tion ili meritas."
     Sed triafoje, la bhikŝuo Kokalika diris al la 
sublimulo:
     "Kvankam, ho respektinda, mi tute fidas la 
sublimulon, tamen Sariputta kaj Moggallana 
havas malicajn dezirojn. Ili lasas sin regi de 
malicaj deziroj."
     Kaj triafoje, la sublimulo diris al la bhikŝuo 
Kokalika:
     "Ne estas tiel, Kokalika! Ne estas tiel, 
Kokalika! Fidu Sariputtan kaj Moggallanan, 
Kokalika; tion ili meritas."
     Tiam la bhikŝuo Kokalika ekstaris, salutis la 
sublimulon respektoplene, turnis la dekstran 
flankon al li kaj foriris.
     Baldaŭ post lia foriro, abscesoj aperis sur lia 
tuta korpo, grandaj kiel grajnoj de sinapo.
     Poste ili iĝis same grandaj kiel mungfaboj.
     Poste ili iĝis same grandaj kiel kikeroj.
     Poste ili iĝis same grandaj kiel jujubokernoj.
     Poste ili iĝis same grandaj kiel jujuboj.
     Poste ili iĝis same grandaj kiel mirobalanoj. 
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     Poste ili iĝis same grandaj kiel nematuraj 
mukpomoj.
     Poste ili iĝis same grandaj kiel maturaj 
mukpomoj.
     Iĝinte tiel grandaj, ili rompiĝis.
     Puso kaj sango elfluis.
     Tiam, la bhikŝuo Kokalika mortis pro tiu 
malsano.
     Mortinte, li estiĝis en la lotusa infero, ĉar li 
tiom malamis Sariputtan kaj Moggallanan.
     Tiam venis Brahma Sahampati, je la fino de 
la nokto, lumigis la tutan Ĝeta-arbaron per sia 
pompo, iris al la sublimulo, salutis lin 
respektoplene, ekstaris apude kaj diris al li:
     "La bhikŝuo Kokalika mortis, ho respektinda.
     Mortinte, li estiĝis en la lotusa infero, ĉar li 
tiom malamis Sariputtan kaj Moggallanan."
     Tiel parolis Brahma Sahampati.
     Post tiuj vortoj, li salutis la sublimulon 
respektoplene, turnis la dekstran flankon al li kaj 
malaperis.
     Poste, post tiu nokto, la sublimulo diris al siaj 
bhikŝuoj:
     "Dum ĉi tiu nokto, ho bhikŝuoj, venis 
Brahma Sahampati, je la fino de la nokto, 
lumigis la tutan Ĝeta-arbaron per sia pompo, iris 

93



al mi, salutis min respektoplene, ekstaris apude 
kaj diris al mi:
     'La bhikŝuo Kokalika mortis, ho respektinda.
     Mortinte, li estiĝis en la lotusa infero, ĉar li 
tiom malamis Sariputtan kaj Moggallanan.'
     Tiel parolis Brahma Sahampati.
     Post tiuj vortoj, li salutis min respektoplene, 
turnis la dekstran flankon al mi kaj malaperis."
     Post tiuj vortoj, certa bhikŝuo diris al la 
sublimulo:
     "Kiom longe, ho respektinda, oni vivas en la 
lotusa infero?"
     "Longe, ho bhikŝuo, oni vivas en la lotusa 
infero. Ne estas facile kalkuli tiom da jaroj, aŭ 
tiom da jarcentoj, aŭ tiom da jarmmiloj, aŭ tiom 
da jarcentmiloj."
     "Sed, ho respektinda, ĉu eblas prezenti 
similaĵon?"
     "Tio eblas, ho bhikŝuo", la sublimulo diris. 
"Imagu Kosala-veturilon kun du kubmetroj da 
sezamaj grajnoj. Post ĉiu jarcento venas homo 
kaj forprenas unu grajnon. Pli frue, ho bhikŝuo, 
la Kosala-veturilo tiel malpleniĝus de siaj du 
kubmetroj da sezamaj grajnoj, ol finiĝus unu 
vivo en la abbuda-infero.
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     Kaj dudek vivoj en la abbuda-infero egalas 
unu vivon en la nirabbuda-infero, dudek vivoj 
en la nirabbuda-infero egalas unu vivon en la 
ababa-infero, dudek vivoj en la ababa-infero 
egalas unu vivon en la ahaha-infero, dudek vivoj 
en la ahaha-infero egalas unu vivon en la atata-
infero, dudek vivoj en la atata-infero egalas unu 
vivon en la kumuda-infero, dudek vivoj en la 
kumuda-infero egalas unu vivon en la 
sogandhika-infero, dudek vivoj en la 
sogandhika-infero egalas unu vivon en la 
uppalaka-infero, dudek vivoj en la uppalaka-
infero egalas unu vivon en la pundarika-infero, 
kaj dudek vivoj en la pundarika-infero egalas 
unu vivon en la lotusa infero.
     En la lotusa infero, ho bhikŝuo, la bhikŝuo 
Kokalika estiĝis, ĉar li tiom malamis Sariputtan 
kaj Moggallanan."
     Tiel parolis la sublimulo.
     Kiam la bone evoluinta estis dirinta tion, la 
instruisto aldonis:

01 (662) "Homo naskiĝas
kun hakilo enbuŝe.
Per ĝi hakas sin mem
tiu kiu ne volas scii, kiu parolas malbone.
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02 (663) Kiu laŭdas la riproĉindan
aŭ riproĉas tiun, kiu meritas laŭdon:
per la buŝo li kolektas malutilon.
Per tio li ne trovas feliĉon.

03 (664) Sensignifa estas la malutilo
se oni perdas sian riĉaĵon pro kubludo,
ĉiujn havaĵojn, eĉ sin mem.
Pli malutilas
enmense deziri malbonon al la bone evoluintaj.

