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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 (Majjhima-
nikāya), entute 152.

3. La kolekto de grupigitaj sutroj (Samyutta-
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 kvinan,  
Pārāyanavagga ("La transira ĉapitro").

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

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

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

(Vatthugāthā)

1 (982) El la bela urbo de Kosalo
iris suden,
volante posedi nenion,
brahmano konanta Vedaojn.

2 (983) En la regno de Assaka
li vivtenis sin, proksime al Alaka,
sur la riverbordo de Godhavari,
per kolektitaj manĝaĵoj kaj fruktoj.

3 (984) Proksime
estis granda vilaĝo.
Per la enspezoj de tie
li preparis grandan oferaĵon.

4 (985) Preparinte grandan oferaĵon
li reiris en sian kabanon.
Post tio
venis alia brahmano.

5 (986) Dolorpieda kaj soifanta,
kun dentoj malpuraj kaj kapo polvokovrita,
tiu iris al li
kaj petis kvincent monerojn.
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6 (987) Vidinte lin,
Bavari invitis lin sidiĝi,
kaj demandis ĉu ĉio estas en ordo.
Li diris:

7 (988) "Ĉion, kion mi havis,
mi jam fordonis.
Pardonu min, ho brahmano.
Mi ne havas kvincent monerojn."

8 (989) "Se vi, sinjoro, ne donos al mi
kion mi petas,
tiam post sep tagoj
via kapo dispeciĝu en sep pecojn."

9 (990) Per tiu malbeno
la trompisto timigis lin,
kaj aŭdinte liajn vortojn
Bavari sentis sin mizera.

10 (991) Sen akvo, sen manĝo,
traborita de ĉagreno-sago,
lia menso ne povis ĝoji
pro profunda koncentrado.

11 (992) Kiam bonvola devao
vidis lin timigita kaj suferanta,
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li proksimiĝis al Bavari
kaj diris:

12 (993) "Li ne konas la kapon,
la avara trompisto.
Li scias nenion
pri kiel fendi kapon."

13 (994) "Rakontu al mi kion vi scias,
nun kiam mi demandis,
pri la kapo kaj kiel fendi ĝin!
Ni aŭdas kion vi diras."

14 (995) "Mi ne scias.
Jen neniu kono pri tio.
Pri la kapo kaj kiel fendi ĝin
scias la venkantoj."

15 (996) "Do rakontu, kiu
en la mondorondo scias
pri la kapo kaj kiel fendi ĝin!
Diru tion, ho devao!"

16 (997) "El la urbo Kapilavatthu
venis gvidanto de la mondo,
praido de la reĝo Okkaka,
Sakja-filo, lumportanto.
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17 (998) Li, ho brahmano, estas tute vekiĝinta,
transiris ĉion,
havas ĉiun apartan konon, fortiĝis,
vidas klare ĉion,
atingis la finon de ĉiu agado,
liberiĝis, atingis la finon de la kroĉado.

18 (999) Vekiĝinta li estas, sublimulo en la 
mondo,
instruas la dharmon, vidas klare.
Iru al li kaj demandu!
Li klarigos tion al vi."

19 (1000) Aŭdinte la vortojn "tute vekiĝinta"
Bavari pleniĝis de feliĉo.
Lia ĉagreno iĝis eta,
grandan ĝojon li gajnis.

20 (1001) Li, Bavari, plenigita de feliĉo,
imponita demandis tiun devaon:
"En kiu vilaĝo aŭ urbo
aŭ provinco estas la protektanto de la mondo?
Ni iru tien kaj vidu
la tute vekiĝintan, plej superan inter 
dukruruloj!"

21 (1002) "En Savatthi, la fortreso de Kosalo, la 
venkinto,
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tre saĝa, eksterordinare prudenta,
la Sakja-filo, nekomparebla, libera de pasioj,
scias kiel oni fendas kapon, virbovo inter 
homoj."

22 (1003) Poste li diris al la disĉiploj,
Veda-konantaj brahmanoj:
"Venu, junuloj, ĉar mi parolos,
kaj aŭdu kion mi diros!

23 (1004) Iu malfacile trovebla en la mondo,
kiam li iam montras sin,
li nun aperis en la mondo.
Konata li estas kiel tute vekiĝinta.
Rapide iru al Savatthi
kaj vidu la plej superan inter dukruruloj!"

24 (1005) "Kiel ni do sciu, ho brahmano,
vidinte lin, ke li estas vekiĝinta?
Diru al ni, nesciantoj,
kiel ni sciu tion!"

25 (1006) "Niaj sanktaj tekstoj mencias
la signojn de la granda homo.
Tridek du estas listigitaj
sinsekve.
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26 (1007) Kiu havas sur la korpo
la signojn de la granda homo,
tiu povas iri du vojojn,
ne trian.

27 (1008) Se li vivas en domo
li venkas ĉi tiun teron.
Sen armiloj, sen perforto,
laŭ la dharmo li regas.

28 (1009) Kaj se li forlasas la hejmon
kaj iras al la senhejmeco,
tiam li vidas trans la vualoj, vekiĝas tute,
iĝas nekompareble digna.

29 (1010) Pri nasko, deveno kaj signoj,
sanktaj tekstoj kaj aliaj disĉiploj,
pri la kapo kaj kiel fendi ĝin
demandu silente.

