






J.Ś. DALAJLAMA – Wprowadzenie

Diamentowa Sutra należy do zbioru pism buddyjskich znanych jako Sutry Doskonałości
Mądrósci. Ze względu na swą małą objętość i precyzję wysłowienia jest ona popularna w tych
krajach, które pielęgnują buddyjską tradycję Mahajany: w Chinach, Japonii, Korei i oczywiście
w Tybecie. Tam włásnie mnóstwo osób recytuje ją z pamięci jako część codziennych modlitw
i rozważán.

To wspaniałe dzieło ukazuje pustkę oraz gorące pragnienie postępowania tak, jak postępuje
Bodhisattwa. To włásnie jest istotą sutr Doskonałości Mądrósci. Nadto wielu pobożnych wierzy
mocno w ochronną siłę otaczającą recytującego to pismo.

Dlatego cieszę się bardzo, że ukończono tłumaczenie Diamentowej Sutry. Jej publikacja
rozpoczynająca serięBibliotheca Buddhica Polonicazbiega się w czasie z czwartą rocznicą za-
początkowaniaThe Buddhist Book Project Poland. Pragnę pogratulować tłumaczom i wszyst-
kim, którzy brali udział w tej pracy. Modlę się, aby powiódł się zamysł wydawania polskich
przekładów innych cennych i ważnych tekstów buddyjskich.

Marzec 19, 2004 J.Ś. Dalajlama
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Wstęp

„Diamentowa Sutra”, Szczecin 2004.

Polski przekładDiamentowej Sutrydokonany przez profesora Marka Mejora rozpoczyna se-
rię Bibliotheca Buddhica Polonica. Tłumaczenia dokonano z siedemnastowiecznego, ilumino-
wanego złotym atramentem manuskryptu podarowanego Książnicy Pomorskiej przez J.Ś. Da-
lajlamę Tenzina Giaco podczas inauguracjiThe Buddhist Book Project Poland.

Zamysł seriiBibliotheca Buddhica Polonicapowstał w związku z realizowanym w Książ-
nicy Pomorskiej i działającym pod patronatem J.Ś. Dalajlamy międzynarodowym projektem
The Buddhist Book Project Poland. Celem serii jest prezentacja tekstów buddyjskich, w szcze-
gólnósci tych kanonicznych. Dzieła tłumaczone będą na język polski z oryginałów zapisanych
w pali, sanskrycie, języku tybetańskim, chínskim i japónskim. Praca translatorska powierzona
została orientalistom z polskich ośrodków akademickich. W przypadku szczególnie ważnych
tekstów planuje się dołączenie do tekstu w oryginalnej wersji językowej nagrania audio.

Jako suplement do książki przygotowano nagrania audio. Oryginał tybetański recytuje
dr Kalsang Wangyal, przekład polski czyta Ksawery Jasieński.

***

”Diamond Sutra”, Szczecin 2004.

Polish translation of Diamond Sutra by professor Marek Mejor is the first volume of the
seriesBibliotheca Buddhica Polonica. It was translated from the 17th century, illuminated
with gold ink manuscript which was presented to the Pomeranian Library in Szczecin by His
Holiness the Dalai Lama Tenzin Gyatso during the solemn inauguration ofThe Buddhist Book
Project Poland.

The idea of the seriesBibliotheca Buddhica Polonicawas born in relation to the realised
in the Pomeranian Library and developing under His Holiness the Dalai Lama’s patronage in-
ternational undertakingThe Buddhist Book Project Poland. The aim of the series is presenting
Buddhist texts and especially the canonic ones. The works are going to be translated into Polish
from original languages like: Pali, Sanskrit, Tibetan, Chinese and Japanese. The translatory
work is going to be done by orientalists from Polish academic centres. In case of especially
important texts we plan to add print of original accompanied by audio recordings.

Table of content:

1. Introduction of His Holiness the Dalai Lama.
2. Foreword.
3. Copy of Tibetan manuscript of the Diamond Sutra.
4. Polish translation of the Diamond Sutra by professor Marek Mejor.