04 (665) Centmil nirabbuda-tempojn,
tridek ses kaj kvin abbuda-tempojn
vivas en infero tiuj, kiuj riproĉas la noblulojn,
vorte kaj mense favorinte malbonon.

05 (666) Mensoganto inferen iras,
same farinto neanta la faron.
Ambaŭ poste samaj estos:
aĉagantoj aliloke.

06 (667) Kiu senmankulon malĝuste traktas,
puran homon sen makulo,
al tiu stultulo refalas malbono,
kiel fajna polvo kontraŭvente ĵetita.
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07 (668) Kiu sin dediĉas al sia avido,
tiu insultas aliajn per siaj vortoj,
malfidema, avara, malfacile alparolebla,
envia, kaj dediĉas sin al kalumniado.

08 (669) Vi fibuŝulo, falsa, malnobla,
kiu detruas vivantojn, maliculo, malbonfaranto,
malbonplena, pereiganta, malaltkaraktera,
ne tiom babilu ĉi tie! En infero vi hejmas.

09 (670) Polvon vi disĵetas, malutile.
La trankvilajn vi riproĉas, mem vi agadas 
mizere.
Farinte multajn malbonaĵojn
vi iras al la abismo, tie longe vivonta.

10 (671) Nenies karmo malaperas.
Ĝia posedanto rehavos ĝin.
La nekontentigan vidas en alia mondo
la stultulo, kiu agadas mizere.

11 (672) Al la loko de la feraj lancoj starigitaj,
de la akraj ferstangoj starantaj, tien ili iras.
Kio tiam similas al ardanta ferglobo,
tio tiam iĝas por ili taŭga manĝaĵo.
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12 (673) Kiuj parolas, tiuj ne parolas bele,
ne fervoras, ne trovas protekton.
Sur ardantaj karboj ili kuŝas etenditaj.
En flamantan fajron ili falas.

13 (674) Per reto ili estas kaptataj,
per feraj marteloj batataj.
Kvazaŭ blinde ili palpas en mallumo,
etendita kiel la granda tero.

14 (675) En flamantan fajron ili falas,
en kupran ujon.
Tie ili longe bolas
pro la fajro kaj ekbobelas.

15 (676) En miksaĵo de puso kaj sango
poste estas bolata tiu kiu agadas mizere.
Kiel ajn li sin turnas,
la tuŝo lin turmentas.

16 (677) En akvo kun vermoj
poste estas bolata tiu kiu agadas mizere.
Li ne povas atingi la randon.
Tute glataj estas ĉiuj ujoj.
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17 (678) Kaj al la arbaro de la akraj 
glavoklingoj
ili venas, iliaj korpoj estas distranĉataj.
Hokojn oni metas en iliajn langojn
kaj disbatas ilin.

18 (679) Poste ili venas al Vetarani,
malfacile trairebla, akra kiel razilo.
Tie falas la stultaj malbonfarantoj,
antaŭe farintaj malbonon.

19 (680) Ilin manĝas, dum ili lamentas,
nigraj kaj makulitaj korvaroj.
Voremaj hundoj kaj ŝakaloj,
vulturoj kaj kornikoj ilin atakas.

20 (681) Malfacile estas vivi ĉi tie
por tiu kiu agadis mizere.
Tial ĉi tie, dum la resto de la vivo,
oni faru tion kio farendas kaj ne malŝparu sian 
tempon.

21 (682) La sciantoj kalkulis kiom la veturiloj 
da sezamaj grajnoj
egalas la tempon en la lotusa infero:
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dekmil foje dek milionoj foje kvin
plus dek du foje dek milionoj foje cent.

22 (683) Jen dirite kiel dolorigaj estas la inferoj
kaj kiom longe oni tie devas vivi.
Tial al la pura, bela kaj bona
oni ciam direktu parolon kaj penson."
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La sutro pri Nalaka

(Nālakasutta)

01 (684) Ĝojajn kaj ravitajn, la saĝa Asita vidis 
dum la siesto
la tridek devaojn en helaj vestoj
svingi flagojn kaj multe laŭdi
Sakkan, Indran.

02 (685) Vidinte la devaojn ĝojajn kaj feliĉajn
li montris al ili sian respekton kaj diris:
"Kial la devaaro tiel ĝojas?
Kial vi tiel ĝoje svingas flagojn?

03 (686) Eĉ ne batalinte kontraŭ la asuroj –
la devaoj venkis, la asuroj perdis –
vi same ekscitiĝis.
Kiun mirindaĵojn vi vidis, tiom ĝojante?

04 (687) Ili krias, kantas kaj ludas,
svingas la brakojn kaj dancas.
Mi demandas vin, kiuj loĝas sur la pinto de 
Meru.
Bonvolu rapide forigi mian dubon."

101



05 (688) "La vekiĝonto, la plej valora kaj 
nekomparebla juvelo,
naskiĝis en la mondo de homoj, benige, feliĉige, 
utilige, 
en la vilaĝo de la sakja popolo, en la lando 
Lumbini.
Tial ni estas tiel kontentaj kaj ĝojaj.

06 (689) Li, plej supera el ĉiuj estaĵoj, plej alta 
inter homoj,
taŭro inter viroj, plej supera inter vivantoj,
ekmovos la radon en la arbaro nomita 'de la 
saĝuloj',
kiel muĝanta leono, fortoplena reganto de la 
bestoj."

07 (690) Aŭdinte tion, li rapide foriris
de tie, kaj hejmen al Suddhodana.
Tie li eksidis kaj diris al la sakjoj:
"Kie estas la knabo? Ankaŭ mi volas vidi lin."