30 (1011) Se li, senbare vidinta,
iĝos vekiĝinto,
tiam li laŭte respondos
la demandojn kiujn vi faris silente."

31 (1012) La vortojn de Bavari aŭdis
dekses disĉiploj kaj brahmanoj:
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Aĝita, Tissa Mettejja,
Punnaka kaj Mettagu,

32 (1013) Dhotaka kaj Upasiva,
Nanda same kiel Hemaka,
Todejja kaj Kappa, ambaŭ,
kaj la saĝa Ĝatukanni,

33 (1014) Bhadravudha kaj Udaja,
la brahmano Posala,
la prudenta Mogharaĝa
kaj la granda saĝulo Pingija,

34 (1015) ĉiuj kun multaj disĉiploj,
vaste konataj en la tuta mondo,
koncentritaj, ĝojplene profunde koncentritaj, 
firmaj,
formitaj de antaŭaj impresoj,

35 (1016) kaj salutintaj Bavarin respektoplene,
turninte al li la dekstran flankon,
ĉiuj kun netonditaj haroj, vestitaj en antilopaj 
feloj,
foriris norden,

36 (1017) al Patitthana en Alaka,
poste al la urbo Mahissati,
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al Uĝĝeni kaj al Gonaddha,
al la arbara urbo Vedisa,

37 (1018) al Kosambi kaj Saketa,
al Savatthi, eminenta inter urboj,
al Setabja, al Kapilavatthu,
al la fortikaĵo de Kusinara,

38 (1019) al Pava kaj Bhoganagara,
al Vesali, la Magadha-urbo,
al la ŝtontombmonteto,
la bela kaj loga.

39 (1020) Kiel soifanto rapidas al malvarma 
akvo,
kiel komercisto al granda profito,
kiel iu de varmego turmentata al ombro,
tiel ili rapide surgrimpis la monton.

40 (1021) Ĝuste tiam la sublimulo sidis.
honorata de la bhikŝuaro,
kaj instruis al ĝi la dharmon,
muĝis kiel leono en la arbaro.

41 (1022) Aĝita vidis la vekiĝinton
kiel la klare brilantan cent-radiaĵon,
kiel la lumon dum la dekkvina tago
kiam ĝi iĝis plena.
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42 (1023) Vidinte sur lia korpo
ĉiujn signojn,
li ĝojplene staris apude
kaj demandis silente:

43 (1024) "Diru devenon kaj naskon,
prapatrojn kaj signojn!
Diru la majstradon de sanktaj tekstoj!
Kiom la brahmano legas?"

44 (1025) "Cent dudek jaroj la aĝo.
La prapatroj estis Bavari.
Tri signoj sur la korpo.
Bone konas la tri Vedaojn.

45 (1026) Signojn kaj historion,
tekstojn kaj ritojn
kvincent li legas,
perfekta en sia propra instruo."

46 (1027) "Ekzameninte la signojn de Bavari,
vi plej supera inter homoj,
forigu nian dubon, klarigu al ni
kaj ne lasu nin plu dubi!"

47 (1028) "Sian vizaĝon li kovras per la lango,
harojn li havas inter la brovoj,
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lian penison ĉirkauas prepucio.
Sciu tion, ho junulo!"

48 (1029) Neniun demandon ili aŭdis,
sed jes ja la respondojn.
Ili ĉiuj scivolis,
ekscitiĝis kaj levis la manojn.

49 (1030) "Kiu devao – Brahmo,
Indro aŭ Suĝampati –
demandis silente?
Kiu estis respondata?"

50 (1031) "Pri la kapo kaj kiel fendi ĝin
Bavari demandas.
Klarigu tion, sublimulo!
Dispelu nian dubon, ho majstro!"

51 (1032) "Sciu ke ne-scio estas la kapo.
Scio estas ĝia fendo
kune kun fido, atento kaj koncentro,
strebo kaj forto."

52 (1033) Poste, tre ekscitite,
la junulo sin bridis,
metis la antilopan felon sur unu ŝultron
kaj metis sian kapon al liaj piedoj.
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53 (1034) "La brahmano Bavari, sinjoro,
kun siaj disĉiploj,
ĝoja kaj gaja,
honoras viajn piedojn, ho klarvidanto."

54 (1035) "Feliĉa estu Bavari,
la brahmano, feliĉaj liaj disĉiploj.
Feliĉa estu ankaŭ vi.
Vivu longe, ho junulo!

55 (1036) Pri la duboj de Bavari kaj vi
kaj de ĉiuj aliaj
vi nun rajtas demandi silente,
pri ĉio kion vi volas."

56 (1037) Kun permeso de la tutvekiĝinto
Aĝita sidis kun kunigitaj manoj.
Al la tiel evoluinta
li faris la unuan demandon.

18



La demandoj de la juna Aĝita 

(Ajitamā.navapucchā)

01 (1038) "En kio la mondo estas volvita?"
Tiel la respektinda Aĝita.
"Kial ĝi ne estas klarigata?
Diru per kio ĝi estas malpurigata!
Kion ĝi tre timas?"

02 (1039) "En nescio la mondo estas volvita."
Tiel la sublimulo al la respektinda Aĝita.
"Pro avaro kaj neglekto, ĝi ne estas klarigata.
Per avaro ĝi estas malpurigata, mi diras.
Ĝi plej timas la nekontentigon."