As a supplement for the book audio recordings were prepared. The original is recited in
Tibetan by dr Kalsang Wangyal, and Polish translation is read by Ksawery Jasienski.
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0. Po sanskrycku: Arja wadżraczczhedika pradżnia paramita nama mahajana sutra1.
Po tybetánsku: Szlachetna Sutra Wielkiego Wozu pod nazwą ‘Doskonałość Mądrósci Tnąca jak
Diament’.

Pokłon Buddom i Bodhisattwom mahasattwom!

1. Te słowa usłyszałem razu pewnego. Błogosławiony przebywał w mieście Śrawasti, w parku
księcia Zwycięskiego, w ogrodzie kupca Anathapindiki, wraz z wielkim zgromadzeniem mni-
chów w liczbie tysiąca dwustu pięćdziesięciu i z wielkim zastępem bodhisattwów mahasat-
twów.
I oto Błogosławiony o porannej porze przywdział spodnią i wierzchnią szatę zakonną i, wziąw-
szy miskę jałmużną, poszedł do wielkiego miastaŚrawasti po jałmużnę.
I Błogosławiony, obszedłszy wielkie miastóSrawasti za jałmużną, wziął jadło i spożył to, co
miał do jedzenia. Po zjedzeniu, usunąwszy resztki żebraczego jadła, odłożył szaty mnisze,
przepłukał usta i zasiadł ze skrzyżowanymi nogami na przygotowanym miejscu, wyprostował
ciało i pozostawał tak z nastawioną uwagą.
I oto wielu mnichów udało się w miejsce, gdzie przebywał Błogosławiony i gdy tam przyszli,
złożyli pokłon u stóp Błogosławionego i trzykrotnie okrążyli go uroczyście i zasiedli po jednej
stronie.

2. I wtedy czcigodny Subhuti przyłączył się do tego zgromadzenia i zasiadł razem. I oto czcigodny
Subhuti powstał z siedzenia, wierzchnią szatę na jedno ramię zarzucił, na prawe kolano przy-
klęknął i, skłaniając się ze złożonymi dłońmi w kierunku Błogosławionego, wyrzekł te słowa:
— „Wspaniale, o Panie! wspaniale, Sugato!, że Błogosławiony, Tathagata,Święty, Doskonale
Oświecony Budda wspomaga bodhisattwów mahasattwów tak wielkimi korzyściami ducho-
wymi przez tak znakomite podarunki (korzyści duchowe) i że Tathagata tak bardzo wyróżnia
bodhisattwów najwyższym wyróżnieniem!
O Panie! w jaki sposób ten, kto wyruszył w drogę wozem bodhisattwów ma na nim pozostawać?
W jaki sposób ma urzeczywistniać? W jaki sposób ma pojmować mýslą?”

3. Po tych słowach Błogosławiony rzekł do czcigodnego Subhutiego: — „Świetnie, Subhuti! Do-
skonale, Subhuti! Tak włásnie jest! Tak włásnie jest! Tathagata daje bodhisattwom maha-
sattwom korzýsci duchowe wspomagając ich wspaniałymi podarunkami (korzyściami ducho-
wymi). Dlatego, Subhuti, słuchaj uważnie i należycie skup swój umysł — powiem ci, w jaki
sposób ten, kto wyruszył w drogę wozem bodhisattwów ma na nim pozostawać, w jaki sposób
ma urzeczywistniác, w jaki sposób ma pojmować mýslą.”
„Tak, Panie! Tak jest” — odpowiedział czcigodny Subhuti Błogosławionemu.
I Błogosławiony rzekł do Subhutiego te słowa: — „Tu, Subhuti, ten, kto wstąpił na wóz bo-
dhisattwów, w ten sposób niechaj wzbudza myśl: ‘Ile jest istot objętych zbiorowo nazwą istot,
czy to powstałych z jaja, czy to powstałych z łona, czy to powstałych z ciepła i wilgoci, czy