08 (691) Tiam la sakjoj metis la knabon, kiel 
oron ardantan,
sperte forĝitan el la fandforno de oraĵisto,
pompe lumantan, delikatkoloran,
por ke Asita povu vidi lin.
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09 (692) Vidinte la knabon, brulantan kiel 
flamo,
kiel la estron de la steloj, super la nuboj, puran,
lumantan kiel la suno aŭtune, ne kaŝata de 
nuboj,
li pleniĝis je tre granda ĝojo.

10 (693) Sunombrelon kun multaj vergoj kaj mil 
cirkloj
la devaoj tenis en la aero
kaj svingis gruntbovajn vostojn kun oraj teniloj,
sed kiuj tenis la vostojn kaj la sunombrelon – 
tiuj ne videblis.

11 (694) Lin vidinte kiel oran ornamaĵon sur 
rozkolora kovrilo
kaj la blankan sunombrelon portatan super li,
la tufhara saĝulo Kanhasiri ricevis lin,
ĝoja kaj gaja.

12 (695) Kaj ricevinte la plej bonan el la sakjoj,
tiun kiu volis transiri signojn kaj mantrojn,
li parolis kun klara menso kaj diris:
"Nekomparebla kaj plej alta ĉi tiu estas inter 
homoj."

103



13 (696) Poste memorante sian propran forpason
li ĉagreniĝis kaj ploris.
Vidinte tion, la sakjoj diris al la lamentanta 
saĝulo:
"La knabo ne renkontos danĝeron, ĉu?"

14 (697) Vidinte tion, la saĝulo diris al la 
afliktitaj sakjoj:
"Mi ne konscias pri iu malbono por la knabo.
Neniun baron li renkontos.
Li ne estas sensignifa, ne maltrankvilu.

15 (698) La knabo tute vekiĝos
kaj la dharmo-radon, la plej puran,
li vidos kaj ekmovos por la bono de multaj, pro 
kompato.
Famega estos lia pura vivo.

16 (699) Sed mi ne vivos longe plu.
Baldaŭ mia tempo finiĝos.
Mi ne aŭdos la dharmon de la fortulo.
Tial mi estas malfeliĉa, detruita, mizera.

17 (700) Doninte al la sakjoj grandan ĝojon
la purvivanto forlasis la palacon.
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Pro kompato al sia nevo
li kondukis tiun al la dharmo de la fortulo.

18 (701) "'Vekiĝinto' – kiam vi aŭdos aliajn diri 
tion –
'atingis la plej altan vekiĝon kaj montras la plej 
altan dharmon',
tiam iru kaj demandu kiel estas
kaj vivu pure, ĉe la sublimulo!"

19 (702) Kaj instruita de la bonvolanto,
kiu vidis la plej grandan purecon en la estonto,
Nalaka amasigis grandajn meritojn,
atendis la venkonton, protektis la sensojn.

20 (703) Aŭdinte ke la venkinto ekmovis la plej 
bonan radon,
irinte kaj klare vidinte la plej altan saĝulon,
li demandis la noblan silentulon, plej altan inter 
silentuloj,
venintan, kiel diris Asita:

21 (704) "Mi komprenas ke kiel diris Asita,
s ankaŭ iĝis.
Do mi demandas vin, Gotama,
kiu transcendis ĉion.
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22 (705) Senhejme mi vivas.
Almoz-pet-irante mi volas vivi.
Diru, ho silentulo, kiam mi demandas:
Kiu estas la plej alta vivo por silentulo?"

23 (706) "Mi diros al vi kio apartenas al 
silentulo" –
tiel la sublimulo –
"malfacile farebla, malfacile atingebla.
Venu! Mi klarigos al vi.
Estu firma! Estu forta!

24 (707) Estu la sama,
ĉu oni insultas aŭ laŭdas vin en la vilaĝo!
Protektu vian menson kontraŭ kolero!
Iru trankvile kaj sen fiero!

25 (708) Altaj kaj malaltaj aferoj ekestas
kiel flamoj en la arbaro.
Virinoj deziras la silentulon.
Li ne deziru ilin.

26 (709) Rezigninte seksumadon,
lasinte ĝuojn altajn kaj malaltajn,
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estu libera de baroj, libera de ligoj
al estaĵoj timemaj kaj sentimaj!

27 (710) 'Kiel mi, tiel tiuj.
Kiel tiuj, tiel mi.'
Ekzemplon el vi mem farinte
ne mortigu, nek al mortigo instigu.

28 (711) Lasinte sopiron kaj avidon,
loko por la infanoj de la mondo,
iru la vojon, kiun vi vidas,
kaj venku ĉi tiun inferon!

29 (712) Kun stomako malplena kaj manĝo 
modera,
sopiro malgranda kaj malmulte da avido,
ĉiam sen deziro aŭ malsato,
estu libera de sopiro, estingiĝinta.

30 (713) Ricevinte siajn manĝodonacojn
la silentulo iras al la arbarrando,
venas al arboradiko
kaj tie sidiĝas.

31 (714) La saĝulo koncentrema
ĝoju en la arbarrando,
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meditu ĉe la arboradiko
kaj tiel kontentiĝu.

32 (715) Poste, dum la noktofino,
li iras al vilaĝorando.
Li ne ĝojas kiam invitita
aŭ pro donacoj el la vilaĝo.

33 (716) Ne la silentulo, veninte al vilaĝo,
ĉirkaŭvagadi inter familioj
sed senvoĉe serĉu sian manĝon,
ne dirante eĉ unu vorton.

34 (717) 'Ion mi ricevis. Bone.
Nenion. Same bone.'
Ambaŭokaze, li revenas
neperturbite, al la arbo.

35 (718) Vagante kun bovlo en mano,
kredata muta kvankam ne muta,
li ne malestimu malgrandan donacon
aŭ la doninton.

36 (719) Vojojn altan kaj malaltan
la ŝramano montris.
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Ne dufoje ili iras al la alia flanko,
nek oni pensas ke tio okazis nur unu fojon.

