
LA KOMUNUMO



DISCIPLINO DE LA KOMUNUMO
I

SENHEJMA MONAĤO

1. Tiu, kiu deziras fariĝi mia disĉiplo, devas volonte 
forlasi ĉiujn katenojn de sia familio, la socian vivon de tiu 
ĉi mondo kaj dependecon de propraĵo. Tiu, kiu forlasis 
ĉion pro la Darmo — kaj ne havas fiksan loĝejon por sia 
korpo nek por sia menso, fariĝas mia disĉiplo kaj nomiĝas 
senhejma monaĥo (bikŝuo).

 Eĉ se ies manoj tenas min je la basko kaj liaj piedoj 
fidele sekvas min per la spuroj, tamen se la menso 
perturbiĝas per avideco, tiu restas for de mi. Eĉ se iu 
vestas sin kiel monaĥo, tamen se tiu ne akceptas la 
instruon, tiu ne vidas min. 

 Sed se iu forigas tutan avidecon kaj la menso estas 
pura kaj pacplena, tiu staras tuj apud mi, eĉ se li distancas 
je miloj da mejloj. Se iu observas la Darmon, tiu certe 
vidas min en ĝi.

2. Miaj disĉiploj, la senhejmaj monaĥoj devas observi 
jenajn kvar regulojn kaj bazi sian vivon sur ili.
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 La unua: ili portu vestaĉon el uzitaj tukoj; la dua: ili 
nutru sin per almozpetitaj manĝaĵoj; la tria: nokte ili kuŝu 
aŭ sub arbo aŭ sur roko; la kvara: ili prenu nur specialan 
medikamenton faritan el urino konservita de la 
Komunumo.

 Portante bovlon en la mano, almozpeti de domo al 
domo estas vivo de almozulo. Sed monaĥoj ne estas 
devigita vivi tiel, nek tentita nek trompita de aliaj homoj. 
Ili tute memvole faras tion, ĉar ili scias, ke nur per tia 
vivo ili povas eviti ĉiujn iluziojn kaj alveni al Vervekiĝo.

 La vivo de senhejma monaĥo ne estas facila. Tial vi 
devas ne fariĝi monaĥo, se vi ne povas teni vian menson 
libera de avideco kaj kolero, aŭ se vi ne povas regi vian 
menson kaj viajn kvin sensojn.

3. Se vi pensas aŭ proklamas publike, ke vi estas 
senhejma monaĥo, vi devas diri jene:
 “Mi nepre plenumu tion, kio ajn estas prave ŝuldanta 
al senhejma monaĥo. Mi estu sincera pri tio kaj per beata 
vivo mi rekompencu homojn por la almozo, kiun ili al mi 
donis. Mi efektivigu ankaŭ la celon, pro kiu mi forlasis 
mian hejmon.”
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 Por esti senhejma monaĥo vi devas trejni vin laŭ 
multaj flankoj: — Vi devas esti delikata ĉiam por siaj 
hontindaj kaj malhonorindaj kondutoj. Vi devas teni vin 
pura en kondutoj de la tri sferoj: korpo, parolo kaj menso. 
Vi devas protekti la pordojn de la kvin sensoj kaj ne 
distriĝi en amuzaĵoj. Vi devas ne laŭdi vin mem nek 
riproĉi aliajn homojn. Kaj vi devas ne droni en 
maldiligenteco nek en dormado.

 Vespere vi devas havi tempon por sid-meditado kaj 
paŝ-meditado antaŭ enlitiĝo. Por kvieta dormo vi devas 
kuŝi sur dekstra flanko kun la piedoj metitaj unu sur la 
alia kaj laste pripensi frumatenan vekiĝon. Ankaŭ en la 
frua mateno li mediti per sidado kaj paŝado.

 Tutan tagon vi devas tenadi viglan menson. Sidante 
en kvieta loko, vi devas ĝustigi sian korpon kaj menson; 
purigi sian menson, rezistante ĉiujn tendencojn por 
avideco, kolero, malvido, dormo, frivolaĵo, bedaŭro, 
suspekto kaj ĉiuj vulgaraj deziroj.

 Tiel, kun via koncentrita menso kulturu veran 
saĝecon (Praĵnon), elsarku ĉiujn vulgarajn dezirojn kaj 
celu nur a1 perfekta Vervekiĝo.
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4. Se senhejma monaĥo, forgesinte sian pozicion, 
refalas en avidecon, koleron kaj ankoraŭ dorlotas 
rankoron, ĵaluzon, memfieron, trompon aŭ malsinceron, 
kvazaŭ li portus akran dutranĉan glavon en sia robo.

 Iu ne estas senhejma monaĥo, nur ĉar tiu vestiĝas 
per monaĥa ĉifonaĵo kaj almozpetas kun bovlo. Iu ne 
estas senhejma monaĥo, nur ĉar tiu recitas sutrojn. Se nur 
la eksteraĵo similas al tiu de senhejma monaĥo, li estas 
simple pajla pupo kaj neniom pli.

 Oridigi eksteran aperaĵon ne sufiĉas por nuligi 
vulgarajn pasiojn. Se bebo portas monaĥan robon, ĝi ne 
povas esti nomata monaĥo.

 Nur tiuj, kiuj kapablas regi la menson, havas klaran 
saĝon, jam forigis vulgarajn pasiojn, kaj tiamaniere 
sincere serĉadas la veran vojon de Vervekiĝo, havas la 
kvalifikon esti nomata senhejma monaĥo.

 Vera senhejma monaĥo devas decide celi al 
Vervekiĝo kaj peni laŭcele ĝis la lasta forto, eĉ se li 
perdus sian lastan guton da sango, eĉ se lia osto 
dispeciĝus. Kaj tiamaniere li alvenos al la celo kaj povos 
plenumi meritoplenajn farojn kiel vera senhejma monaĥo.
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5. La misio de senhejma monaĥo estas disvastigi la 
lumon de la instruo de Budho. Li kiel apostolo devas 
prediki al ĉiuj homoj, veki ilin el profunda dormo, korekti 
malĝustajn ideojn de ili kaj diskonigi la instruon, eĉ 
riskante vian propran vivon.

 La misio de senhejma monaĥo ne estas facila. Tial 
se vi aspiras prediki la evangelion de Budho, vestigu vin 
per Budha vesto, sidiĝi sur Budha seĝo kaj eniri en 
Budhan ĉambron.

 Vesti sin per vesto de Budho signifas esti humila kaj 
ekzerci paciencon; sidiĝi sur seĝo de Budho signifas vidi 
sensubstantecon en ĉio kaj forĵeti persiston je ĉio; eniri en 
ĉambron de Budho signifas apliki ampleksan 
mizerikordon kaj simpation al ĉiuj homoj.

6. Se vi deziras prediki la instruon de Budho, atentu 
jenajn kvar punktojn: la unua, koncerne al via propra 
konduto; la dua, koncerne al via parolmaniero; la tria, 
koncerne al la motivo de predikado; la kvara, koncerne al 
la granda Kompato.

 Unue, por esti bona predikanto de la Darmo 

Disciplino de la Komunumo

- 198 -



senhejma monaĥo devas stari firme sur la grundo de 
pacienco kaj esti humila kaj molkora; li devas ĉiam 
konsideri, ke ĉio estas sensubstanca kaj neniom meritas 
zorgon nek absorbiĝon. El tiu ĉi vidpunkto li devas 
ĝustigi sian konduton.

 Due, li devas singarde alproksimiĝi al homoj en 
diversaj situacioj. Li devas eviti malbonulojn kaj 
potenculojn; li devas eviti virinojn; li devas regi sian 
mesnson en kvieta loko kaj ĉiam memori la leĝon, ke ĉio 
devenas el kombinoj de kaŭzoj kaj kondiĉoj. Sur tiu ĉi 
starpunkto li devas ne riproĉi aŭ ne insulti aliajn homojn, 
aŭ ne mencii alies misfarojn, sed trakti ilin kun kelke da 
respekto.

 Trie, li devas konservi la menson pacplenan, 
konsideri Budhon kiel sian amoplenan spiritan patron, 
respekti aliajn monaĥojn, kiuj trejnas sin al Vervekiĝo, 
kiel instruistojn, kaj rigardi ĉiujn homojn kun granda 
Kompato. Tiamaniere li devas instrui egale ĉiujn homojn.

 Kvare, same kiel Budho, li devas elmontri sian 
spiriton de kompato kiel plej eble. Aparte al tiuj, kiuj ne 
sufiĉe konas rimedon por serĉi Vervekiĝon kaj vane 
konsumiĝas, li devas apliki sian kompaton kaj strebi, por 
ke la instruoj satigu certe iliajn soifojn. 
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II

LA VOJO DE LAIKOJ

1. Estas jam klarigite, ke por fariĝi disĉiplo de Budho 
oni devas fidi la tri trezorojn: la Budho, la Darmo kaj la 
Samgo.