1W teḱscie manuskryptu tybetańskiego: Po sanskrycku:̄A rya badzra tstshe da ka pradzñā pa ra mi ta n̄a ma
mah̄a ya na s̄utra
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to powstałych w nadnaturalny sposób, czy to mających postać, czy to niemających postaci,
czy to obdarzonych́swiadomóscią, czy to nieobdarzonych́swiadomóscią, czy też ani obdarzo-
nych, ani nieobdarzonych́swiadomóscią; ile jestświatów istot rozpoznawalnych jakóswiaty
istot — te wszystkie istoty ja doprowadzę całkowicie do nirwany, w sferę nirwany pozbawionej
jakichkolwiek pozostałósci zespołów elementów istnienia’.
Doprowadziwszy w ten sposób całkowicie niezmiernie liczne istoty do nirwany, żadna istota
nie jest doprowadzona całkowicie do nirwany – tak niechaj wzbudza myśl.
A to dlaczego? — Subhuti, jeśliby bodhisattwa nadawał komukolwiek miano ‘istoty’, to nie
mógłby się zwác ‘bodhisattwą’.
A to dlaczego? — Subhuti, ponieważ ten, kto nadaje komukolwiek miano ‘istoty [ożywionej]’,
albo ‘życia’, albo ‘osoby’ nie zasługuje na miano ‘bodhisattwy’.”

4. „Ponadto, Subhuti, bodhisattwa powinien dawać dar tak, jakby nie był osadzony w substancji.
Powinien on dawác dar nieosadzony w niczym — powinien dawać dar nieosadzony w formie
materialnej, podobnie powinien dawać dar nieosadzony ani w dźwięku, ani w zapachu, ani
w smaku, ani w dotyku, ani w elementach istnienia. Subhuti, bodhisattwa powinien dawać dar
w taki sposób, jakby nie był pod żadnym względem osadzony nawet w pojęciu oznaki.
A to dlaczego? — Subhuti, ponieważ nie jest łatwo pojąć rozmiar nagromadzenia zasług bo-
dhisattwy, który daje dar w niczym nieosadzony.
Subhuti, jak mýslisz — czy łatwo jest poją́c rozmiar przestrzeni na wschodzie?”
Subhuti odrzekł: — „Nie, o Panie, nie jest łatwo.”
I Błogosławiony rzekł te słowa: — „Subhuti, czy tak samo łatwo jest pojąć rozmiar przestrzeni
na południu, na zachodzie, na północy, w zenicie, w nadirze, w pośredniej przestrzeni i ogółem
w dziesięciu kierunkach?”
Subhuti odrzekł: — „Nie, o Panie, nie jest łatwo.”
I Błogosławiony rzekł te słowa: — „Subhuti, tak samo nie jest łatwo pojąć rozmiar nagroma-
dzenia zasług bodhisattwy, który daje dar w niczym nieosadzony.”

5. „Subhuti, jak mýslisz — czy jest tak, że Tathagatę można postrzegać jako Tathagatę dzięki
doskonałósci oznak?”
Subhuti odrzekł: — „Nie, Panie, nie jest tak, że Tathagatę można postrzegać jako Tathagatę
dzięki doskonałósci oznak. A to dlaczego? — Owa doskonałość oznak, o której mówił Tatha-
gata, jest nią ze względu na to, że nie jest doskonałością oznak.”
I Błogosławiony w te słowa ozwał się do czcigodnego Subhutiego: — „Subhuti, jak wielka
jest doskonałósć oznak, tak wielki jest fałsz względem doskonałości oznak; jak wielka jest
doskonałósć nie-oznak, tak wielki jest nie-fałsz co do doskonałości oznak. I dlatego Tathagaty
nie należy postrzegać odnósnie oznak i nie-oznak.”