37 (720) La bhikŝuo kiu ne alkroĉas sin,
kiu haltigis la fluon,
kiu lasis la farindaĵon kaj la nefarindaĵon –
tiu ne brulas.

38 (721) Mi instruos vin pri kion faru la saĝulo.
Estu akra kiel razilo!
Premu la langon al la palato
kaj regu vian ventron!

39 (722) Havu sinceran menson
kaj ne tiom cerbumu!
Odoru je virtoj, ne alkroĉu vin,
direktu vin al la pura vivo!

40 (723) Ekzercu vin sola!
Jen tasko de la ŝramano.
Aparteco estas saĝeco, laŭdire.
Se vi ĝuas la solecon,
tiam vi brilas en la dek direktoj.

41 (724) Aŭdinte la instruon de la saĝuloj,
kiuj koncentris la menson kaj rezignis la ĝuojn,
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mia disĉiplo pli bone kapablu
honti kaj fidi.

42 (725) Lernu tion de la akvoj:
laŭte plaŭdas la etaj,
flakoj kaj rojoj;
silentas la granda maro.

43 (726) Kie mankas io, tie estos multe da sono.
Kio plenas, tio ankaŭ trankvilas.
Duonplenan ujon similas nesciemulo,
tutplenan lagon saĝulo.

44 (727) Kiam la ŝramano parolas multe
kaj utile:
sciante li instruas la dharmon,
sciante li parolas multe.

45 (728) Kiam la silentulo regas sin per scio,
kiam li per scio ne parolas multe –
tiu silentulo meritas esti nomata silenta,
tiu silentulo atingis veran silenton."

110



La sutro pri la du perspektivoj

(Dvayatānupassanāsutta)

Iam la sublimulo restadis apud Savatthi, en la 
orienta parko, en la palaco de la patrino de 
Migara. Ĝuste tiam, kiam estis uposatho, la 
plenluna nokto, la dekkvina tago de la 
duonmonato, la sublimulo sidis ekstere, 
ĉirkaŭata de sia bhikŝuaro. Tiam, la sublimulo 
rigardis la tute silentan bhikŝuaron. Poste, li 
diris al ili:
     "'Ho bhikŝuoj, la bonajn doktrinojn noblajn, 
savantajn, vekantajn, kial oni aŭskultu ilin?' Se 
iuj, ho bhikŝuoj, demandas vin pri tio, tiam vi 
respondu tiel:
     'Ĉefe por ekkoni du aferojn tiel kiel ili fakte 
estas.'
     Se oni demandas: 'Kiujn du?', do respondu:
     'Jen la nekontentigo, jen la kaŭzo de la 
nekontentigo – tio estas la unua kompreno.
     Jen le fino de la nekontentigo, jen la vojo al 
la fino de la nekontentigo – tio estas la dua 
kompreno.'
     Ho bhikŝuoj, kiam bhikŝuo tiel ĝuste 
komprenas tiujn du aferojn kaj strebas zorgeme, 
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plenforte kaj decideme, tiam li povas atendi unu 
frukton el du:
     Aŭ plenan komprenon jam ĉi tie.
     Aŭ, se restas io, li ne revenos."
     Tiel parolis la sublimulo.
     Kiam la bone evoluinta estis dirinta tion, la 
instruisto aldonis:

1 (729) "Kiuj ne konas la nekontentigon
aŭ ĝian kaŭzon,
kie la nekontentigo tuttute
estas bridata kaj nenio restas,
kaj kiuj ne konas la vojon
al la trankviligo de la nekontentigo,

2 (730) tiuj ne liberigas sian menson.
Ilin ne liberigas saĝo.
Ili ne povas fini.
Ili iris al nasko kaj maljuniĝo.

3 (731) Kiuj ja konas la nekontentigon
kaj ĝian kaŭzon,
kie la nekontentigo tuttute
estas bridata kaj nenio restas,
kaj kiuj ja konas la vojon
al la trankviligo de la nekontentigo,
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4 (732) tiuj ja liberigas sian menson.
Ilin ja liberigas saĝo.
Ili ja povas fini.
Ili ne iris al nasko kaj maljuniĝo.

'Ĉu ekzistas ankaŭ alia maniero ĝuste kompreni 
tiujn du?'
     Se iuj, ho bhikŝuoj, demandas vin pri tio, 
tiam vi respondu tiel:
     'Jes ja. Kaj kiel?
     Ĉiu nekontentigo kiu estiĝas, tiu estiĝas pro 
alkroĉo – tio estas la unua kompreno.
     Kiam la alkroĉon oni tute lasas kaj permesas 
malaperi, tiam estiĝas neniu nekontentigo – tio 
estas la dua kompreno.'
     Ho bhikŝuoj, kiam bhikŝuo tiel ĝuste 
komprenas tiujn du aferojn kaj strebas zorgeme, 
plenforte kaj decideme, tiam li povas atendi unu 
frukton el du:
     Aŭ plenan komprenon jam ĉi tie.
     Aŭ, se restas io, li ne revenos."
     Tiel parolis la sublimulo.
     Kiam la bone evoluinta estis dirinta tion, la 
instruisto aldonis:
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5 (733) "El la alkroĉo estiĝas la nekontentigo
en ĉiuj formoj en la mondo.
Kiu pro malsaĝeco sin kroĉas,
ree kaj ree tiu stultulo fiksiĝas en la 
nekontentigo.
Tial la komprenanto ne sin kroĉu,
vidante la naskon kaj originon de la 
nekontentigo.