03 (1040) "Ĉie fluas fluoj."
Tiel la respektinda Aĝita.
"Kio haltigas la fluoj?
Diru kio bridas la fluojn,
kio baras la fluojn!"

04 (1041) "La fluojn troveblajn en la mondo" –
tiel la sublimilo al la respektinda Aĝita –
"haltigas atento.
Mi diras ke ĝi haltigas la fluojn.
Per saĝo ilia fluado estas barata."
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05 (1042) "Do saĝo kaj atento."
Tiel la respektinda Aĝita.
"Kaj la sensoj kaj la korpo, sinjoro?
Klarigu, kiam mi demandis,
kie ili estas haltigataj!"

06 (1043) "La demandon kiun vi faris,
Aĝita, me respondos,
kie la sensoj kaj la korpo
estas haltigataj.
Per la fino de la konscio
haltas ankaŭ ili."

07 (1044) "Tiuj kiuj havigis al si la veron
kaj tiuj kiuj ankoraŭ ekzercas sin –
kiel ili kondutas, ho saĝulo?
Klarigu tion, kiam mi demandis, sinjoro!"

08 (1045) "Ĝuojn li ne deziru,
senĝena estu lia menso,
sperta en ĉio.
La bhikŝuo vagadu konscie."
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La demandoj de la juna Tissamettejja

(Tissametteyyāmā.navapucchā)

01 (1046) "Kiu estas kontenta en ĉi tiu mondo?"
Tiel la respektinda Tissamettejja.
"Kiu ne ŝanceliĝas?
Kiu saĝulo ekzamenas ambaŭ flankojn
kaj ne fiksiĝas en la mezo?
Kiun vi nomas grandulo?
Kiu rompis la kudreron?"

02 (1047) "En ĝuoj pura" –
tiel la sublimulo al Mettejja –
"sensoifa, ĉiam atenta,
malfermita, estingiĝinta bhikŝuo –
li ne ŝanceliĝas.

03 (1048) Li estas la saĝulo kiu ekzamenas 
ambaŭ flankojn
kaj ne fiksiĝas en la mezo.
Lin mi nomas grandulo.
Li rompis la kudreron."
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La demandoj de la juna Punnaka 

(Pu.n.nakamā.navapucchā)

01 (1049) "Ho sendezirulo, radikvidanto" –
tiel la respektinda Punnaka –
"al vi mi venis kun demando.
Kial saĝuloj kaj homidoj,
militistoj kaj brahmanoj
aranĝis ĉiuspecajn oferojn al devaoj en la 
mondo?
Mi demandas vin, sublimulo. Diru al mi tion!"

02 (1050) "Ĉiuj tiuj saĝuloj kaj homidoj" –
tiel la sublimulo al Punnaka –
"militistoj kaj brahmanoj,
kiuj aranĝis ĉiuspecajn oferojn al devaoj en la 
mondo:
maljunaj, ho Punnaka, ili oferis
esperante pri ĉi tiu mondo, ligitaj al ĝi."

03 (1051) "Ĉiuj tiuj saĝuloj kaj homidoj" –
tiel la respektinda Punnaka –
"militistoj kaj brahmanoj,
kiuj aranĝis ĉiuspecajn oferojn al devaoj en la 
mondo:
ĉu ili, ho sublimulo, sur la ofervojo zorgemaj,
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venkis naskon kaj aĝon, sinjoro?
Mi demandas vin, sublimulo. Diru al mi tion!"

04 (1052) "Ili esperas, ili laŭdadas,
ili deziras, ili oferas" –
tiel la sublimulo al Punnaka –
"ĝuon ili deziras, fondita sur profito.
Tiuj donemaj, iĝ-avidaj,
ne venkis naskon kaj aĝon, mi diras."

05 (1053) "Se tiuj donemuloj ne venkis" –
tiel la respektinda Punnaka –
"per oferoj naskon kaj aĝon, sinjoro,
kiu do en la mondo de devaoj kaj homoj
venkis naskon kaj aĝon, sinjoro?
Mi demandas vin, sublimulo. Diru al mi tion!"

06 (1054) "Kiu per malferma menso en la 
mondo vidas altan kaj malaltan" –
tiel la sublimulo al Punnaka –
"kiu ne ŝanceliĝas ie en la mondo,
trankvila kaj senpasia, ne ekscitita, libera de 
deziro:
li venkis naskon kaj aĝon, mi diras."
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La demandoj de la juna Mettagu 

(Mettagūmā.navapucchā)

01 (1055) "Mi demandas vin, ho sublimulo. 
Diru al mi tion!"
Tiel la respektinda Mettagu.
"Mi kredas ke vi atingis la plej altan scion kaj 
evoluigis vin.
De kie venas ĉion nekontentigan,
multforme, en la mondo?"

02 (1056) "Vi demandis min pri la origino de la 
nekontentiga."
Tiel la sublimulo al Mettagu.
"Tion mi klarigos al vi laŭ mia kompreno.
El la sinkroĉado venas la nekontentiga,
multforme, en la mondo.