6. Na te słowa czcigodny Subhuti rzekł do Błogosławionego: — „O Panie, czy w przyszłości,
w ostatnim pię́csetleciu, gdy najwyższe Prawo ulegnie zanikowi, będą istnieć jakiekolwiek
istoty, będące w stanie wywołać prawdziwe wyobrażenie o tego rodzaju głoszonych słowach
pouczén religijnych?”
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I Błogosławiony rzekł te słowa: — „Subhuti, to, co mówisz — czy w przyszłości, w ostatnim
pięćsetleciu, gdy najwyższe Prawo ulegnie zanikowi, będą istnieć jakiekolwiek istoty, będące
w stanie wywołác prawdziwe wyobrażenie o tego rodzaju głoszonych słowach pouczeń re-
ligijnych? — nie mów tak! Albowiem, Subhuti, w przyszłości, w ostatnim pię́csetleciu, gdy
najwyższe Prawo ulegnie zanikowi, będą istnieć bodhisattwowie mahasattwowie obdarzeni mo-
ralnóscią, obdarzeni cnotami, obdarzeni mądrością.
I ci właśnie bodhisattwowie mahasattwowie, Subhuti, chociaż nie oddają czci jednemu tylko
Buddzie, chociaż nie wytwarzają korzenia dobra względem jednego tylko Buddy, — Subhuti,
owi bodhisattwowie mahasattwowie będą tymi, którzy oddają cześć wielu setkom tysięcy Bud-
dów i tymi, którzy wytwarzają korzén dobra wobec wielu setek tysięcy Buddów.
Subhuti! ci, którzy osiągną jedną tylko myśl wiary co do tego rodzaju wypowiedzianych słów
pouczenia [religijnego], oni są znani przez Tathagatę, Subhuti, oni są dostrzegani przez Tatha-
gatę. Subhuti, wszystkie te istoty wytwarzają i gromadzą przeogromny zbiór zasług.
A to dlaczego? — Ponieważ, Subhuti, owi bodhisattwowie mahasattwowie nie wprowadzają
pojęcia ‘ja’, ani nie wprowadzają pojęcia ‘istoty’, ani nie wprowadzają pojęcia ‘życia’, ani
nie wprowadzają pojęcia ‘osoby’. I owi właśnie, Subhuti, bodhisattwowie mahasattwowie nie
wprowadzają także pojęciadharmyani też pojęcia nie-dharmy. Oni nie wprowadzają także
pojęcia i nie-pojęcia.
A to dlaczego? — Ponieważ, Subhuti, jeśliby owi bodhisattwowie mahasattwowie wprowadzali
pojęciedharmy, ono włásnie stałoby się dla nich chwytaniem się ‘ja’, chwytaniem się ‘istoty’,
chwytaniem się ‘życia’, chwytaniem się ‘osoby’; ponieważ, jeśliby wprowadzili pojęcie nie-ja
dharmy, ono włásnie stałoby się dla nich chwytaniem się ‘ja’, chwytaniem się ‘istoty’, chwyta-
niem się ‘życia’, chwytaniem się ‘osoby’.
A to dlaczego? — Subhuti, bodhisattwa nie powinien pojmować błędniedharmy, ponieważ nie
ujmuje nie-dharmy. Dlatego Tathagata powiedział z tą intencją: ‘Znający to pouczenie religijne
jako tratwę powinni unikác nawet elementów istnienia, o ileż bardziej zaś jako nie-elementów
istnienia’.”

7. I znowu Błogosławiony rzekł te słowa do czcigodnego Subhutiego: — „Subhuti, jak myślisz —
czy najwyższym, doskonałym oświeceniem doskonale oświeconego jest jakikolwiek element
istnienia? Czy jest taki element istnienia, o którym nauczał Tathagata?”
Po tych słowach czcigodny Subhuti powiedział do Błogosławionego: — „O Panie! Pozna-
łem zaiste znaczenie słów Błogosławionego: tadharmadoskonale óswieconego najwyższym
całkowitym óswieceniem, to nie jest tadharma, która była głoszona przez Tathagatę.
A to skutkiem czego? — Tadharma, która została przez Tathagatę doskonale przebudzona lub
głoszona, nie jest do uchwycenia, nie jest do wypowiedzenia, ponieważ nie jest to anidharma,
ani też nie jest to nie-dharma.
A to skutkiem czego? — Ponieważ szlachetne osoby są dobrze określone przez to, co nieuwa-
runkowane.”