'Ĉu ekzistas ankaŭ alia maniero ĝuste kompreni 
tiujn du?'
     Se iuj, ho bhikŝuoj, demandas vin pri tio, 
tiam vi respondu tiel:
     'Jes ja. Kaj kiel?
     Ĉiu nekontentigo kiu estiĝas, tiu estiĝas pro 
ne-scio – tio estas la unua kompreno.
     Kiam la ne-scion oni tute lasas kaj permesas 
malaperi, tiam estiĝas neniu nekontentigo – tio 
estas la dua kompreno.'
     Ho bhikŝuoj, kiam bhikŝuo tiel ĝuste 
komprenas tiujn du aferojn kaj strebas zorgeme, 
plenforte kaj decideme, tiam li povas atendi unu 
frukton el du:
     Aŭ plenan komprenon jam ĉi tie.
     Aŭ, se restas io, li ne revenos."
     Tiel parolis la sublimulo.
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     Kiam la bone evoluinta estis dirinta tion, la 
instruisto aldonis:

6 (734) "Kiuj ree kaj ree fiksiĝas
en la ĉirkaŭirado de naskiĝo kaj morto,
ĉu ĉi tie ĉu aliforme –
per ne-scio tio okazas.

7 (735) Tiu ne-scio estas granda memtrompo.
Per ĝi oni ĉi tie revenas fojon post fojo.
La estaĵoj atingintaj scion
ne denove estiĝas.

'Ĉu ekzistas ankaŭ alia maniero ĝuste kompreni 
tiujn du?'
     Se iuj, ho bhikŝuoj, demandas vin pri tio, 
tiam vi respondu tiel:
     'Jes ja. Kaj kiel?
     Ĉiu nekontentigo kiu estiĝas, tiu estiĝas pro 
volimpulsoj – tio estas la unua kompreno.
     Kiam la volimpulsojn oni tute lasas kaj 
permesas malaperi, tiam estiĝas neniu 
nekontentigo – tio estas la dua kompreno.'
     Ho bhikŝuoj, kiam bhikŝuo tiel ĝuste 
komprenas tiujn du aferojn kaj strebas zorgeme, 
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plenforte kaj decideme, tiam li povas atendi unu 
frukton el du:
     Aŭ plenan komprenon jam ĉi tie.
     Aŭ, se restas io, li ne revenos."
     Tiel parolis la sublimulo.
     Kiam la bone evoluinta estis dirinta tion, la 
instruisto aldonis:

8 (736) "Ĉiu nekontentigo kiu estiĝas,
tiu estiĝas pro volimpulsoj.
Kiam la volimpulsoj ĉesas,
tiam estiĝas neniu nekontentigo.

9 (737) Kiam oni komprenis tiun danĝeron
ke la nekontentigo estiĝis pro volimpulsoj,
kiam ĉiuj volimpulsoj trankviliĝis
kaj la sensimpresoj ĉesis,
tiam ĉesas la nekontentigo.
Kiam oni komprenis tion tiel kiel estas,

10 (738) tiam oni vidas ĝuste, atingis la plej 
supran scion,
estas saĝa per ĝusta kompreno,
frakasas la katenon de Marao
kaj ne revenos.
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'Ĉu ekzistas ankaŭ alia maniero ĝuste kompreni 
tiujn du?'
     Se iuj, ho bhikŝuoj, demandas vin pri tio, 
tiam vi respondu tiel:
     'Jes ja. Kaj kiel?
     Ĉiu nekontentigo kiu estiĝas, tiu estiĝas pro 
konscio – tio estas la unua kompreno.
     Kiam la konscion oni tute lasas kaj permesas 
malaperi, tiam estiĝas neniu nekontentigo – tio 
estas la dua kompreno.'
     Ho bhikŝuoj, kiam bhikŝuo tiel ĝuste 
komprenas tiujn du aferojn kaj strebas zorgeme, 
plenforte kaj decideme, tiam li povas atendi unu 
frukton el du:
     Aŭ plenan komprenon jam ĉi tie.
     Aŭ, se restas io, li ne revenos."
     Tiel parolis la sublimulo.
     Kiam la bone evoluinta estis dirinta tion, la 
instruisto aldonis:

11 (739) "Ĉiu nekontentigo kiu estiĝas,
tiu estiĝas pro konscio.
Kiam la konscio ĉesas,
tiam estiĝas neniu nekontentigo.

12 (740) Kompreninte tiun danĝeron
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ke la nekontentigo estiĝas pro konscio,
bhikŝuo kiu trankviligis la konscion
liberiĝas el malsato kaj komplete estingiĝas.

'Ĉu ekzistas ankaŭ alia maniero ĝuste kompreni 
tiujn du?'
     Se iuj, ho bhikŝuoj, demandas vin pri tio, 
tiam vi respondu tiel:
     'Jes ja. Kaj kiel?
     Ĉiu nekontentigo kiu estiĝas, tiu estiĝas pro 
tuŝo – tio estas la unua kompreno.
     Kiam la tuŝon oni tute lasas kaj permesas 
malaperi, tiam estiĝas neniu nekontentigo – tio 
estas la dua kompreno.'
     Ho bhikŝuoj, kiam bhikŝuo tiel ĝuste 
komprenas tiujn du aferojn kaj strebas zorgeme, 
plenforte kaj decideme, tiam li povas atendi unu 
frukton el du:
     Aŭ plenan komprenon jam ĉi tie.
    Aŭ, se restas io, li ne revenos."
     Tiel parolis la sublimulo.
     Kiam la bone evoluinta estis dirinta tion, la 
instruisto aldonis:

13 (741) "Kiujn venkis la tuŝo
kaj fortiras la fluo de estiĝo,
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kiuj eniris eraran vojon –
tiuj tute ne frakasas siajn katenojn.

14 (742) Kiuj ekkonis la tuŝon,
kiujn pro kompreno ĝojigas la trankvilo,
tiuj komprenas la tuŝon,
liberiĝas de malsato kaj komplete estingiĝas.