03 (1057) Kiu malsaĝe sin kroĉas,
ree kaj ree la stultulo fiksiĝas en la 
nekontentiga.
Tial kiu komprenas, tiu ne sin kroĉu,
komprenante la naskon kaj originon de la 
nekontentiga."
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04 (1058) "Kion ni demandis vin, vi diris al ni.
Alian aferon ni demandos vin. Do diru tion!
Kiel la saĝuloj venkas la riveron,
naskon kaj aĝon, ĉagrenon kaj lamenton?
Klarigu bone al mi tion, ho saĝulo!
Tiel vi trovis ĉi tiun dharmon."

05 (1059) "Mi instruos al vi la dharmon" –
tiel la sublimulo al Mettagu –
"videblan, ne nur babiladon.
Kiu komprenis ĝin kaj vagadas atenta,
tiu venkas la deziron en la mondo."

06 (1060) "Pro tio mi ĝojas,
ho granda saĝulo, la plej alta dharmo.
Kiu komprenis ĝin kaj vagadas atenta,
tiu venkas la deziron en la mondo."

07 (1061) "Kion ajn vi scias" –
tiel la sublimulo al Mettagu –
"supre, sube, ĉirkaŭe, meze,
la ĝojon kaj la kroĉon tie,
lasu la konscion kaj ne fiksiĝu en la iĝo.

08 (1062) Tiel bhikŝuo vivu, atente, zorgeme,
vagadu lasinte kion li amas,
naskon kaj aĝon, ĉagrenon kaj lamenton.
Ĉi tie la saĝulo lasu la nekontentigan."
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09 (1063) "Mi ĝojas pro la vortoj de la granda 
saĝulo,
de Gotamo, la senkatena, bone elektitaj.
Vere, la vekiĝinto lasis la nekontentigan.
Tiel vi trovis ĉi tiun dharmon.

10 (1064) Ankaŭ ili certe dispelos la 
nekontentigan
kiel vi, ho silentulo, konsilis.
Al vi mi venas, vin mi honoras, sinjoro.
La sublimulo atente konsilu min."

11 (1065) "Kiun vi konas brahmano, atinginta la 
plej altan scion,
ne ligita al iu ĝuo aŭ iĝo,
tiu vere transiris tiun riveron,
atingis la malan bordon, ne lasas sin bari, ne 
dubas.

12 (1066) La homo ĉi tie saĝa, atinginta la plej 
altan scion,
liberiginta sin el tiu ligo en ĉiaj iĝoj,
li estas libera de soifo, trankvila, sensopira.
Li iris trans nasko kaj iĝo, mi diras."
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La demandoj de la juna Dhotaka 

(Dhotakamā.navapucchā)

01 (1067) "Mi demandas vin, ho sublimulo. 
Diru al mi tion!"
Tiel la respektinda Dhotaka.
"Ho granda saĝulo, mi volas aŭdi viajn vortojn.
Se mi aŭdas vian voĉon,
ĉu mi do povas ekzerci min por atingi 
nirvanon?"

02 (1068) "Do penegu!"
Tiel la sublimulo al Dhotaka.
"Estu ĉi tie saĝa kaj atenta!
Se vi ĉi tie aŭdas mian voĉon,
tiam vi povas ekzerci vin por atingi nirvanon."

03 (1069) "Mi vidas en la mondo de devaoj kaj 
homoj
brahmanon kiu vagas kaj nenion posedas.
Pro multaj kialoj mi honoras vin, ho 
ĉionvidanto.
Liberigu min, ho Sakka, de duboj!"

04 (1070) "Mi ne povas liberigi iun
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kiu dubas en la mondo, Dhotaka.
Kiam vi plej funde konas la plej altan dharmon,
tiam vi transpasas ĉi tiun riveron."

05 (1071) "Instruu al mi, ho brahmano, pro 
kompato,
la doktrinon pri aparteco, por ke mi komprenu 
ĝin,
por ke mi, kiel la neperturbata spaco
ĉi tie povu vagadi trankvila kaj sendezira!"

06 (1072) "Mi parolos kun vi pri la paco" –
tiel la sublimilo al Dhotaka –
"videbla, ne nur babilado.
Kiu komprenis ĝin kaj vagadas atenta,
tiu venkas la deziron en la mondo."

07 (1073) "Pro tio mi ĝojas,
ho granda saĝulo, la plej alta paco.
Kiu komprenis ĝin kaj vagadas atenta,
tiu venkas la deziron en la mondo."

08 (1074) "Kion ajn vi scias" –
tiel la sublimilo al Dhotaka –
"supre, sube, ĉirkaŭe, meze,
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kompreninte tion kiel katenon en la mondo,
ne soifu iĝi ie ajn!"
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La demandoj de la juna Upasiva

(Upasīvamā.navapucchā)

01 (1075) "Ne sola, ho Sakka, mi kuraĝas la 
grandan riveron" –
tiel la respektinda Upasiva –
"sen apogo transiri.
Menciu ilon, ho ĉionvidanto,
al kiu mi povas min apogi kaj transiri la riveron!

02 (1076) "Kiam vi atente rigardas la neniecon" 
–
tiel la sublimulo al Upasiva –
"kaj apogas vin sur la penso 'ĝi ne ekzistas',
tiam transiru la riveron!
Lasu la ĝuojn, rezignu babiladon,
strebu nokte kaj tage al la fino de la soifo!"