8. Błogosławiony rzekł te słowa: — „Subhuti, jak myślisz — gdyby jakikolwiek syn rodu dawał
albo jakakolwiek córka rodu dawała dar napełniwszy siedmioma rodzajami klejnotów ten sys-
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tem świata liczący trzy tysiące wielkich tysięcy, czy ów syn rodu lub owa córka rodu na tej
podstawie wytworzy wielkie nagromadzenie zasług?”
Subhuti odrzekł: — „Wielkie, o Panie, wielkie, Sugato, ów syn rodu albo owa córka rodu
z tego powodu wytworzy nagromadzenie zasług. A to skutkiem czego? — Ponieważ to właśnie
nagromadzenie zasług nie jest nagromadzeniem. Dlatego Tathagata powiedział ‘nagromadzenie
zasług, nagromadzenie zasług’.”
Błogosławiony rzekł: — „Subhuti! Ów syn rodu albo owa córka rodu, który dawałby dar, napeł-
niwszy siedmioma rodzajami klejnotów ten systemświata liczący trzy tysiące wielkich tysięcy,
[jeśli] weźmie z tego pouczenia religijnego choćby nawet jedną zwrotkę o czterech wersach
i innym ją objásni i należycie będzie zachowywać jej trésć, to na tej podstawie wytworzy obfite
nagromadzenie zasług, niepoliczalne i niezmierne.
A to dlaczego? — Subhuti, najwyższe, doskonałe, całkowite oświecenie Tathagatów,Świętych,
Doskonale Óswieconych z tego powstaje, a także z tego powstają Błogosławieni.
A to dlaczego? — Subhuti, ‘cechy Buddy, cechy Buddy’, ponieważ te cechy Buddy zostały
przez Tathagatę wypowiedziane jako nie-cechy. Dlatego nazywają się ‘cechy Buddy’.”

9A. „Subhuti, jak sądzisz — czy ten, kto wstąpił w strumień Religii mýsli tak: ‘Ja osiągnąłem owoc
wstąpienia w strumién’?”
Subhuti odrzekł: — „Panie, to nie jest tak. A to z jakiego powodu? — Ponieważ, o Panie,
on w nic nie wstąpił. Dlatego nazywa się ‘ten, który wstąpił w strumień’. On nie wstąpił ani
w formę materialną, ani w dźwięk, ani w smak, ani w zapach, ani w dotyk, ani w elementy
istnienia — dlatego nazywa się ‘ten, który wstąpił w strumień’.
A to z jakiego powodu? — Panie, jeśliby ten, kto wstąpił w strumién mýslał tak: ‘Ja osiągnąłem
owoc wstąpienia w strumień’, to stałoby się to jego (dla niego) chwytaniem się ‘ja’, chwytaniem
się ‘istoty’, chwytaniem się ‘życia’, chwytaniem się ‘osoby’.”

9B. Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, jak mýslisz — czy ten, który powraca tylko jeden raz myśli
tak oto: ‘Ja osiągnąłem owoc powrotu tylko jeden raz’?”
Subhuti odrzekł: — „Panie, to nie jest tak. A to dlaczego? Ponieważ nie istnieje żaden element
istnienia [dla] tego, który powraca tylko jeden raz. Dlatego nazywa się ‘ten, który powraca
tylko jeden raz’.
Panie, jésliby ten, który powraca tylko jeden raz myślał tak oto: ‘Ja osiągnąłem owoc powrotu
jeden tylko raz’, to stałoby się to jego (dla niego) chwytaniem się ‘ja’, chwytaniem się ‘istoty’,
chwytaniem się ‘życia’, chwytaniem się ‘osoby’.”

9C. Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, jak mýslisz — czy ten, który ponownie nie powraca myśli
tak oto: ‘Ja osiągnąłem owoc niepowracania ponownie’?”
Subhuti odrzekł: „Panie, to nie jest tak. A to z jakiego powodu? — Ponieważ nie istnieje
żaden element istnienia [dla] tego, który ponownie nie powraca. Dlatego nazywa się ‘ten, który
ponownie nie powraca’.”