'Ĉu ekzistas ankaŭ alia maniero ĝuste kompreni 
tiujn du?'
     Se iuj, ho bhikŝuoj, demandas vin pri tio, 
tiam vi respondu tiel:
     'Jes ja. Kaj kiel?
     Ĉiu nekontentigo kiu estiĝas, tiu estiĝas pro 
sento – tio estas la unua kompreno.
     Kiam la senton oni tute lasas kaj permesas 
malaperi, tiam estiĝas neniu nekontentigo – tio 
estas la dua kompreno.'
     Ho bhikŝuoj, kiam bhikŝuo tiel ĝuste 
komprenas tiujn du aferojn kaj strebas zorgeme, 
plenforte kaj decideme, tiam li povas atendi unu 
frukton el du:
     Aŭ plenan komprenon jam ĉi tie.
     Aŭ, se restas io, li ne revenos."
     Tiel parolis la sublimulo.
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     Kiam la bone evoluinta estis dirinta tion, la 
instruisto aldonis:

15 (743) "Nekontentigon aŭ feliĉon
aŭ nek nek,
interne aŭ ekstere –
kion ajn oni sentas –

16 (744) eksciinte: 'Jen la nekontentigo,
trompiga, kadukiĝonta,'
vidante ĉiun tuŝon kiel mankon,
bhikŝuo tiel komprenas
kiel la sensoj ĉesas.
Libera de malsato li komplete estingiĝas.

'Ĉu ekzistas ankaŭ alia maniero ĝuste kompreni 
tiujn du?'
     Se iuj, ho bhikŝuoj, demandas vin pri tio, 
tiam vi respondu tiel:
     'Jes ja. Kaj kiel?
     Ĉiu nekontentigo kiu estiĝas, tiu estiĝas pro 
soifo – tio estas la unua kompreno.
     Kiam la soifon oni tute lasas kaj permesas 
malaperi, tiam estiĝas neniu nekontentigo – tio 
estas la dua kompreno.'
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     Ho bhikŝuoj, kiam bhikŝuo tiel ĝuste 
komprenas tiujn du aferojn kaj strebas zorgeme, 
plenforte kaj decideme, tiam li povas atendi unu 
frukton el du:
     Aŭ plenan komprenon jam ĉi tie.
     Aŭ, se restas io, li ne revenos."
     Tiel parolis la sublimulo.
     Kiam la bone evoluinta estis dirinta tion, la 
instruisto aldonis:

17 (745) "Kiu sekvas la soifon,
kiu longe revenadas fojon post fojo.
ĉu ĉi tie ĉu aliforme,
tiu ne liberiĝas el la rondirado.

18 (746) Kompreninte tiun danĝeron
ke la soifo estas la kaŭzo de la nekontentigo,
libera de soifo kaj ne sin kroĉanta,
la bhikŝuo konscie vagadu.

'Ĉu ekzistas ankaŭ alia maniero ĝuste kompreni 
tiujn du?'
     Se iuj, ho bhikŝuoj, demandas vin pri tio, 
tiam vi respondu tiel:
     'Jes ja. Kaj kiel?
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     Ĉiu nekontentigo kiu estiĝas, tiu estiĝas pro 
alkroĉo – tio estas la unua kompreno.
     Kiam la alkroĉon oni tute lasas kaj permesas 
malaperi, tiam estiĝas neniu nekontentigo – tio 
estas la dua kompreno.'
     Ho bhikŝuoj, kiam bhikŝuo tiel ĝuste 
komprenas tiujn du aferojn kaj strebas zorgeme, 
plenforte kaj decideme, tiam li povas atendi unu 
frukton el du:
     Aŭ plenan komprenon jam ĉi tie.
     Aŭ, se restas io, li ne revenos."
     Tiel parolis la sublimulo.
     Kiam la bone evoluinta estis dirinta tion, la 
instruisto aldonis:

19 (747) "La ekesto iĝas pro la alkroĉo.
La estaĵo ne kontentiĝas.
Kiu naskiĝas, tiu devas morti.
Jen la kaŭzo de la nekontentigo.

20 (748) Tial, kiam ne plu sin kroĉas
la saĝuloj per prava klarvido,
kiam pro kompreno ili ne plu naskiĝos,
tiam ili ne revenos.
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'Ĉu ekzistas ankaŭ alia maniero ĝuste kompreni 
tiujn du?'
     Se iuj, ho bhikŝuoj, demandas vin pri tio, 
tiam vi respondu tiel:
     'Jes ja. Kaj kiel?
     Ĉiu nekontentigo kiu estiĝas, tiu estiĝas pro 
fortostreĉo – tio estas la unua kompreno.
     Kiam la fortostreĉon oni tute lasas kaj 
permesas malaperi, tiam estiĝas neniu 
nekontentigo – tio estas la dua kompreno.'
     Ho bhikŝuoj, kiam bhikŝuo tiel ĝuste 
komprenas tiujn du aferojn kaj strebas zorgeme, 
plenforte kaj decideme, tiam li povas atendi unu 
frukton el du:
     Aŭ plenan komprenon jam ĉi tie.
     Aŭ, se restas io, li ne revenos."
     Tiel parolis la sublimulo.
     Kiam la bone evoluinta estis dirinta tion, la 
instruisto aldonis:

21 (749) "Ĉiu nekontentigo kiu estiĝas,
tiu estiĝas pro fortostreĉo.
Kiam la fortostreĉo ĉesas,
tiam estiĝas neniu nekontentigo.

22 (750) Kompreninte tiun danĝeron
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ke la nekontentigo estiĝas pro fortostreĉo
li lasas ĉiujn fortostreĉojn,
libera de ĉiu fortostreĉo, tute libera.

23 (751) Bhikŝuo, kiu estingis la soifon estiĝi,
kiu trankviligis sian menson
kaj venkis la rondiron de la naskiĝoj,
tiu ne denove estiĝas.