 Por fariĝi laika disĉiplo oni devas havi firman fidon 
al la Budho kaj al la instruo, lerni kaj praktiki la 
preceptojn, kaj devas esti zorgema al la komunumo de 
disĉiploj.

 Laikaj disĉiploj devas observi la kvin preceptojn: ne 
mortigi, ne ŝteli, ne adulti malvirte, ne mensogi aŭ trompi, 
kaj ne ebriiĝi.

 Laikaj disĉiploj devas ne nur fidi la tri trezorojn kaj 
observi la kvin preceptojn memvole, sed ankaŭ laŭeble 
klopodi konduki aliajn homojn al la preceptoj kaj al la 
fido; interalie instigi siajn proprajn parencojn, amikojn kaj 
konatojn vekiĝi je firma fido al la Budho, la Darmo kaj la 
Samgo, por ke ankaŭ ili povu partopreni en la komptato 
de la Budho.

 Laikaj disĉiploj devas ĉiam memori, ke la ununura 
motivo de la fido al la trezoroj kaj observado de la 
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preceptoj estas ebligi sin mem finfine atingi Vervekiĝon. 
Tial, kvankam ili loĝas en la mondo de surteraj pasioj, ili 
devas ne dorloti tiajn pasiojn.

 Laikaj disĉiploj devas ĉiam memori, ke pli malpli 
frue ili devos adiaŭi siajn gepatrojn kaj familianojn, kaj ke 
ili fine forpasos de tiu ĉi mondo de naskiĝo-kaj-morto; 
tial ili devas ne alkroĉiĝi al mondaĵoj, sed direkti sian 
menson al Vervekiĝo, en kies mondo nenio forpasas.

2. Se laikaj disĉiploj havas firman kaj fervoran fidon al 
la instruoj de Budho, ne retroirante, ili konsekvence 
realigos en sia menso kvietan kaj neĝenatan feliĉon. En 
tiu ĉi stadio ili povos rekoni lumon en ĉiuj ĉirkaŭaĵoj kaj 
satiĝi je ĝojo.

 Laikaj disĉiploj kun la menso de fido estas puraj kaj 
mildaj, ĉiam paciencaj kaj toleremaj, neniam disputemaj, 
neniam kaŭzantaj suferojn al aliaj homoj; ili ĉiam 
primeditas la tri trezorojn: la Budhon, la Darmon kaj la 
Samgon. Tial ĝojo spontane elŝprucas el ilia menso kaj la 
lumo pro Iluminiĝo estas trovebla ĉie ajn.

 Ĉar ili restas en la sino de Budho kun la menso de 
fido, ili estas gardataj kontraŭ la falsa imago pri “mio” kaj 
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“la mia”. Tial ili bezonas timi nenion en sia vivo, nek 
mallaŭdon fare de aliaj homoj.

 Ili ne timas morton, ĉar ili pensas, ke ili renaskiĝos 
en la lando de Budho. Ili povas esprimi siajn ideojn libere 
kaj sentime antaŭ la publiko, ĉar ili fidas verecon kaj 
noblecon de la instruoj.

 Ĉar ili rigardas ĉion surbaze de amoplena kompato, 
ili egale traktos ĉiujn homojn sen distingaj sentoj de ŝato 
aŭ malŝato. Ĉar ilia menso estas plena de justeco kaj 
pureco, ili volonte strebas por ĉio bona.

 Ĉu ili vivas en mizero, ĉu en prospero, tio faras 
nenian obstaklon, por ke ili pli firmigu sian fidon. Se ili 
amas humilecon, se ili respektas la instruojn de Budho, se 
iliaj paroloj akordas kun siaj agoj, se iliaj agoj akordas 
kun siaj paroloj, se ili estas gvidataj de saĝo, se ilia menso 
estas senmova same kiel monto, tiam ili konstante 
progresas sur la vojo al Vervekiĝo.

 Eĉ kiam ili estas devigataj vivi en malfacilaj 
situacioj kaj inter homoj kun malpura menso, se ili bone 
konservas fidon al Budho, estante en la mondo plena de 
malpuraĵoj, ili povos gvidi ilin al pli bonaj faroj.
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3. Tial, oni devas antaŭ ĉio havi la volon aŭskulti la 
instruon de Budho.

 Se iu dirus al vi, “Trairu la fajron, kaj vi gajnos 
Vervekiĝon”, tiam vi devas havi la volon fari ĝuste tion, 
kion li diris.

 Vi konsoliĝos kaj kontentiĝos ĝuste pro tio, ke vi 
aŭdos la nomon de Budho trairante la mondon plenan de 
fajroj.

 Se vi deziras sekvi la instruon de Budho, vi devas ne 
esti egoisma aŭ senbrida, sed devas konservi bonvolecon 
egale al ĉiuj; vi devas respekti tiujn, kiuj meritas 
respekton; vi devas servi al tiuj, kiuj meritas servadon; vi 
devas trakti ĉiujn homojn kun egala bonkoreco.

 Tiel estas necese, ke laikoj unue disciplinu siajn 
proprajn mensojn kaj ne estu delogitaj de la kondutoj de 
aliuloj; tiamaniere ili sekvu la instruon de Budho kaj 
praktiku mem, ne enviante aliulojn, ne suferante influon 
de aliuloj, kaj ne pripensante aliajn vojojn.

 Tiamaniere laikaj disĉiploj devas aŭskulti kaj lerni la 
instruon. Ne ŝanceliĝu pro vortoj kaj agoj de aliaj homoj; 
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mem decidu, kion vi devas fari kun profunda konsidero 
kaj sufiĉa ekzameno. Necesas antaŭ ĉio praktikado bazita 
sur menso-regado.

 Tiuj, kiuj ne fidas la instruon de Budho, havas 
mallarĝan vidkampon en sia propra intereso. Tial ili facile 
ŝanceliĝas, iritiĝas kaj senpacienciĝas. Sed tiuj, kiuj fidas 
la instruon de Budho, kredas, ke troviĝas granda saĝo kaj 
kompato etendiĝanta al ĉiuj viv-estaĵoj. Tial ilia vidkampo 
larĝiĝas kaj ne ŝanceliĝas, nek iritiĝas aŭ senpacienciĝas.

4. Tiuj, kiuj aŭskultas kaj akceptas la instruon de 
Budho, komprenas, ke ilia vivo estas efemera, kaj ke ilia 
korpo estas nur la amaso de suferoj kaj la fonto de ĉiuj 
malbonaĵoj. Tial ili ne alteniĝas al tia efemeraĵo.

 Samtempe ili ne neglektas sufiĉe zorgi sian korpon,  
ne ĉar ili deziras ĝui karnajn plezuraĵojn de sia korpo, sed 
ĉar korpo estas necesa por atingo de saĝo kaj por ilia 
misio disvastigi la vojon al aliaj homoj.

 Se ili ne bone zorgas sian korpon, ili ne povas vivi 
longe. Se ili ne vivas longe, ili ne povas praktiki la 
instruon persone kaj transdoni ĝin al aliaj homoj.
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 Kiuj deziras transiri riveron, atentas sendanĝerecon 
de la floso. Kiuj vojaĝas, prizorgas sian ĉevalon. Tiel 
same, kiuj penas atingi Vervekiĝon, tiuj devas teni sian 
korpon sana.

 Kiuj estas disĉiploj de Budho, devas vesti sin nur 
por protekti sin kontraŭ varmo kaj frosto kaj por kovri 
siajn privatajn korpopartojn, sed ne por senutila 
dekoraciado.

 Ili devas preni manĝaĵon nur por nutri sin, tiel ke ili 
povu aŭskulti kaj prediki la instruon, subtenate de bona 
sano, sed ne por ĝui bonguston.

 Ili devas loĝi en la domo de Vervekiĝo por protekti 
sin kontraŭ la rabistoj de vulgaraj pasioj kaj kontraŭ la 
ŝtormo de falsaj instruoj. Ili devas uzi la domon por vera 
celo, sed ne por montri aŭ kaŝi egoismajn farojn.

 Tiel, ili devas taksi kaj uzi aĵojn sole rilate al 
Vervekiĝo kaj la instruoj. Ili devas ne posedi aĵojn nek 
alkroĉiĝi al ili pro egoismaj motivoj, sed utiligi ilin por la 
bono de aliaj homoj

 Tial, ilia menso estas ĉiam fiksita al la instruo, eĉ 
kiam ili vivas kun siaj familianoj. Ili devas prizorgi siajn 
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familianojn kun saĝo kaj kompato, serĉante diversajn 
metodojn por instigi ilin paŝi sur la vojo al sensufera vivo.