9D. Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, jak mýslisz — czy arhat (́swięty) mýsli tak oto: ‘Ja osiągną-
łem owoc stanu arhata’?”
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„Panie, jésliby arhat (́swięty) mýslał tak oto: ‘Ja osiągnąłem owoc stanu arhata’, to stałoby
się to jego (dla niego) chwytaniem się ‘ja’, chwytaniem się ‘istoty’, chwytaniem się ‘życia’,
chwytaniem się ‘osoby’.”

9E. „Panie, ja dzięki doskonałemu oświeceniu Tathagaty,́Swiętego, jestem wskazany jako najwyż-
szy pósród tych, którzy pozostają bez skazy.
Panie, chociaż ja jestem arhatem (świętym) uwolnionym od namiętności, to — o Panie, nie
myślę tak oto: ‘Ja jestem arhatem (świętym)’.
O Panie! gdybym mýslał tak oto: ‘Ja osiągnąłem stan arhata’, Tathagata nie przepowiedziałby
w odniesieniu do mnie tych słów: ‘Syn rodu, Subhuti, jest najlepszy pośród tych, którzy pozo-
stają bez skazy, w niczym nie pozostaje bez skazy’.”

10A. Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, jak mýslisz — czy istnieje taki element istnienia, który
mógłby otrzymác Tathagata od Tathagaty,Świętego, Doskonale Óswieconego Dipamkary?”
Subhuti odrzekł: — „Panie, to nie jest tak. Nie istnieje żaden taki element istnienia, który
mógłby otrzymác Tathagata od Tathagaty,Świętego, Doskonale Óswieconego Dipamkary.”

10B. Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, gdyby jakiś bodhisattwa wypowiedział te oto słowa: ‘Ja
urzeczywistniłem pola Buddy cudownej harmonii’, powiedziałby nieprawdę.
A to dlaczego? — Subhuti, ‘pola Buddy cudownej harmonii, pola Buddy cudownej harmonii’,
ponieważ Tathagata powiedział, że są one polami nie-harmonii. Dlatego nazywają się ‘polami
Buddy cudownej harmonii’.”

10C.„Dlatego, Subhuti, bodhisattwa mahasattwa w ten sposób niechaj wzbudza myśl na niczym
nie opartą — niechaj wzbudza myśl nieopartą ani na formie materialnej, ani na dźwięku, ani na
zapachu, ani na smaku, ani na dotyku, niechaj wzbudza myśl nieopartą na elementach istnienia.”
„Subhuti, gdyby było tak, że jakiś człowiek miałby tego rodzaju wielkie ciało, jak król gór -
góra Meru, to jak mýslisz, Subhuti, czy to ciało byłoby wielkie?”
Subhuti odrzekł: — Tak, Panie, to ciało byłoby wielkie, tak, Sugato, to ciało byłoby wielkie.
A to dlaczego? Albowiem Tathagata powiedział: ‘Jako że nie jest to realność, przeto ciało to
jest wielkie; ponieważ nie jest to realność, dlatego jest ciałem’.”

11. Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, jak mýslisz, gdyby było tyleż rzek o nazwie Ganges, ile jest
piasku w rzece Ganges, to czy dużo byłoby w nich piasku?”
Subhuti odrzekł: — „Panie, gdyby było tak wiele rzek o nazwie Ganges, to o ileż więcej byłoby
w nich piasku.”
Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, nastaw swój umysł i weź pod rozwagę! Gdyby jakiś męż-
czyzna lub jakás kobieta, napełniwszy siedmioma rodzajami klejnotów tyle systemówświata,
ile piasku jest w rzece Ganges, ofiarowali je w darze Tathagatom,Świętym, Doskonale Óswie-
conym Buddom, to jak mýslisz, Subhuti, czy ów mężczyzna lub owa kobieta wytworzyliby
wielkie zasługi?”
Subhuti odrzekł: — „Tak, Panie, wielkie, tak, Sugato, wielkie! Ów mężczyzna lub owa kobieta
z tego powodu wytworzyliby wielkie zasługi.”
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Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, gdyby ktoś, napełniwszy siedmioma rodzajami klejnotów
tyle systemóẃswiata ofiarował je w darze Tathagatom,Świętym, Doskonale Óswieconym Bud-
dom, i wziąwszy z tego pouczenia religijnego jedną tylko zwrotkę o czterech wersach głosiłby ją
innym, objásniałby ją innym, to z tego powodu wytworzyłby on wielkie zasługi, niepoliczalne,
niezmierzone.”