03 (1077) "Kiu inter ĉiuj ĝuoj estas libera de 
deziro" –
tiel la respektinda Upasiva –
"apogata sur la nenieco, lasinte ĉion alian,
liberiĝinta de la konscio, tute libera,
ĉu tiu ne daŭre sekvos la malbonon?"

04 (1078) "Kiu inter ĉiuj ĝuoj estas libera de 
deziro" –
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tiel la sublimulo al Upasiva –
"apogata sur la nenieco, lasinte ĉion alian,
liberiĝinta de la konscio, tute libera,
tiu ne daŭre sekvos la malbonon."

05 (1079) "Se li daŭre ne sekvos la malbonon
dum multaj jaroj, ho ĉionvidanto,
ĉu li do malvarmiĝas tie kaj liberiĝas?
Ĉu ŝanĝiĝas la konscio de tiulo?"

06 (1080) "Kiel flamo estingita de la vento" –
tiel la sublimulo al Upasiva –
"ne plu brulas, ne povas esti nomata,
tiel estingiĝas la silentulo, libera de sensoj kaj 
korpo,
kaj ne plu povas esti nomata."

07 (1081) "Kiam li malaperis, ĉu li tiam ne plu 
estas,
aŭ ĉu li estas por ĉiam libera de malsano?
Klarigu tion bone al mi, ho silentulo!
Tiel vi trovis ĉi tiun dharmon."

08 (1082) "Kiu malaperis, tiu ne estas 
mezurebla."
Tiel la sublimulo al Upasiva.
"Neniel oni povas paroli pri li.
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Kiam ĉiuj aferoj estas forprenitaj,
tiam malaperas ankaŭ ĉiuj manieroj priskribi."
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La demandoj de la juna Nanda

(Nandamā.navapucchā)

01 (1083) "Estas saĝuloj kaj silentuloj en la 
mondo."
Tiel la respektinda Nanda.
"Tion diras homoj. Kiel estas?
Ĉu oni nomas iun saĝa pro lia kono,
aŭ pro lia vivmaniero?"

02 (1084) "Ne pro opinio, tekstokono, scio aŭ 
ritoj
la spertuloj, Nanda, ĉi tie nomas iun saĝa.
Kiuj vagadas senarmilaj, trankvilaj, liberaj de 
sopiro,
tiujn mi nomas saĝaj kaj silentaj."

03 (1085) "Ĉiuj tiuj ŝramanoj kaj brahmanoj" –
tiel la respektinda Nanda –
"kiuj diras ke vidata kaj aŭdata purigas,
kiuj diras ke ritoj purigas,
kiuj diras ke multaj formoj purigas –
ĉu ili, ho sublimulo, vagantaj ĉi tie regate,
venkis naskon kaj aĝon, ho sinjoro?
Mi demandas vin, ho sublimulo. Diru al mi 
tion!"

33



04 (1086) "Ĉiuj tiuj ŝramanoj kaj brahmanoj" –
tiel la sublimulo al Nanda –
"kiuj diras ke vidata kaj aŭdata purigas,
kiuj diras ke ritoj purigas,
kiuj diras ke multaj formoj purigas –
kiel ajn ili vagas ĉi tie regate,
ili ne venkis naskon kaj aĝon, mi diras."

05 (1087) "Ĉiuj tiuj ŝramanoj kaj brahmanoj" –
tiel la respektinda Nanda –
"kiuj diras ke vidata kaj aŭdata purigas,
kiuj diras ke ritoj purigas,
kiuj diras ke multaj formoj purigas –
se tiuj, kiel vi diras, ho silentulo, ne transiris la 
riveron,
kiu vaganto en la mondo de devaoj kaj homoj
do venkis naskon kaj aĝon, sinjoro?
Mi demandas vin, ho sublimulo. Diru al mi 
tion!"

06 (1088) "Mi ne diras ke ĉiuj tiuj ŝramanoj kaj 
brahmanoj" –
tiel la sublimulo al Nanda –
"estas ligitaj de nasko kaj aĝo.
Kiuj ĉi tie lasis la vidatan, aŭdatan aŭ sentatan, 
aŭ ritojn,
kiuj lasis la multajn formon,
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kiuj ekkonis la soifon, liberaj de  pasioj tiuj 
estas.
Tiuj homoj transiris la riveron, mi diras."

07 (1089) "Mi ĝojas pro la parolo de la granda 
saĝulo,
la bone elektitaj vortoj de Gotama, libera de 
ligoj.
Kiuj ĉi tie lasis la vidatan, aŭdatan aŭ sentatan, 
aŭ ritojn,
kiuj lasis la multajn formon,
kiuj ekkonis la soifon, liberaj de pasioj tiuj estas.
Ankaŭ mi diras ke ili transiris la riveron."

35



La demandoj de la juna Hemaka 

(Hemakamā.navapucchā)

01 (1090) "Kiuj antaŭe instruis min" –
tiel la respektinda Hemaka –
"antaŭ ol mi ekkonis la instruon de Gotama,
tiuj diris 'tiel estis, tiel estos'.
Ĉion tion ili nur aŭdis.
Ĉio tio kreskigis mian dubon,
ne donis al mi ĝojon.

02 (1091) Rakontu al mi pri la dharmo
kiu definitive estingas la soifon, ho silentulo!
Kiu komprenis ĝin kaj vagadas atenta,
tiu venkas la deziron en la mondo."