5. Laikaj membroj de la Samgo devas ĉiutage lerni la 
jenajn zorgojn: kiel servi al siaj gepatroj, kiel vivi kun siaj 
edzino kaj gefiloj, kiel regi sian korpon kaj menson, kaj 
kiel servi al Budho.

 Por bone servi la gepatrojn, ili devas lerni 
praktikadon de bonvoleco kaj akiri longedaŭran pacon. 
Por vivi feliĉe kun la edzino kaj gefiloj ili devas fortranĉi 
katenojn de egoismaj pasioj.

 Aŭskultante muzikon, ili devas ne forgesi la 
plidolĉan muzikon de la instruo. Restante en la domo, ili 
devas ofte esplori la animstaton de saĝulo, en kiu ili povas 
rifuĝi for de ĉiuj malpuraj tentoj de surtera vivo kaj ripozi 
senĝene.

 Kiam laikoj donas oferojn al aliaj homoj, ili devas 
forlasi sian avarecon; kiam ili kunsidas kun homamaso, 
ilia menso devas esti en la komunumo de saĝuloj; kiam ili 
trafas malfeliĉon, ili devas konservi la menson trankvilan 
kaj liberan de obstakloj.
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 Kiam ili rifuĝas en la Budho, ili kune kun aliaj 
homoj devas ellerni la ĝustan vojon kaj venigi al si la plej 
superan menson. 

 Kiam ili rifuĝas en la Darmo, ili kune kun aliaj 
homoj devas ĝisfunde esplori la veran instruon kaj serĉi la 
senfine grandan saĝon kiel maron.

 Kiam ili rifuĝas en la Samgo, ili kune kun aliaj 
homoj devas teni la harmonian kunvivadon kaj esti 
liberigita de ĉio ajn.

 Kiam ili ŝirmas sin per vestoj, ili devas ne forgesi 
surmeti ankaŭ la veston de virto kaj humileco.

 Kiam ili ekskrecias, ili devas ankaŭ forigi avidecon, 
koleron kaj malvidon el sia menso.

 Kiam ili supreniras deklivon, ili devas rigardi ĝin 
kiel la plej superan vojon al Vervekiĝo, kiu transcendas la 
mondon de iluzio. Kiam ili malsupreniras deklivon, ili 
devas havi la imagon humile aliri al aliaj homoj suferantaj 
por gvidi ilin al la vera instruo.

 Kiam ili vidas ponton, ili devas esperi konstrui la 
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ponton de la instruo, kiu kondukos homojn al la ĝusta 
bordo.

 Kiam ili renkontas tristoplenan homon, ili devas 
lamenti pri amareco de tiu ĉi efemera mondo.

 Kiam ili vidas avidan homon, ili devas aspiri 
liberiĝon de la iluzia vivo kaj alvenon al la vera 
Vervekiĝo.

 Kiam ili sidas antaŭ riĉaj manĝaĵoj, ili devas 
alĝustigi sin sobraj; kiam ili sidas antaŭ malriĉaj 
manĝaĵoj, ili devas deziri forigon de pasioj pri mondaĵoj.

 Dum la brulanta febro de somero, ili devas forlasi la 
febron de fajraj pasioj pri mondaĵoj kaj gajni la refreŝigan 
malvarmeton de Vervekiĝo. Dum la ekstrema frosto de 
vintro, ili devas pripensi la favoran varmon de la granda 
kompato de Budho.

 Kiam ili recitas la sanktajn skribaĵojn, ili devas voti, 
ke ili ne forgesu kaj praktiku la instruon.

 Kiam ili pripensas Budhon, ili devas deziri, ke ili 
havu klarvidajn okulojn kiel tiujn de Budho.
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 Kiam ili dormas en nokto, ili devas deziri, ke iliaj 
korpo, parolo kaj menso estu purigitaj kaj refreŝigitaj post 
ripozo; kiam ili vekiĝas matene, ili devas deziri, ke dum 
la tago ilia menso estu klara por kompreni ĉiujn aferojn.

6. Ĉar tiuj, kiuj sekvas la instruon de Budho, 
komprenas, ke ĉio estas karakterizita de sensubstanteco aŭ 
“Ŝunjato”, ili ne facilanime traktas surteran laboron, 
homan vivon aŭ ĉion alian, sed ili rigardas ĉion rekte tia, 
kia ĉio estas, kaj penas fari ĉion konvene al Vervekiĝo.

 Ili devas ne pensi, ke tiu ĉi mondo estas sensenca 
kaj plenigita de konfuzo, dum la mondo de Vervekiĝo 
estas ampleksanta signifon kaj pacon. Pli ĝuste, ili devas 
trovi la vojon al Vervekiĝo en ĉiuj aferoj de tiu ĉi mondo.

 Se ili rigardas tiun ĉi mondon per la okuloj kovritaj 
de malsaĝo, ili vidas ĝin nur kiel sensencaĵon plenan de 
eraroj; sed se ili observas ĝin per klara saĝeco, ili povos 
rekoni ĝin kiel la mondon de Vervekiĝo.

 Ekzistas ununura mondo, sed ne du: unu el ili estus 
signifoplena kaj la alia sensignifa, aŭ el ili unu estus bona 
kaj la alia malbona. Nur en homa iluzio ekzistas du 
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distingitaj mondoj.

 Se ili konsideras ĉion ne per distingaj okuloj sed per 
la lumo de saĝo, ili povas ĝuste kompreni la ununuran 
mondon, kie ĉio aperas signifohava kaj respektinda.

7. Tiuj, kiuj sekvas la instruon de Budho, gustumas la 
universalan purecon de ununura mondo, kaj kun sia 
menso humila kaj kompato ili servas al ĉiuj aliaj homoj.

 Tial ili devas rekoni en la menso ne fierecon sed 
humilecon, ĝentilecon kaj servemon. Kaj la menso devas 
esti kiel la fekunda tero, kiu nutras ĉion sendiference, kiu 
servas senplende, kiu eltenas pacience, kiu estas ĉiam 
fervora, kaj kiu trovas la plej altan ĝojon en la semado de 
la instruo de Budho inter ĉiuj malriĉaj homoj.

 Tiel la menso, kiu verŝas kompaton sur ĉiujn 
malriĉulojn kiel amema patrino, tute egalas al la menso, 
kiu respektas ĉiujn homojn kiel siajn gepatrojn aŭ bonajn 
gvidantojn.

 Tial, eĉ se miloj da homoj havas malfavoron kaj 
malbonvolon kontraŭ la instruo de Budho, ili ne povas 
kotentigi la dezirojn, same kiel guto da veneno ne povas 
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polui la akvon de granda oceano.

8. Laikaj disĉiploj de Budho, farante al si introspekton, 
ĝojas pro sia feliĉo animita de Budho kaj tutkore dankas, 
ke ilia fido al Budho tute devenas de la favoro kaj 
kompato de Budho.

 En la koto de negativa emocio ne troviĝas la semo 
de fido al Budho, sed Lia kompato tie ĝermigas kaj 
kreskigas al homoj la semon de fido.

 Kiel jam dirite, la aromplena Ĉandana-arbo ne povas 
kreski en la venena Eranda-arbaro. Tiel same, la semo de 
fido al Budho ne povas ĝermi en la sino de iluzio.

 Sed la floro de ĝojo efektive disvolviĝas tie en la 
sino de iluzio. El tiu ĉi fakto oni konkludas, ke la radiko 
estas ne tie sed aliloke, nome en la sino de Budho.

 Se laikaj disĉiploj estas absorbitaj de egoo, ili 
malamas, ĵaluzas aŭ eĉ domaĝas aliajn homojn kaŭze de 
iliaj avideco, kolero kaj malvido. Sed se ili returnas sin al 
Budho, ili baldaŭ poste plenumos eĉ grandan laboron de 
Budho. Tio estas treege mirinda.
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III

PRAKTIKA GVIDO POR VOJO DE VIVO

1. Estas absurde pensi, ke malfeliĉo venas de oriento 
aŭ de okcidento; ĝi origine estas en propra menso de 
homo. Tial, estas stulte gardi sin kontraŭ malfeliĉoj de la 
ekstera mondo kaj lasi la internan menson ne regata.

 De antikva tempo homoj havas jenan kutimon: 
ellitiĝinte matene, ili lavas al si la vizaĝon kaj gargaras 
sin, kaj poste kultas la ses direktojn — orienton, 
okcidenton, sudon, nordon, supron kaj malsupron — 
dezirante, ke malfeliĉo ne trafu ilin de iu ajn direkto, kaj 
ke ili povus havi pacan tagon.

 Sed ĉe la instruo de Budho la afero estas tute alia. 
Budho instruas, ke ni oferu respekton al la ses direktoj de 
Vero, kaj ke ni kondutu saĝe kaj virte kaj tiel preventu 
ĉiujn malfeliĉojn.