'Ĉu ekzistas ankaŭ alia maniero ĝuste kompreni 
tiujn du?'
     Se iuj, ho bhikŝuoj, demandas vin pri tio, 
tiam vi respondu tiel:
     'Jes ja. Kaj kiel?
     Ĉiu nekontentigo kiu estiĝas, tiu estiĝas pro 
nutrado – tio estas la unua kompreno.
     Kiam la nutradon oni tute lasas kaj permesas 
malaperi, tiam estiĝas neniu nekontentigo – tio 
estas la dua kompreno.'
     Ho bhikŝuoj, kiam bhikŝuo tiel ĝuste 
komprenas tiujn du aferojn kaj strebas zorgeme, 
plenforte kaj decideme, tiam li povas atendi unu 
frukton el du:
     Aŭ plenan komprenon jam ĉi tie.
     Aŭ, se restas io, li ne revenos."
     Tiel parolis la sublimulo.
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     Kiam la bone evoluinta estis dirinta tion, la 
instruisto aldonis:

24 (752) "Ĉiu nekontentigo kiu estiĝas,
tiu estiĝas pro nutrado.
Kiam la nutrado ĉesas,
tiam estiĝas neniu nekontentigo.

25 (753) Kompreninte tiun danĝeron
ke la nekontentigo estiĝas pro nutrado,
koninte ĉiun nutradon,
li ne apogas sin sur la nutrado.

26 (754) Sana per ĝusta kompreno,
libera de pasioj,
kiu staras firme en la dharmo sekvu ĝin 
zorgeme,
ne eniru la nomigeblan, atingu la plej altan 
scion.

'Ĉu ekzistas ankaŭ alia maniero ĝuste kompreni 
tiujn du?'
     Se iuj, ho bhikŝuoj, demandas vin pri tio, 
tiam vi respondu tiel:
     'Jes ja. Kaj kiel?
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     'Ĉiu nekontentigo kiu estiĝas, tiu estiĝas pro 
agitiĝo' – tio estas la unua kompreno.
     'Kiam la agitiĝon oni tute lasas kaj permesas 
malaperi, tiam estiĝas neniu nekontentigo' – tio 
estas la dua kompreno.'
     Ho bhikŝuoj, kiam bhikŝuo tiel ĝuste 
komprenas tiujn du aferojn kaj strebas zorgeme, 
plenforte kaj decideme, tiam li povas atendi unu 
frukton el du:
     Aŭ plenan komprenon jam ĉi tie.
     Aŭ, se restas io, li ne revenos."
     Tiel parolis la sublimulo.
     Kiam la bone evoluinta estis dirinta tion, la 
instruisto aldonis:

27 (755) "Ĉiu nekontentigo kiu estiĝas,
tiu estiĝas pro agitiĝo.
Kiam la agitiĝo ĉesas,
tiam estiĝas neniu nekontentigo.

28 (756) Kompreninte tiun danĝeron
ke la nekontentigo estiĝas pro agitiĝo,
tial li lasu deziron
kaj bridu la volimpulsojn.
Sen deziro, ne sin kroĉanta,
la bhikŝuo konscie vagadu.
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'Ĉu ekzistas ankaŭ alia maniero ĝuste kompreni 
tiujn du?'
     Se iuj, ho bhikŝuoj, demandas vin pri tio, 
tiam vi respondu tiel:
     'Jes ja. Kaj kiel?
     Pro dependeco oni maltrankviliĝas – tio estas 
la unua kompreno.
     Se oni ne estas dependa, tiam oni ne 
maltrankviliĝas – tio estas la dua kompreno.'
     Ho bhikŝuoj, kiam bhikŝuo tiel ĝuste 
komprenas tiujn du aferojn kaj strebas zorgeme, 
plenforte kaj decideme, tiam li povas atendi unu 
frukton el du:
     Aŭ plenan komprenon jam ĉi tie.
     Aŭ, se restas io, li ne revenos."
     Tiel parolis la sublimulo.
     Kiam la bone evoluinta estis dirinta tion, la 
instruisto aldonis:

29 (757) "Se oni ne estas dependa, tiam oni ne 
maltrankviliĝas.
Pro dependeco, oni sin kroĉas.
Ĉi tie aŭ aliforme
oni ne liberiĝas el la rondirado.
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30 (758) Kompreninte tiun danĝeron,
la grandan timon en la dependecoj,
ne dependa, libera de alkroĉo,
la bhikŝuo konscie vagadu.

'Ĉu ekzistas ankaŭ alia maniero ĝuste kompreni 
tiujn du?'
     Se iuj, ho bhikŝuoj, demandas vin pri tio, 
tiam vi respondu tiel:
     'Jes ja. Kaj kiel?
     Pli trankvilaj ol la formoj, ho bhikŝuoj, estas 
la senforma – tio estas la unua kompreno.
     Pli trankvila ol la senforma estas la ĉeso – tio 
estas la dua kompreno.
     Ho bhikŝuoj, kiam bhikŝuo tiel ĝuste 
komprenas tiujn du aferojn kaj strebas zorgeme, 
plenforte kaj decideme, tiam li povas atendi unu 
frukton el du:
     Aŭ plenan komprenon jam ĉi tie.
     Aŭ, se restas io, li ne revenos."
     Tiel parolis la sublimulo.
     Kiam la bone evoluinta estis dirinta tion, la 
instruisto aldonis:

31 (759) "La estaĵoj kiuj iris al la formoj,
tiuj kiuj vivas en la senforma,
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ili ne komprenas la ĉeson,
ili ree estiĝas.

32 (760) Kaj tiuj kiuj ekkonis la formojn,
kiuj ne fiksiĝis en la senforma,
kiuj liberiĝas en la ĉeso –
tiuj lasas la morton malantaŭ si.