03 (1092) "Ĉi tie ĉe la vidata kaj aŭdata, sendata 
kaj elpensata
kaj ĉe belaj formoj, Hemaka,
jen la nemovigebla vojo de nirvano,
for de avido kaj deziro.

04 (1093) Kiuj komprenis kaj ekkonis tion
kaj havis sufiĉe de ĉi tiu mondo,
trankvilaj ili ĉiam estas.
En la mondo ili iris trans la deziro."
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La demandoj de la juna Todejja 

(Todeyyamā.navapucchā)

01 (1094) "Ĉe kiu ne estas iu ĝuo" –
tiel la respektinda Todejja –
"kaj ĉe kiu ne estas iu soifo,
kiu iris trans la dubo,
kiel tiu liberigis sin?"

02 (1095) "Ĉe kiu ne estas iu ĝuo" –
tiel la sublimulo al Todejja –
"kaj ĉe kiu ne estas iu soifo,
kiu iris trans la dubo,
neniel alimaniere tiu liberigis sin."

03 (1096) "Ĉu li ĉesis sopiri, ĉu sopiras 
ankoraŭ?
Ĉu li gajnis saĝon, ĉu ankoraŭ ne?
Kiel mi rekonu la saĝan silentulon, ho Sakka,
klarigu tion al mi, ho ĉionvidanto!"

04 (1097) "Li ĉesis sopiri, li ne plu sopiras.
Li gajnis saĝon, li ne ankoraŭ atendas.
Tiel rekonu la saĝan silentulon, ho Todejja:
nenion li havas, ne ligita li estas al iu ĝuo aŭ 
iĝo."
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La demandoj de la juna Kappa 

(Kappamā.navapucchā)

01 (1098) "Por tiuj, kiuj staras meze en la lago" 
–
tiel la respektinda Kappa –
"en la fluo kiu venas kaj tre timigas,
venkitaj de aĝo kaj morto,
klarigu insulon, sinjoro!
Rakontu al mi pri la insulo
kie tio ne povos okazi denove!"

02 (1099) "Por tiuj, kiuj staras meze en la lago" 
–
tiel la sublimulo al Kappa –
"en la fluo kiu venas kaj tre timigas,
venkitaj de aĝo kaj morto,
mi klarigos al vi insulon, ho Kappa.

03 (1100) Kiu havas nenion, kroĉas sin al nenio,
al tiu insulo nenio similas.
Nirvano mi nomas ĝin,
la finon de aĝo kaj morto.

04 (1101) La atentaj, kompreninte tion,
atinginte perfektan trankvilon en la videbla 
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mondo,
Marao ne havas povon super ili
Ili ne estas sklavoj de Marao."
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La demandoj de la juna Ĝatukanni

(Jatuka.n.nimā.navapucchā)

01 (1102) "Aŭdinte la heroon kiu lasis ĉiujn 
dezirojn" –
tiel la respektinda Ĝatukanni –
"kiu transiris la riveron, mi iras por demandi la 
sendezirulon.
Montru al mi la vojon de paco, ho ĉionvidanto.
Sublimulo, montru tion al mi kiel ĝi fakte estas!

02 (1103) La sublimulo venkis la ĝuojn kaj 
vagadas
kiel la suno lumigas la teron per sia brilo.
Vi plej saĝa, montru al mi kun malgranda saĝo
la instruon kiun mi volas ekkoni,
por ĉi tie lasi naskon kaj aĝon!"

03 (1104) "Lasu la avidon inter ĝuoj" –
tiel la sublimulo al Ĝatukanni –
"kaj trovu sekurecon en rezigno.
Akiru nenion
kaj forĵetu nenion!

04 (1105) Kiu antaŭe velkigis tion,
poste li nenion prenu.
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Se li intertempe ne ekprenos ion,
li vagados trankvile.

05 (1106) Kiu en la sensoj kaj la korpo
estas ĝisfunde libera de deziroj, ho brahmano,
ĉe tiu ne estas pasioj
donantaj al la morto povon super li.
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La demandoj de la juna Bhadravudha

(Bhadrāvudhamā.navapucchā)

01 (1107) "Kiun rezignis la hejmon, estingis la 
soifon, libera de deziro" –
tiel la respektinda Bhadravudha –
"rezignis la ĝojon, trairis la riveron, liberigitan,
rezignis la tempon, la saĝan sinjoron, mi petas,
kiam liaj aŭdintoj foriras,

02 (1108) tiuj kiuj kunenvenis el ĉiaspecaj lokoj
por aŭskulti vin, ho heroo –
klarigu al ili bone
kiel vi ekkomprenis ĉi tiun instruon."

03 (1109) "Soifon al sinkroĉo li lasu" –
tiel la sublimulo al Bhadravudha –
"supre, sube, ĉirkaŭe, meze.
Al kio ajn oni sin kroĉas en la mondo,
per ties helpo Marao povas sekvi onin.
04 (1110) Tial atenta bhikŝuo, kiu komprenas, 
ne kroĉu sin
al io ajn en la tuta mondo,
tiel rigardante la estaĵojn de sinkroĉo,
ĉi tiun genron kaptitan en la mortintujo."
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La demandoj de la juna Udaja

(Udayamā.navapucchā)

01 (1111) "Al tiu kiu sidas kun kolektita menso 
kaj sen malpuro" –
tiel la respektinda Udaja –
"kiu faris la farendan, libera de fluoj,
kiu trapasis ĉiujn aĵojn,
mi venis kun demando.
Klarigu kiel oni liberigas sin per kompreno,
kiel oni forigas sian nescion!"