 Por gardi la pordojn de tiuj ĉi ses direktoj, ni devas 
forigi la malpuron de “kvar agoj”, eviti la “kvar 
malbonajn mensojn”, kaj ŝtopi la “ses truojn”, kiuj kaŭzas 
perdon de riĉaĵo.
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 La malpuro de “kvar agoj” signifas mortigon, ŝtelon, 
adulton kaj trompon.

 La “kvar malbonaj mensoj” estas avido, kolero, 
malvido kaj timo.

 La “ses truoj”, kiuj kaŭzas perdon de riĉaĵo, estas 
deziro al ebriigaj trinkaĵoj por stulte konduti, maldormo 
ĝis malfrua nokto por ĝui muzikon aŭ teatraĵon, vetludo, 
intima rilato kun malbonaj amikoj, kaj neglekti siajn 
laborojn.

 Foriginte la malpuron de kvar agoj, evitinte la kvar 
malbonajn mensojn, kaj ŝtopinte la ses truojn, laikaj 
disĉiploj de Budho oferas respekto al la ses direktoj de 
Vero.

 Nu, kio estas tiuj ses direktoj de Vero? Oriento 
signifas la moralon inter gepatroj kaj gefiloj; sudo signifas 
la moralon inter gvidanto kaj lernanto; okcidento signifas 
la moralon inter edzo kaj edzino; nordo signifas la 
moralon inter amikoj, malsupro signifas la moralon inter 
mastro kaj servisto; supro signifas la moralon inter la 
disĉiploj de Budho.

 Gefiloj devas honori siajn gepatrojn kaj fari por ili 
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jenajn kvin: servi al ili, helpi ilin en laborado, konservi la 
genealogion, protekti la familian posedaĵon, kaj havi 
memoran servon post ilia forpaso.

 Gepatroj devas fari por siaj gefiloj jenajn kvin: 
evitigi agi malbone, montri ekzemplon de bonaj agoj, 
doni edukadon al ili, aranĝi ilian geedziĝon, kaj heredigi 
al ili la familian posedaĵon en taŭga tempo. Se gepatroj 
kaj gefiloj sekvas tiujn ĉi regulojn, la familio ĉiam vivas 
en paco.

 Lernanto devas ekstari, kiam lia gvidanto eniras, 
servi lin, sekvi lian instrukcion fidele, ne neglekti oferon 
por li, kaj aŭskulti respektplene lian instruon.

 Samtempe, gvidanto devas agi ĝuste antaŭ siaj 
lernantoj kaj montri bonan ekzemplon al ili; li devas 
korekte transdoni al ili la instruon, kiun li lernis; li devas 
uzi bonajn metodojn kaj laŭeble peni, ke la lernantoj ne 
faru malbonon. Se gvidanto kaj liaj lernantoj observas 
tiujn ĉi regulojn, ilia interrilato iros glate.

 Edzo devas trakti sian edzinon kun respekto, ĝentilo 
kaj fidelo. Li devas konfidi al ŝi mastrumadon kaj 
kelkfoje provizi ŝin per ŝiaj bezonaĵoj inkluzive de 
ornamaĵoj. Samtempe, edzino devas peni mastrumadi, 
administri servistojn taŭge, kaj esti ĉasta, gardi la familian 
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bonhavaĵon, kaj administri la hejmon konvene kaj fidele. 
Se tiuj ĉi reguloj estas observataj, feliĉa hejmo estos 
tenata kaj tie okazos nenia kverelo.

 La moralo inter amikoj estas reciproka simpatio; ili 
donacas tion, kio mankas al ilia amiko, parolas kun 
ĝentilaj vortoj, kaj pensas pri utiloj por sia amiko.

 Oni devas protekti sian amikon kontraŭ ekfalo en 
malbonan vojon, gardi lian propraĵon kaj bonhavaĵon, kaj 
helpi lin en liaj ĉagrenoj. Se lia amiko havas malfeliĉon, li 
devas doni al li helpan manon, aŭ subteni lian familion, se 
necese. En ĉi tiu maniero ilia amikeco estas tenata kaj ili 
ambaŭ estas pli kaj pli feliĉaj.

 Mastro, rilatante al sia servisto, devas observi la 
kvin aferojn: asigni laboron taŭgan por la kapablo de la 
servisto, doni al li ĝustan salajron, zorgi pri li, kiam li 
estas malsana, dividi agrablaĵon kun li, kaj doni al li 
necesan ripozon.

 Servisto devas observi la kvin aferojn: ellitĝi matene 
pli frue ol la mastro kaj enlitiĝi pli malfrue ol li, esti ĉiam 
honesta, peni plenumi sian laboron, kaj klopodi ne difekti 
la honoron de sia mastro. Se tiuj ĉi reguloj estas 
observataj, estiĝas paco kaj nenia disputo inter mastro kaj 
servisto.
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 Disĉiploj de Budho devas atenti, ke ankaŭ iliaj 
familianoj observu la instruon de Budho. Ili devas 
respekti sian gvidanton de la instruo, prizorgi lin dece, 
observi liajn instruojn, kaj ĉiam oferi necesaĵojn al li.

 La gvidanto de la instruo devas korekte kompreni la 
instruon, ekskludi malĝustan klarigon, rekomendi bonon, 
kaj peni konduki siajn disĉiplojn al trankvila stato. 
Tiamaniere familio de laikaj disĉiploj prosperas spirite, 
tenante la veran instruon en sia kerno

 Kulti la ses direktojn, kiel ĉi supre dirite, ne signifas 
eviton de eksteraj malfeliĉoj. Laikaj disĉiploj devas gardi 
la ses direktojn per memvola prevento de internaj ĝenoj.

2. Ni devas rekoni inter siaj konatoj tiujn, kun kiuj ni 
devas havi amikecon, kaj tiujn, kun kiuj ni devas ne havi 
amikecon.

 Tiuj, kun kiuj ni devas ne havi amikecon, estas 
avaraj, flataj kaj malŝparemaj. Tiuj, kun kiuj ni devas havi 
amikecon, estas helpemaj, volas dividi feliĉojn same kiel 
suferojn, donas bonan konsilon, kaj havas simpatian 
menson.
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 Vera amiko, kun kiu ni povas sekure intimiĝi, ĉiam 
instigas nin al la ĝusta vojo, zorgas kaŝe pri nia bonfarto, 
konsolas nin en malfeliĉo, donas al ni helpon kaj 
konsilon, kiam ni bezonas ĝin, kaj gardas niajn sekretojn.

 Estas tre malfacile trovi tian amikon. Ĝuste tial ni 
mem devas klopodi tre fervore por esti tia amiko. Kiel la 
suno varmigas la fruktodonan teron, tiel same bona amiko 
brilas en socio pro siaj bonaj agoj.

3. Estas ne eble, ke gefiloj rekompencas siajn 
gepatrojn pri ilia favora bonkoreco, eĉ se ili provus porti 
siajn gepatrojn, metante sian patron sur sia dekstra ŝultro 
kaj sian patrinon sur sia maldekstra tiel longe dum cent 
jaroj.

 Kaj eĉ se gefiloj banus la korpon de siaj gepatroj en 
bonodora akvo dum cent jaroj, servus kiel ideala filo aŭ 
filino, gajnus kronon por ili, kaj donus al ili ĉiom da 
luksaĵoj de la mondo, ili ankoraŭ ne povas rekompenci 
siajn gepatrojn sufiĉe por la granda ŝuldo de favoro, kiun 
ili ricevis.

 Sed se ili kondukas siajn gepatrojn al Budho, 
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klarigas la instruon al ili, persvadas ilin forlasi eraran 
kurson kaj sekvi pravan, persvadas ilin forlasi avidecon 
kaj ĝui la praktikadon de ofero, tiam ili povas rekompenci 
ilin pli ol sufiĉe.

 Favoro de Budho troviĝas en la hejmo, en kiu 
gepatroj estas respektataj kaj estimataj.

4. Familio estas loko, kie mensoj kunvivas unu kun la 
alia. Se tiuj ĉi mensoj amas reciproke, la hejmo fariĝas 
tiel bela kiel florĝardeno. Sed se ili foriĝas de harmonio 
inter si, ĝi fariĝas kvazaŭ ŝtormo, kiu detruas la ĝardenon.

 Se malakordo okazas en ies familio, oni devas ne 
kulpigi aliajn, sed devas ekzameni sian propran menson 
kaj sekvi justan vojon.