12. „Co więcej, Subhuti, gdyby gdziekolwiek, wziąwszy z tego pouczenia religijnego zaledwie
jedną zwrotkę o czterech wersach, głosiłby lub objaśniał ją innym, to owo miejsce na ziemi sta-
łoby sięświątynią [dla]świata wraz z bogami, ludźmi i półbogami, a cóż dopiero powiedzieć,
gdy któs ją [tę zwrotkę] weźmie, zapisze, zachowa, wyrecytuje, weźmie pod rozwagę, nale-
życie zrozumie — zostanie obdarzony nadzwyczajną wspaniałością, zás w tym miejscu ziemi
przebywác będzie Nauczyciel, lub ktoś taki jak Mistrz.”

13A. Gdy to powiedział, czcigodny Subhuti wyrzekł do Błogosławionego te słowa: — „Panie, jak
się zwie to pouczenie religijne? W jaki sposób należy je pojmować?”
Na te słowa Błogosławiony rzekł do czcigodnego Subhutiego: — „Subhuti, to pouczenie reli-
gijne nazywa się ‘Doskonałość Mądrósci’ i w ten sposób niechaj będzie pojmowane. A to dla-
czego? — Subhuti, Tathagata wygłosił tę Doskonałość Mądrósci ze względu na nie-doskonałość.
Dlatego zwie się ‘Doskonałość Mądrósci’.”

13B. „Subhuti, jak mýslisz — czy Tathagata głosił istnienie jakiegoś elementu istnienia?”
Subhuti odrzekł: — „Nie, Panie, nie istnieje żaden element istnienia, którego istnienie głosiłby
Tathagata.”

13C.Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, jak mýslisz — jésli chodzi o drobiny ziemi, czy jest dużo
drobin ziemi w systemiéswiata liczącym trzy tysiące wielkich tysięcy?”
Subhuti odrzekł: — „Panie, dużo jest tych drobin ziemi! Wiele, Sugato! A to dlaczego? —
Albowiem, Panie, te drobiny ziemi zostały przez Tathagatę ogłoszone jako nie-drobiny. Dlatego
nazywają się ‘drobiny ziemi’. Owe systemyświata Tathagata ogłosił jako nie-systemy. Dlatego
zwą się ‘systemýswiata’.”

13D. Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, jak mýslisz — czy Tathagata,́Swięty, Doskonale Óswiecony
Budda jest postrzegany jako obdarzony trzydziestoma dwiema oznakami wielkiego człowieka?”
Subhuti odrzekł: — „Nie, Panie, nie jest tak. A to dlaczego? — Ponieważ te trzydzieści dwie
oznaki wielkiego człowieka, o których nauczał Tathagata, zostały przez Tathagatę ogłoszone
jako nie-oznaki. Dlatego nazywają się ’trzydzieści dwie oznaki wielkiego człowieka’.”

13E.Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, gdyby jakiś mężczyzna lub jakaś kobieta, całkowicie wy-
zbyci ciała, tak, jak dużo jest piasku w rzece Ganges, wziąwszy z tego pouczenia religijnego
zaledwie jedną zwrotkę o czterech wersach innym by ją objaśniali, to z tego powodu wytwo-
rzyliby wielkie zasługi, niepoliczalne, niezmierzone.”

14A. Na to czcigodny Subhuti, poruszony mocą Nauki, uronił łzy. Potem otarł łzy i te słowa rzekł do
Błogosławionego: — „To pouczenie religijne, które wygłosił Tathagata, jakże jest wspaniałe,
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o Panie! Jakże jest wspaniałe, Sugato! O Panie, zrodziło się we mnie poznanie, nigdy przedtem
nie słyszałem takiego pouczenia. A to dlaczego? — Panie, te istoty, które wytworzą właściwe
pojęcie odnósnie tej wygłoszonej Sutry, będą obdarzone wspaniałością. A to z jakiego powodu?
— Albowiem, Panie, to, co stanowi właściwe pojęcie, to jest włásnie nie-pojęcie. Dlatego
Tathagata nauczał, że się nazywa ‘właściwe pojęcie’.”