02 (1112) "Lasante la ĝudeziron" –
tiel la sublimulo al Udaja –
"kaj la ĉagrenon,
forpelante la flegmon
kaj bridante la maltrankvilon.

03 (1113) Iĝante pura per mensa ekvilibro kaj 
atento
post ĝusta pensado.
Mi klarigas kiel oni liberigas sin per kompreno,
kiel oni forigas sian nescion!"

04 (1114) "Kio katenas la mondon?
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Kio pelas ĝin?
Laso de kio
estas nomata 'nirvano'?"

05 (1115) "Ĝojo katenas la mondon.
Pensado pelas ĝin.
Laso de soifo
estas nomata 'nirvano'."

06 (1116) "Kiel estas haltigata la konscio
ĉe tiu kiu vagadas atente?
Ni venis al la vekiĝinto por demandi.
Ni aŭdas vian paroladon."

07 (1117) "Kiam oni nek interne nek ekstere
ĝojas pro siaj sentoj,
tiam la konscio estas haltigata
ĉe tiu kiu vagadas atente."
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Unge Posalas frågor 

(Posālamā.navapucchā)

01 (1118) "Al tiu, kiu montras la pasintecon" –
tiel la respektinda Posala –
"kiu estas libera de deziro, kiu forigis la dubon,
kiu iris trans ĉiuj aĵoj,
mi venis kun demando.

02 (1119) Kiun perceptas la disfalon de la 
formoj,
kiun lasas ĉiujn korpojn,
kiun vidas ke nenio ekzistas,
nek interne nek ekstere,
la sciantan, Sakkan, lin mi demandas:
Kiel tia homo estas instruata?"

03 (1120) "La tiel evoluinta" –
tiel la sublimulo al Posala –
"kiu konas ĉiujn statojn de la konscio,
tiu konas ankaŭ
la liberiĝinton, kiu konas la vojon.

04 (1121) Kompreninte la iĝon de nenieco,
kompreninte ke ĝuo estas kateno,
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tiel tion kompreninte,
oni tie klare vidas
tiun veran scion
ĉe la perfekta brahmano."
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La demandoj de la juna Mogharaĝa 

(Mogharājamā.navapucchā)

01 (1122) "Dufoje mi demandis Sakkan."
Tiel la respektinda Mogharaĝa.
"Vi ne respondis, ho vidanto.
La trian fojon deva-simululo respondas,
mi aŭdis.

02 (1123) Ĉi tiu mondo, venonta mondo,
Brahma-mondo kun devaoj –
vian opinion mi ne konas,
tiun de la fama Gotama.

03 (1124) Tiel, al tiu kiu povas plej bone vidi,
mi venis kun demando:
Kiel la morto-reĝo ne vidas tiun
kiu rigardas la mondon?"

04 (1125) "Rigardu la mondon kiel malplena,
Mogharaĝa, estu ĉiam atenta!
Forigu la kredon je iu 'mi'
kaj tiel venku la morton"
Tiel la morto-reĝo ne vidas tiun
kiu rigardas la mondon."
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La demandoj de la juna Pingija

(Pingiyamā.navapucchā)

01 (1126) "Maljuna mi estas, senforta, malbela."
Tiel la respektinda Pingija.
"Mi ne vidas klare, ne aŭdas bone.
Por ke mi ne dumtempe mortu konfuza,
montru al mi la instruon, kiun mi volas ekkoni
por ĉi tie lasi naskon kaj aĝon!"

02 (1127) "Vidinte la de la formoj turmentatajn" 
–
tiel la sublimulo al Pingija –
"ĉar de formoj estas turmentataj neglektemuloj,
vi, Pingija, zorgeme
lasu la formon kaj ne denove iĝu."

03 (1128) "Kvar ĉefaj direktoj, kvar interaj,
supren kaj suben – jen la dek direktoj.
Nenio ajn ekzistas en la mondo
kiun vi ne vidas, aŭdas, konas kaj komprenas.
Montru al mi la instruon, kiun mi volas ekkoni
por ĉi tie lasi naskon kaj aĝon!"
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04 (1129) "Rigardu homojn kiel viktimoj de sia 
soifo" –
tiel la sublimulo al Pingija –
"turmentataj de nasko, venkitaj de aĝo;
poste vi, Pingija, zorgeme
lasu la formon kaj ne denove iĝu."
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Fino 

(Pārāyanatthutigāthā)

Tiel parolis la sublimulo, kiam li restadis en 
Magadha, ĉe la ŝtontombmonteto, honorvizitata 
de dek ses brahmanoj kaj demandata de ili, kiel 
klarigo.

Se iu komprenas la signifon de ĉiu el tiuj 
demandoj, komprenas la dharmon, konformigas 
sin al ĉiuj detaloj de la dharmo,

tiam li povas iri trans aĝo kaj morto.

Trans tiuj aferoj oni iru.

Tial, tiu prezento de la dharmo estas nomata "la 
plej alta".