5. Iam estis viro kun profunda fido al la instruo. Lia 
patro mortis, kiam li estis juna; li vivis feliĉa kun sia 
patrino, kaj li edziĝis.
 En la komenco ili kune vivis feliĉaj. Tamen iom 
poste pro malgranda miskompreno, la edzino kaj ŝia 
bopatrino iĝis malamikaj. Tiu ĉi malamikiĝo kreskis 
finfine ĝis tiom, ke la patrino postlasis la junan paron por 
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vivi sola.
 Post la foriro de la bopatrino, filo naskiĝis ĉe la juna 
paro. Atingis la bopatrinon la onidiro, ke la juna edzino 
diris, “Mia bopatrino ĉiam ĝenis min kaj dum la 
kunvivado kun ŝi, ĉe ni okazis nenio agrabla; sed tuj post 
ŝia foriro ni ekhavis tiun ĉi feliĉan eventon.”
 Tiu onidiro kolerigis la patrinon kaj ŝi kriis, “Se 
patrino de edzo estas forigita de domo kaj venas feliĉa 
afero, tio estas renversa en ordo. Justeco jam malaperis de 
tiu ĉi mondo.”
 Kaj ŝi ekscite kriis, “Nun ni okazigu funebraĵon de 
‘justeco’.” Kiel frenezulo ŝi iris al la tombejo por okazigi 
funebran servon.
 Iu dio aŭdinte tiun ĉi incidenton, aperis antaŭ la 
virinon kaj klopodis konvinki ŝin, sed vane.
 La dio tiam diris al ŝi, “Se tiel, mi brulmortigu la 
infanon kaj ĝian patrinon. Ĉu tio kontentigas vin?”
 Aŭdinte tion, ŝi konsterniĝis kaj komprenis sian 
eraron. Ŝi pardonpetis pri sia kolero, kaj petis de la dio 
savi la vivojn de la infano kaj ĝia patrino. Ĉirkaŭ la sama 
tempo, la juna edzino kaj ŝia edzo komprenis sian 
maljustecon al la maljunulino kaj iris al la tombejo por 
serĉi ŝin. La dio repacigis ilin kaj post tio ili vivis amike 
kiel feliĉaj familianoj.

 Justeco estas neniam perdita, krom se oni mem ĝin 
forĵetas. Justeco kelkfoje povus ŝajni malaperinta, sed en 
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fakto, ĝi ne malaperas. Kiam ĝi ŝajnas malaperinta, tio 
estas, ke oni perdis justecon en sia propra menso.

 Malakordo inter homaj mensoj ofte alportas 
katastrofon. Iometa miskompreno sekvigas grandan 
malfeliĉon. Tion ĉi oni devas atenti speciale en familia 
vivo.

6. En familia vivo, administrado de tagaj elspezoj  
postulas la plej atentan zorgon. Ĉiuj membroj devas labori 
fervore kiel diligentaj formikoj kaj laborabeloj, sed ne 
apogi sin sur diligenteco de aliaj nek esperi almozon.

 Aliflanke, oni devas ne konsideri tion, kion li gajnis, 
kiel plene sian propraĵon. Iom da porcio de la gajno devas 
esti dividata kun aliaj, esti ŝparita por la bezono de 
komunumo kaj nacio, kaj esti dediĉita por la bezono de 
religiaj gvidantoj.

 Oni devas rememori, ke nenio en la mondo povas 
esti strikte nomata “mia”. Ĉio, kio venas al iu persono, 
venas al li pro kombino de kaŭzoj kaj kondiĉoj; ĝi povas 
esti tenata de li nur provizore. Tial li devas ne uzi sian 
propraĵon egoisme aŭ por senutilaj celoj.

Disciplino de la Komunumo

- 220 -



7. Kiam Ŝamavatio, la edzino de la reĝo Udajano, 
oferis al Anando kvincent vestojn, ilin Anando ricevis kun 
granda kontento.

 La reĝo aŭdinte tion, suspektis Anandon pri lia 
avideco. Tial li iris al Anando kaj demandis, kiel li 
intencas trakti tiujn ĉi kvincent vestojn.

 Anando respondis; “Ho, Via Majesto, multe da fratoj 
vestas sin per ĉifono; mi estas disdononta la vestojn al tiu 
fratoj.”
 “Kiel vi traktos la malnovajn vestojn?”
 “Ni faros littukojn el ili.”
 “Kiel vi traktos la malnovajn littukojn?”
 “Ni faros kovrilojn de kapkusenoj el ili.”
 “Kiel vi traktos la malnovajn kovrilojn?”
 “Ni faros plankkovrilojn el ili.”
 “Kiel vi traktos la malnovajn plankkovrilojn?”
 “Ni faros piedtukojn el ili.”
 “Kiel vi traktos la malnovajn piedtukojn?”
 “Ni faros viŝtukojn el ili.”
 “Kiel vi traktos la malnovajn viŝtukojn?”
 “Via Majesto, ni ŝiros ilin en pecojn , miksos ilin 
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kun koto, kaj uzos la koton por gipso de muro, kiam ni 
konstruas domon.

 Ĉiujn aĵojn ni devas uzi kun bona zorgo en la utila 
vojo, ĉar ili ne estas “niaj”, sed nur konfiditaj al ni 
provizore.

8. La rilato inter edzo kaj edzino ne estis formita nur 
por ilia oportuno. Ĝi havas pli profundan signifon ol la 
nura kuniĝo de du fizikaj korpoj en unu domo. Geedzoj 
devas preni avantaĝon de intimeco de ilia asocio por helpi 
reciproke en kulturado de menso en la sankta instruo.

 Iu maljuna paro nomata “ideala paro” iam vizitis la 
Budhon kaj diris, “Majstro, ni interkonatiĝis de nia 
infaneco kaj geedziĝis, kaj neniom da nebulo estas en nia 
feliĉo. Bonvolu instrui al ni, kiel ni povos geedziĝi ree en 
la venonta vivo.”

La Budho donis al ili jenan saĝan respondon: “Se vi 
ambaŭ havas ekzakte la saman kredon, se vi ambaŭ 
ricevis la instruon ekzakte en la sama vojo, kaj se vi havas 
la saman saĝon, tiam vi havos la saman menson en la 
venonta naskiĝo.

9. Estas nenia seks-distingo sur la vojo al Iluminiĝo. 
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Se virino rezolute volas serĉi Vervekiĝon, ŝi estas nomata 
“heroino de la Vera Vojo.

Malliko, la filino de Reĝo Prasenaĵito kaj la edzino 
de Reĝo Ajodjo, estis tia heroino. Ŝi havis grandan fidon 
en la instruo de la Budho kaj faris antaŭ Li la jenajn dek 
votojn:

“Mia estimata, ĝis kiam mi gajnos Vervekiĝon, mi 
ne atencu la sanktajn preceptojn; mi ne estu aroganta 
antaŭ ĉiuj, kiuj estas pliaĝaj ol mi mem; mi ne iĝu kolera 
al iu ajn.

Mi ne estu ĵaluza pri aliaj aŭ ne enviu iliajn 
posedaĵojn; mi ne estu egoisma kaj en mia menso kaj en 
mia posedaĵo; mi klopodu fari malriĉajn homojn feliĉaj 
per la aĵoj, kiujn mi ricevis, kaj ne rezervu ilin por mi 
mem.

Mi akceptu ĉiujn homojn ĝentile, donu al ili ĉion, 
kion ili bezonas, kaj parolu afable al ili, konsiderante 
iliajn cirkonstancojn kaj ne mian konvenon.

Por tiuj, kiuj estas en soleco aŭ en malliberejo kaj 
estas suferantaj de malsano aŭ de aliaj ĝenoj, mi klopodu 
igi ilin trankvilaj kaj feliĉaj, per klarigado pri racioj kaj 
reguloj.

Tiujn, kiuj kaptas animalojn vivantajn, kiuj estas 
kruelaj al ili, kaj kiuj atencas iun ajn moralon, mi punu, se 
ili estas punindaj, aŭ gvidu, se ili estas gvideblaj, kaj tiel 
mi korektu iliajn erarojn tiom, kiom mi kapablas.

Mi ne forgesu aŭskulti la ĝustan instruon, ĉar mi 
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scias, ke kiam iu neglektas la ĝustan instruon, tiu tuj falos 
for de la vero, kiu troviĝas ĉie ajn, kaj malsukcesos atingi 
la bordon de Vervekiĝo.

Krome ŝi faris la jenajn tri dezirojn savi malriĉajn 
homojn:

“Unue, mi penu fari ĉiujn pacplenaj. Tiu ĉi deziro, 
kian ajn vivon mi ricevos poste, estu la radiko de bono, 
kiu kreskos al la saĝo de bona instruo.

Due, post kiam mi ricevos la saĝon de bona instruo, 
mi senlace gvidu ĉiujn homojn.

Trie, mi protektu la veran instruon, eĉ riskante mian 
propran korpon, vivon kaj posedaĵon.”