'Ĉu ekzistas ankaŭ alia maniero ĝuste kompreni 
tiujn du?'
     Se iuj, ho bhikŝuoj, demandas vin pri tio, 
tiam vi respondu tiel:
     'Jes ja. Kaj kiel?
     Kio ajn, ho bhikŝuoj, pri kio oni en ĉi tiu 
mondo kun devaoj, kun Marao kaj Brahmo, en 
ĉi tiu aro de ŝramanoj kaj brahmanoj, de devaoj 
kaj homoj, pensas 'Ĉi tio estas vero', ĝuste tion 
la nobluloj nomas mensogo, tiel kia ĝi estas, kun 
ĝusta saĝo, kiam ili vidas bone – tio estas la 
unua kompreno.
     Kio ajn, ho bhikŝuoj, pri kio oni en ĉi tiu 
mondo kun devaoj, kun Marao kaj Brahmo, en 
ĉi tiu aro de ŝramanoj kaj brahmanoj, de devaoj 
kaj homoj, pensas 'Ĉi tio estas mensogo', ĝuste 
tion la nobluloj nomas vero, tiel kia ĝi estas, kun 
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ĝusta saĝo, kiam ili vidas bone – tio estas la dua 
kompreno.
     Ho bhikŝuoj, kiam bhikŝuo tiel ĝuste 
komprenas tiujn du aferojn kaj strebas zorgeme, 
plenforte kaj decideme, tiam li povas atendi unu 
frukton el du:
     Aŭ plenan komprenon jam ĉi tie.
     Aŭ, se restas io, li ne revenos."
     Tiel parolis la sublimulo.
     Kiam la bone evoluinta estis dirinta tion, la 
instruisto aldonis:

33 (761) "Fiera pri la propra en tio kiu ne estas 
propra,
vidu la mondon kun ĝiaj devaoj!
Kun firma bazo en sensoj kaj korpo
ĝi pensas: 'Ĉi tio estas vero.'

34 (762) Kion ajn oni imagis,
okazos io alia.
Tial ĉi tio estas mensogo,
trompiga, nedaŭra.

35 (763) Ne trompiga estas nirvano.
Tion scias la noblaj kaj saĝaj.
Ili komprenas la veron,
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liberiĝas el malsato kaj komplete estingiĝas.

'Ĉu ekzistas ankaŭ alia maniero ĝuste kompreni 
tiujn du?'
     Se iuj, ho bhikŝuoj, demandas vin pri tio, 
tiam vi respondu tiel:
     'Jes ja. Kaj kiel?
     Kio ajn, ho bhikŝuoj, pri kio oni en ĉi tiu 
mondo kun devaoj, kun Marao kaj Brahmo, en 
ĉi tiu aro de ŝramanoj kaj brahmanoj, de devaoj 
kaj homoj, pensas 'Ĉi tio estas feliĉo', ĝuste tion 
la nobluloj nomas nekontentigo, tiel kia ĝi estas, 
kun ĝusta saĝo, kiam ili vidas bone – tio estas la 
unua kompreno.
     Kio ajn, ho bhikŝuoj, pri kio oni en ĉi tiu 
mondo kun devaoj, kun Marao kaj Brahmo, en 
ĉi tiu aro de ŝramanoj kaj brahmanoj, de devaoj 
kaj homoj, pensas 'Ĉi tio estas nekontentigo', 
ĝuste tion la nobluloj nomas feliĉo, tiel kia ĝi 
estas, kun ĝusta saĝo, kiam ili vidas bone – tio 
estas la dua kompreno.
     Ho bhikŝuoj, kiam bhikŝuo tiel ĝuste 
komprenas tiujn du aferojn kaj strebas zorgeme, 
plenforte kaj decideme, tiam li povas atendi unu 
frukton el du:
     Aŭ plenan komprenon jam ĉi tie.

131



     Aŭ, se restas io, li ne revenos."
xxx
     Tiel parolis la sublimulo.
     Kiam la bone evoluinta estis dirinta tion, la 
instruisto aldonis:

36 (764) "Formojn, sonojn, gustojn, odorojn,
tuŝojn kaj ĉion
oni nomas dezirataj, agrablaj kaj ĝojigaj
dum ili ankoraŭ ekzistas.

37 (765) En ĉi tiu mondo kun devaoj
oni vere rigardas tiujn kiel feliĉon,
sed kiam ili ĉesas
ili ne kontentigas.

38 (766) 'Jen feliĉo' diras la nobluloj
kiam la bildo de la mio malaperas.
Male opinias
la tuta mondo.

39 (767) Kion aliaj nomas feliĉo,
tion la nobluloj nomas nekontentiga.
Kion aliaj nomas nekontantiga,
tion la nobluloj scias estas feliĉo.
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40 (768) Vidu la dharmon, malfacile 
kompreneblan!
Ĉi tie la nesciantoj konfuziĝas.
Por la envolvitaj ĝi estas mallumo,
blindeco, nevideblo.

41 (769) Konscio kaj klareco ĝi estas,
kiel lumo por la vidanto.
Eĉ proksime ne komprenas
la nekonantoj de la dharmovojo.

42 (770) Kiujn venkas iĝodeziro,
kiujn fortiras la iĝotorento,
kiujn ekregis Marao –
tiuj ne bone komprenas ĉi tiun dharmon.

43 (771) Kiu krom la noblaj
oni diru konas la vojon?
Kiuj per ĝusta kompreno iris la vojon,
tiuj komplete estingiĝas, ne obsedataj."

Tiel parolis la sublimulo. Kontentaj, tiuj 
bhikŝuoj ĝojis pro la vortoj de la sublimulo. Kaj 
dum tiu klarigo, sesdek bhikŝuoj liberigis siajn 
mensojn de pasioj.
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