01 (1130) Aĝita, Tissamettejja, 
Punnaka kaj Mettagu, 
Dhotaka kaj Upasiva, 
Nanda kaj Hemaka,

02 (1131) kaj Todejja kaj Kappa
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kaj la saĝa Ĝatukanni,
Bhadravudha kaj Udaja
kaj la brahmano Posala
la klera Mogharaĝa
kaj la granda saĝulo Pingija,

03 (1132) tiuj venis al la vekiĝinto,
la saĝulo kiu kondutas ĝuste,
kaj klere demandadis.
Al la supera vekiĝinto ili venis.

04 (1133) Al iliaj demandoj la vekiĝinto 
respondis
tiel kiel fakte estas.
Respondante al la demandoj
la silentulo ĝojigis la brahmanojn.

05 (1134) Ilin ĝojigis la klarvidanto,
la vekiĝinto, parenco de la suno
Ili vivis la puran vivon
proksime al la plej saĝa.

06 (1135) Kiu ĉi tiel
ion lernas el ĉiu el tiuj demandoj,
kiel la vekiĝinto klarigas ĝin,
tiu iras al la alia bordo el ĉi tiu.
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07 (1136) Li iras el ĉi tiu bordo al la alia,
ekzercante sin sur la plej alta vojo.
Jen la vojo al la alia bordo.
Tial ĝi estas nomata "la plej alta".

08 (1137) "Pri la plej alta mi kantos."
Tiel la respektinda Pingija.
"Kiel li vidis, tiel li parolis,
la senmakula, la plej saĝa,
libera de avido, libera de deziro, la granda 
homo.
Kial li mensogus?

09 (1138) Kiu lasis malpurecon kaj 
memtrompon,
fierecon kaj hipokritecon,
tiun mi laŭdos,
lian belan parolon.

10 (1139) Li forigas la mallumon, vekiĝis, vidas 
ĉion,
atingis la finon de la mondo, iris trans ĉiu iĝo,
estas libera de fluoj, lasis cion nekontentigan.
Sian nomon li meritas, ho brahmano. Mi laŭdas 
lin.
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11 (1140) Kiel birdo, kiu lasis vepron
kaj eksidis en maldensejo kun multe da fruktoj,
tiel ankaŭ mi forlasis la malmultkomprenantajn
kaj, kiel sovaĝa ansero, atingis la grandan 
maron.

12 (1141) Kiuj pli frue instruis min,
kiam mi ne ankoraŭ konis la mesaĝon de 
Gotama,
tiuj diris: 'Tiel estis, tiel estos.'
Ĉio tio estis onidiro.
Ĉio tio kreskigis mian dubon.

13 (1142) Unu sidas kaj forigas la mallumon.
Li portas radiantan lumon,
Gotama, la tre saĝa,
Gotama, la tre prudenta.

14 (1143) Li montris al mi la dharmon,
la videblan kaj sentempan,
kiu forigas soifon kaj sanigas lezon,
al kiu nenio ie ajn similas."

15 (1144) "Kiel vi povas esti for
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eĉ dum momento, ho Pingija,
de Gotama, la tre saĝa,
de Gotama, la tre prudenta?

16 (1145) Li montris al vi la dharmon,
la videblan kaj sentempan,
kiu forigas soifon kaj sanigas lezon,
al kiu nenio ie ajn similas."

17 (1146) "Mi ne povas esti for
eĉ dum momento, ho brahmano,
de Gotama, la tre saĝa,
de Gotama, la tre prudenta.

18 (1147) Li montris al mi la dharmon,
la videblan kaj sentempan,
kiu forigas soifon kaj sanigas lezon,
al kiu nenio ie ajn similas.

19 (1148) Mi vidas lin kiel per interna okulo,
tage kaj nokte, ho brahmano, zorgeme.
Laŭdante mi pasigas la nokton.
Tial mi opinias min ne esti fore.

20 (1149) Fido kaj ĝojo, menso kaj atento,
ne forigas min de la mesaĝo de la Budho.
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En kiujn ajn direkton la saĝegulo iras,
ankaŭ mi estas logata samdirekten.

21 (1150) Ĉar mi estas maljuna, kaj fortoj 
mankas,
mi ne povas iri tien korpe.
Pense mi ĉiam iras tien.
Mia menso, ho brahmano, estas ligita al li.

22 (1151) Kuŝante en malpuraĵo, tremante,
mi drivis de insulo al insulo.
Tiam mi vidis la tute vekiĝintan
kiu transiris la riveron, libera de fluoj."

23 (1152) "Kiel Vakkali liberigis sin per fido,
kiel Bhadravudha kaj Alavi-Gotama,
tiel liberigu vin ankaŭ vi per fido!
Vi iros, ho Pingija,
trans la mortolando."

24 (1153) "Mi trankviliĝas
aŭdinte la parolon de la silentulo.
La tute vekiĝinta suprenvolvis la vualon,
sen baroj, plena de kompreno.

25 (1154) Ekkoninte la superajn devaojn

55



kiuj vidis ĉion altan kaj malaltan,
la instruisto respondas al demandoj
de tiuj kiuj konfesas dubojn.

26 (1155) Al la firma kaj neŝancelebla,
al kio nenio similas ie ajn,
mi iras. Mi neniel dubas.
Tien mi direktas mian menson."
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