La vera signifo de familia vivo estas en la ebleco 
doni reciprokan instigon kaj helpi unu la alian en paŝado 
sur la vojo al Vervekiĝo. Laikaj virinoj, se ili ekigas la 
saman menson serĉi Vervekiĝon kaj faras la saman voton 
kaj deziron kiel Malliko, fariĝas grandaj disĉiploj de la 
Budho.
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KONSTRUI LANDON DE BUDHO
I 

LA HARMONIO DE LA KOMUNUMO

1. Ni imagu dezertan landon kuŝantan en absoluta 
mallumo kun sennombraj viv-estaĵoj, kiuj svarmas tie kaj 
ĉi tie.

 Ili estas timemaj kaj evitas unu la aliajn pro la plena 
mallumo. Ili rampadas en soleco, ne rekonante la alian. 
Tio ĉi estas vere kompatinda aspekto.

 Ni imagu sekvante la scenon, ke subite iu supera 
homo kun torĉo aperas antaŭ ilin kaj ĉio en la dezerto 
fariĝas hela kaj klara.

 La viv-estaĵoj en la malluma soleco subite trovas 
grandan liberiĝon, ĉar ili ĉirkaŭrigardas por rekoni unu la 
alian kaj feliĉe komunigas sian kamaradecon.

 Ĉi tie “dezerta lando” signifas la mondon de homa 
vivo, kaj “absoluta mallumo” signifas mankon de la lumo 
de saĝo. Tiuj, kiuj ne havas saĝon en sia menso, vagadas 
en soleco kaj timo. Ili naskiĝis solaj kaj mortas solaj; ili 
ne scias kiamaniere asociiĝi kun sia kamarado en plena 
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harmonio, kaj ili estas nature senkuraĝaj kaj timemaj.

 “Supera homo kun torĉo” signifas Budhon en la 
homa figuro, kaj per Sia saĝo kaj kompato Li lumigas la 
mondon.

 Per tiu ĉi lumo homoj trovas sin mem kaj ankaŭ la 
aliajn kaj ĝojas establi homan amikecon kaj harmoniajn 
rilatojn.

 Eĉ se miloj da homoj loĝas en komunumo, ĝi 
ankoraŭ ne estas tiu kun kamaradeco, ĝis ili ekkonas unu 
la alian kaj ekhavas simpation inter si.

 Vera komunumo havas konfidon kaj saĝon, kiuj 
lumigas ĝin. Ĝi estas loko, kie homoj konas kaj fidas 
reciproke, kaj kie troviĝas socia harmonio.

 Ja harmonio estas la kerno kaj vera signifo de 
komunumo aŭ organizo.

2. Ekzistas tri specoj de organizoj. La unua estas tia, 
kia estas organizita sur la bazo de la forto, riĉaĵo aŭ 
aŭtoritato de grandaj gvidantoj.
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 La dua estas tia, kia estas organizita pro ĝia 
konveneco por la membroj, kaj ĝi daŭrigos sian ekziston 
dum la membroj restas kontentaj per siaj konvenecoj kaj 
ne kveleras.

 La tria estas tia, kia estas organizita per ia bona 
instruo kiel ĝia centro kaj per harmonio kiel ĝia vera vivo.

 Kompreneble la tria aŭ la lasta el ili estas la sola 
vera organizaĵo, ĉar en ĝi la membroj vivas en unu spirito. 
De tia ĉi organizo naskiĝas la unueco de spirito kaj 
diversaj specoj de virtoj. Tial tie regas paco, ĝojo, 
kontento kaj feliĉo.

 Vervekiĝo estas simila a1 pluvo, kiu falas sur 
monton kaj amasiĝas en valojn kaj enkuras en riveretojn, 
kaj poste en riverojn, kiuj finfine enfluas en la oceanon.

 La pluvo de la sankta instruo falas egale sur ĉiun 
senrigarde al iliaj kondiĉoj aŭ cirkonstancoj. Tiuj, kiuj 
akceptas ĝin, kolektiĝas en malgrandajn grupojn, poste 
organizojn aŭ komunumojn, kaj finfine trovas sin en la 
granda oceano de Vervekiĝo.

 La mensoj de tiuj ĉi homoj miksiĝas kiel lakto kaj 
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akvo, kaj fine organiziĝas en harmonia komunumo.

 Tiel, la vera instruo estas la fundamenta necesaĵo de 
perfekta organizo kaj, kiel supre menciite, ĝi estas la 
lumo, kiu bone ebligas homojn interkonatiĝi kaj glatigi la 
krudajn partojn en ilia menso.

 Tiel, 1a organizo, kiu estas formita sur la perfekta 
instruo de Budho, povas esti nomata Komunumo 
(Samgo).

 Ĉiuj devas observi la instruon kaj trejni sian menson 
laŭ ĝi. Tiel, la Samgo teorie povas inkludi ĉiujn homojn, 
sed efektive nur tiuj, kiuj havas saman religian fidon, 
estas ĝiaj membroj.

3. La Samgo havas du klasojn de membroj: tiuj, kiuj 
instruas la laikajn membrojn, kaj tiuj, kiuj subtenas la 
gvidantojn per oferado de bezonataj manĝaĵoj kaj vestoj. 
Ili ambaŭ devas gardi kaj disvastigi la komunumon, por 
ke la instruo estu heredata por eterne.

 Por fari la fratecon kompleta, devas troviĝi perfekta 
harmonio inter la membroj. La monaĥoj instruas la 
laikojn kaj la laikoj akceptas kaj respektas la instruon de 
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la monaĥoj; tiamaniere tie estas harmonio inter ili.

 Membroj de la Samgo asociiĝu kun amema 
simpatio, estante feliĉaj kunvivi kun kamaradaj disĉiploj, 
kaj serĉante unuiĝon en spirito.

4. Ekzistas ses principoj, kiuj helpas gvidi la Samgon 
al harmonio: la unua, paroli kun kompatemo; la dua, 
agadi kun kompatemo; la tria, intenci kun kompatemo; la 
kvara, egale dividi komunan posedaĵon; la kvina, observi 
la samajn purajn preceptojn; kaj la sesa, havi ĝustan 
vidon.

 El tiuj ĉi principoj, la sesa “havi ĝustan vidon” faras 
la kernon, kiu kovras la aliajn kvin principojn.

 Ekzistas du serioj de sep principoj observendaj, por 
ke la Samgo estu en prospero. La unua temas pri grupa 
vivo:
 (1) Ĉiuj membroj kolektiĝu ofte por aŭskulti la 
instruon aŭ diskuti pri ĝi.
 (2) Veteranaj kaj novaj membroj harmoiiĝu kaj 
respektu unu la alian.
 (3) Ĉiuj membroj respektu la regulojn kaj ne 
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senbezone ŝanĝu ilin.
 (4) Pliaĝaj kaj plijunaj membroj traktu unu la alian 
kun ĝentileco.
 (5) Ĉiuj membroj tenu sian meson sincera kaj 
respekto-plena.
 (6) Ĉiuj membroj purigu sian menson en kvieta 
loko, kiun tamen ili devas oferi al aliaj antaŭ ol preni por 
si mem.
 (7) Ĉiuj membroj amu ĉiujn homojn, bonvenigu 
vizitantojn elkore, kaj konsolu malsanulojn afable. 
 La Samgo, kiu observas tiujn ĉi principojn, neniam 
kadukiĝos.

 La dua temas pri individua vivo:
 (1) teni puran spiriton kaj ne postuli tro multajn 
aĵojn. 
 (2) teni honestecon kaj forigi avidecon. 
 (3) esti pacienca kaj ne disputi. 
 (4) resti silenta kaj ne babili vane. 
 (5) obei la regularon kaj ne esti aroganta. 
 (6) teni kvietan menson kaj ne sekvi aliajn instruojn. 
 (7) esti ŝparema kaj sobra en ĉiutaga vivo. 
 Se ĝiaj membroj observas tiujn ĉi principojn, la 
Samgo neniam kadukiĝos.
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5. Kiel menciite supre, la Samgo tenu harmonion en 
sia vera esenco. Societo sen harmonio ne povas esti 
nomata Samgo. Ĉiuj membroj estu singardaj kontraŭ la 
kaŭzo de malakordo. Se malakordo aperas, ĝi devas esti 
forigita kiel eble plej frue, ĉar malakordo tuj ruinigas ian 
ajn organizon.

 Sangomakuloj ne povas esti forigitaj per pli da 
sango; rankoro ne povas esti forigita per pli da rankoro; 
rankoro povas esti forigita nur per forgeso de rankoro.

6. Iam estis reĝo nomata Plago, kies lando estis 
konkerita de najbara militema reĝo nomata Bramadatta. 
Reĝo Plago, kiam li sin kaŝadis kun siaj edzino kaj filo 
dum kelka tempo, estis kaptita. Sed feliĉe lia filo, la 
princo, povis eskapi la kaptiĝon.

 La princo penis trovi ian rimedon por savi sian 
patron, sed vane. La tagon de ekzekuto de la patro, la 
princo kaŝe enŝteliĝis en la ekzekutejon, kie li povis fari 
nenion alian ol nur rigardi la fatala scenon de la ekzekuto.

 La patro dume rimarkis sian filon en la svarmo kaj 
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murmuris kvazaŭ paroli al si mem, “Ne serĉadu dum 
longa tempo; ne agu haste; rankoro povas esti 
trankviligita nur per forgeso.”

 Poste la princo serĉadis rimedon de venĝo dum 
longa tempo. Fine li sukcesis esti dungita kiel ĉambristo 
en la palaco de Bramadatta kaj gajnis favoron de la reĝo.

 Iun tagon, kiam la reĝo iris ĉasi, la princo serĉis ian 
oportunon de venĝo. La princo povis gvidi sian mastron al 
soleca loko, kaj la reĝo tre laciĝinta ekdormis metante 
sian kapon sur la genuo de la princo, ĉar li plene konfidis 
la princon.

 La princo eltiris sian ponardon kaj metis ĝin sur la 
gorĝon de la reĝo, sed tiam ekhezitis. La vortoj, kiujn lia 
patro esprimis en la momento de la ekzekuto, fulmis en 
lia menso, kaj malgraŭ sia refoja provo li ne povis mortigi 
la reĝon. Subite la reĝo vekiĝis kaj parolis al la princo, ke 
li havis malbonan sonĝon, en kiu la filo de Reĝo Plago 
provis mortigi lin.

 La princo, svingante la ponardon en la mano, haste 
kaptis la reĝon, identigis sin mem kiel la filon de Reĝo 
Plago, kaj deklaris, ke la tempo ja fine venis al li venĝi 
sian patron. Tamen, li ne povis fari tiel, subite forĵetis la 
ponardon teren, kaj surgenuiĝis antaŭ la reĝo.
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 Kiam la reĝo aŭdis la rakonton de la princo kaj la 
lastajn vortojn de lia patro, li estis ege impresita kaj 
pardonpetis de la princo. Poste li redonis la prirabitan 
landon al la princo. La du regnoj fariĝis prosperaj en 
amikeco dum longa tempo.

 La vortoj ĉe la morto de Reĝo Plago, “ne serĉadu 
dum longa tempo” signifas, ke rankoro ne estu vartita 
longtempe, kaj “ne agu haste” signifas, ke amikeco ne 
estu rompita haste.

 Rankoro ne povas esti kontentigita per rankoro. Ĝi 
povas esti forigita nur per forgeso.

 En la kamaradeco de la Samgo bazita sur la 
harmonio de vera instruo, ĉiu membro devas ĉiam aprezi 
la spiriton de tiu ĉi rakonto.

 Ne nur la membroj de la Samgo sed ankaŭ ĝenerale 
homoj devas aprezi kaj praktiki tiun ĉi spiriton en sia 
ĉiutaga vivo.
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II
LA LANDO DE BUDHO

1. Kiel jam menciite, se la Samgo ne forgesas sian 
devon disvastigi la instruon de Budho kaj vivi en 
harmonio, ĝi konstante kreskos kaj la instruo etendiĝos pli 
vaste.

 Tio signifas, ke pli kaj pli multaj homoj serĉas 
Vervekiĝon, ke la malbonaj armeoj de avideco, kolero kaj 
malvido gvidataj de la diablo de malklero kaj volupto 
retiriĝas, kaj ke saĝo, lumo, fido kaj ĝojo dominas la 
regnon de homa menso.

 La teritorio de diablo estas plena de avideco, 
mallumo, barakto, batalo, glavoj kaj sangoverŝo, kaj estas 
plenplena de ĵaluzo, antaŭjuĝo, malamo, prifripono, flato, 
sekreto kaj insulto.

 Nun ni supozu, ke la lumo de saĝo brilas super la 
teritorio, la pluvo de kompato falas sur ĝin, fido ekhavas 
radikon, kaj la floroj de ĝojo vastigas sian parfumon. 
Tiam la teritorio de diablo turniĝos en Puran Landon de 
Budho.

 Same kiel milda zefiro kaj floroj sur branĉo anoncas 
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la alvenon de printempo, tiel herboj, arboj, montoj, riveroj 
kaj ĉiuj aliaj aĵoj ekpulsas per nova vivo, kiam unu homo 
atingas Vervekiĝon.

 Se ies menso fariĝas pura, la ĉirkaŭaĵoj ankaŭ 
fariĝas puraj.

2. En lando, kien la vera instruo penetras, ĉiuj loĝantoj 
havas puran kaj trankvilan menson. Vere, kompato de 
Budho senlace benas ĉiujn homojn kaj Lia brilanta spirito 
elpelas ĉiujn malpuraĵojn el ilia menso.

 Pura menso samtempe fariĝas menso profunda, 
menso laŭiranta la Noblan Vojon, menso amanta donaci, 
menso observanta la preceptojn, menso tolerema, menso 
fervora, menso kvieta, menso saĝa, menso kompatema, 
menso gvidanta homojn al Vervekiĝo per lertaj rimedoj. 
La Lando de Budha ĉi tie konstruiĝas.

 Hejmo kun edzino kaj infanoj transformiĝas al 
hejmo, kie Budho ĉeestas; lando, kiu suferas pro sociaj 
diskriminacioj same transformiĝas al socio kun parenca 
spirito.

 Ora palaco kun sangomakulo ne povas esti la 
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rezidejo de Budho. Eĉ eta kabano, kie lunbrilo likas tra 
fendoj de la tegmento, povas transformiĝi al rezidejo de 
Budho, se la menso de ĝia mastro estas pura.

 Kiam la Lando de Budho fondiĝas sur la pura menso 
de unu homo, tiu pura menso tiras aliajn homojn al si. La 
rondo de homoj kun pura menso etendiĝas de individuo al 
familio, de familio al vilaĝo, de vilaĝo al urbetoj, de 
urbetoj al landoj, kaj fine al la tuta mondo.

 Disvastigado de la instruo de Darmo estas nenio alia 
ol konstruado de la Lando de Budho.

3. Certe, laŭ unu vidpunkto, la mondo kun ĉiuj ĝiaj 
avideco kaj maljusteco kaj sangoverŝado aperas kiel 
diabla mondo; sed kiam homoj fidas Vervekiĝon, sango 
ŝanĝiĝas al lakto kaj avideco al kompato, kaj tiam la 
diabla mondo fariĝas la Pura Lando de Budho.

 Preskaŭ ne eblas elĉerpi oceanon per unu ĉerpilo, 
sed la decido fari tion, eĉ se necesas multege da 
renaskiĝoj, estas la menso de tiu, kiu fidas Budhon.

 Budho atendas nin sur la alia bordo, kiu estas la 
mondo de Vervekiĝo, kaj en kiu ne troviĝas nek estiĝas 
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avideco, kolero, malklero, sufero, agonio, sed troviĝas nur 
la lumo de saĝo kaj la pluvo de kompato.

 Ĝi estas paca lando, rifuĝejo por tiuj, kiuj suferas 
estante en malĝojo kaj agonio, kaj ripozejo por tiuj, kiuj 
momente paŭzas dum sia disvastigado de la instruoj de la 
Darmo.

 En tiu ĉi Pura Lando estas senlima Lumo kaj senfina 
Vivo. Tiuj, kiuj atingas tiun ĉi havenon, neniel returnas 
sin al la iluzia mondo.

 Vere, tiu ĉi Pura Lando, kie floroj parfumas la aeron 
per saĝo kaj birdoj kantas la sanktan Darmon, estas la 
finfina celo de ĉiuj homoj.

4. Kvankam tiu ĉi Pura Lando estas la loko por 
momenta ripozo, ĝi ne estas la loko por mallaboremo. 
Ĝiaj litoj de aromaj floroj ne estas por maldiligentuloj, 
sed estas por refreŝiĝado kaj ripozo, por ke oni regajnu 
energion kaj fervoron por daŭrigi la mision de Budho.

 La misio de Budho estas senfina. Tiel longe, kiom 
homoj kaj aliaj viv-estaĵoj ekzistas, kaj kiom egoisma 
menso kreadas siajn proprajn mondojn kaj cirkonstancojn, 
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ne estas fino de Lia misio.

 La infanoj de Budho, kiuj jam transiris en la Puran 
Landon per la granda forto de Budho Amitabo, volas 
returni sin al la mondo, de kie ili venis, kaj kie ili ankoraŭ 
havas ligojn. Tie ili partoprenos en la misio de Budho.

 Kiel la lumo de malgranda kandelo disvastiĝas de 
unu al la alia sinsekve, tiel la lumo de kompato de Budho 
senlime transdoniĝas de unu al la alia senfine.

 La infanoj de Budho komprenantaj Lian spiriton de 
kompato partoprenas en Lia tasko pri Iluminiĝo kaj 
Purigado. Ilia laboro daŭras generacion post generacio por 
glorigi la Landon de Budho por ĉiam.

III
SUBTENANTOJ DE LA LANDO DE BUDHO

1. Ŝamavatio, edzino de Reĝo Udajano, fervore rifuĝis  
al Budho.
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 Ŝi vivis en la plej interna korto de la palaco kaj ne 
iris eksteren. Sed ŝia servistino Utaro, ĝibulo, kiu havis 
bonegan memorkapablon, kutime eliris kaj ĉeestis en la 
prelegoj de Budho. Ŝi reveninte ripetis al la reĝino la 
instruojn de la Estimato, kaj tiamaniere la reĝino 
profundigis sian saĝon kaj fidon.

 La dua edzino de la reĝo, Magandijo, ĵaluzis la 
unuan edzinon kaj kalumniis ŝin al la reĝo kun la intenco 
mortigi ŝin. Finfine li decidis mortigi Ŝamavation laŭ la 
agitado de la dua edzino.

 Ŝamavatio stariĝis antaŭ la reĝo tiel trankvile, ke li 
ne ekhavis kuraĝon mortigi ŝin amoplenan. Regajninte 
sinregadon, li pardonpetis de ŝi pro sia feroca konduto.

 La ĵaluzo de Magandijo pli severiĝis kaj ordonis al 
malbonuloj bruligi la internan korton de la palaco dum la 
foresto de la reĝo. Ŝamavatio restis trankvila, kvietigis kaj 
kuraĝigis la konfuzitajn servistinojn, kaj sentime mortis 
pacplene en la spirito, kiun ŝi lernis de la Estimato. Ankaŭ 
Utaro mortis kun ŝi en la fajro.

 Inter la laikaj virinaj disĉiploj de Budho, tiuj ĉi du 
estis la plej alte honorigitaj: Ŝamavatio kiel la 
kompatemulo kaj Utaro kiel la bona aŭskultanto.
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2. Reĝo Mahanamo de la Ŝakja klano, kuzo de 
Ŝakjamunio, havis grandan fidon al la instruoj de Budho 
kaj estis unu el Liaj fidelaj sekvantoj.

 Kiam la feroca reĝo nomata Virudako de Kosalo 
konkeris la Ŝakja-klanon, Mahanamo iris al Virudako por 
peti lin savi lian popolon, sed li ne jesis. Mahanamo do 
proponis, ke la reĝo lasu tiel multe da kaptitoj forkuri, 
dum li mem restas subakva en apuda lageto. La reĝo 
konsentis tion, pensante, ke la tempo de lia subakva resto 
estus tre mallonga.

 La pordo de la kastelo estis malfermita kiam 
Mahanamo plonĝis en la akvon kaj la kaptitoj kuregis por 
eskapi. Sed Mahanamo ne elakviĝis. Li ligis sian hararon 
al la radiko de saliko sub la akvo, kaj oferis sian vivon por 
savi sian popolon.

3. Utpalavarno estis monaĥino, kiu havis supernaturan 
forton, kaj ŝia saĝo estis komparebla kun tiu de 
Maŭdgaljajano, granda disĉiplo de Budho. Ŝi estis 
gvidanto de ĉiuj monaĥinoj kaj neniam laciĝis pro 
gvidado por ili.
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 Devadato estis malvirta kaj kruela viro. Li iam 
instigis Reĝon Aĵataŝatron forpeli Budhon. Sed poste 
Aĵataŝatro tranĉis sian rilaton al Devadato, ĉar li 
konvertiĝis kaj fariĝis humila disĉiplo de Budho. 
Devadato estis forpelita de la kastelo. Kiam li hazarde 
vidis Utpalavarnon elveni el la kastela pordo, li subite 
koleriĝis kaj forte batis ŝian kapon per sia pugno.

 Ŝi revenis al sia monaĥejo kun granda doloro. Kiam 
la aliaj monaĥinoj penis konsoli ŝin, ŝi diris al ili, 
“Fratinoj, homa vivo ne estas la antaŭvidebla; ĉio estas 
efemera, sen-enta kaj sen-egoa. Nur la mondo de 
Vervekiĝo sola estas trankvila kaj pacplena. Vi devas 
daŭre poluri vian klerecon.” Kaj ŝi forpasis kviete.

4. Angulimalo, iama terura bandito, kiu mortigis multe 
da homoj, estis savita de la Estimato kaj kun pento fariĝis 
monaĥo de la Samgo. 

 Iam li iris almozpeti en vilaĝo kaj suferis multe da 
batoj pro siaj antaŭaj malbonaj agoj. La vilaĝanoj atakis 
kaj batis lin severe; li revenis al la monaĥejo kun sia 
korpo ankoraŭ sanganta, falis ĉe la piedoj de la Estimato 
kaj dankis Lin pro la ŝanco por kompensi siajn antaŭajn 
kruelajn agojn.
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 Li diris, “Estimato, mi antaŭe havis la nomon 
“Ahimsako”, kiu signifas neperforton. Sed pro mia 
malsaĝo, mi rabis multajn valorajn vivojn, kaj al ĉiu mi 
detranĉis unu fingron por fari kolĉenon el ili, pro kio mi 
fariĝis nomata ‘Angulimalo’, t.e. kolektanto de fingroj.”

 “Poste pere de via kompato mi, rifuĝinte al la tri 
trezoroj, gajnis la saĝon de Vervekiĝo. Ĝenerale oni 
bridas bovojn aŭ ĉevalojn per vipo kaj ŝnuro, sed Vi, 
Estimato, bonvolis purigi mian menson sen uzi vipon nek 
ŝnuron nek hokon.”

 “Hodiaŭ, Estimato, mi suferis nur pro tio, kion 
kaŭzis mia peko. Mi ne deziras vivi nek morti. Mi nur 
atendas la tempon, kiu devas veni.”

5. Maŭdgaljajano, kune kun la respektinda Ŝariputro, 
estis unu el la du plej gravaj disĉiploj de Budho. 

 Kiam gvidantoj de aliaj religioj vidis, ke la pura 
akvo de la instruoj de Budho disvastiĝas inter homoj, kaj 
trovis, ke homoj avide trinkas ĝin, ili fariĝis ĵaluzaj kaj 
faris diversajn malhelpojn al la prediko. Sed nenio el la 
malhelpoj povis haltigi aŭ malebligi la disvastiĝon de la 
instruo. La sekvantoj de la aliaj religioj intencis mortigi 
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Maŭdgaljajanon.

 Du fojon li eskapis, sed la trian fojon li estis 
ĉirkaŭita de multaj paganoj kaj falis sub iliaj batoj.

 Subtenate de Vervekiĝo, li kviete ricevis iliajn 
batojn; kvankam lia karno estis ŝirita kaj liaj ostoj 
frakasitaj, li mortis pacplene.
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AṄGUTTARA NIKĀYA
(La Libro de la Laŭnumera Prediko)

Ho, monaĥoj! Estas unu persono, kies naskiĝo en tiun ĉi 
mondon estas por la bonfarto de multaj homoj, por la feliĉo de 
multaj homoj, por la kompato al la mondo; tiu naskiĝis por la 
bonfarto kaj la feliĉo de homoj kaj dioj. Kiu estas tiu unu 
persono ? Tiu estas Tatagato, Arahato, aŭ Plena Vervekiĝinto. Jen 
estas tiu unu persono.

Ho, monaĥoj! Estas malfacile aperi unu persono en la mondo. 
Kiu estas tiu unu persono? Tiu estas Tatagato, Arahato, aŭ Plena 
Vervekiĝinto. Jen estas tiu unu persono.

Ho, monaĥoj! Estas malfacile vidi unu eksterordinaran 
personon aperi en la mondo. Kiu estas tiu unu persono? Tiu estas 
Tatagato, Arahato, aŭ Plena Vervekiĝinto. Jen estas tiu unu 
persono.

Ho, monaĥoj! Multe da homoj lamentas kaj malĝojas, kiam unu 
persono forpasas. Kiu estas tiu unu persono? Tiu estas Tatagato, 
Arahato, aŭ Plena Vervekiĝinto. Jen estas tiu unu persono.

Ho, monaĥoj! Estas unu persono, kies naskiĝo en tiun ĉi 
mondon estas ne komparebla kaj unika. Kiu estas tiu unu persono? 
Tiu estas Tatagato, Arahato, aŭ Plena Vervekiĝinto. Jen estas tiu 
unu persono.

Ho, monaĥoj! Estas unu persono, kies naskiĝo en tiun ĉi 
mondon estas ekapero de granda okulo, de granda brilo kaj de 
granda lumo. Kiu estas tiu unu persono? Tiu estas Tatagato, 
Arahato, aŭ Plena Vervekiĝinto. Jen estas tiu unu persono.

(Aṅguttara Nikāya I-13)
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