14B. „O Panie, nie jest dla mnie rzeczą zdumiewającą to, że ja nad tym wygłoszonym pouczeniem
religijnym rozmýslam z ufnóscią i odnoszę się doń z szacunkiem. Panie, te istoty, które w przy-
szłósci, w ostatnim czasie, w ostatnich pięciuset latach to pouczenie religijne wezmą, zapi-
szą, zachowają, objaśnią, wyrecytują, w pełni zrozumieją, one to zostaną obdarzone najwyższą
wspaniałóscią.”

14C.„Co więcej, o Panie, owe istoty nie zwrócą się ku pojęciu ‘ja’, ku pojęciu ‘istoty’, ku pojęciu
‘życia’, nie zwrócą się ku pojęciu ‘osoby’. A to dlaczego? — Albowiem, o Panie, to pojęcie od-
nósnie ‘ja’, to pojęcie odnósnie ‘istoty’, to pojęcie odnósnie ‘życia’, to pojęcie odnósnie ‘osoby’
jest wolne od wszelkiego pojęcia. A to dlaczego? — Albowiem Błogosławieni Buddowie wolni
są od wszelkiego pojęcia.”

14D. Gdy to powiedział, Błogosławiony te słowa rzekł do czcigodnego Subhutiego: — „Zaiste, Sub-
huti, tak włásnie jest! Tak włásnie jest! Te istoty, które tej wygłoszonej Sutry nie przelękną się,
nie ulękną się jej i nie przestraszą, zostaną obdarzone najwyższą wspaniałością. A to dlaczego?
— Subhuti, ta najwyższa Doskonałość Mądrósci została ogłoszona przez Tathagatę, albowiem
ta najwyższa Doskonałość Mądrósci, ogłoszona przez Tathagatę, była także nauczana przez
niepoliczalnych, niezmierzonych Błogosławionych Buddów. Dlatego zwie się ‘najwyższa Do-
skonałósć Mądrósci’.”

14E.„Co więcej, Subhuti, owa doskonałość wytrwałósci (cierpliwósci) Tathagaty to jest nie-dosko-
nałósć. A to dlaczego? — Albowiem, Subhuti, gdy król Kalingi2 obcinał po kolei członki
mego ciała, wtedy nie powstało we mnie pojęcie odnośnie ‘ja’, pojęcie odnósnie ‘istoty’, poję-
cie odnósnie ‘życia’, pojęcie odnósnie ‘osoby’, ani też nie powstało we mnie ani żadne pojęcie,
ani nie-pojęcie. A to dlaczego? — Albowiem, Subhuti, gdyby podówczas powstało we mnie
pojęcie odnósnie ‘ja’, to wtedy powstałoby pojęcie złego zamiaru, i podobnie — gdyby pod-
ówczas powstało we mnie pojęcie odnośnie ‘istoty’, pojęcie odnósnie ‘życia’, pojęcie odnósnie
‘osoby’, to wtedy również powstałoby pojęcie złego zamiaru.
A to dlaczego? — Subhuti, znam pięćset moich żywotów w przeszłości — gdy byłem mędrcem-
ascetą Kszantiwadinem, nie powstało we mnie pojęcie odnośnie ‘ja’, pojęcie odnósnie ‘istoty’,
pojęcie odnósnie ‘życia’, pojęcie odnósnie ‘osoby’. Dlatego, Subhuti, niechaj bodhisattwa ma-
hasattwa porzucając całkowicie wszelkie pojęcia, wzbudza myśl o najwyższym, doskonałym
oświeceniu. Niechaj wzbudza myśl niemającą oparcia w formie materialnej, niechaj wzbudza
myśl niemającą oparcia w dźwięku, w zapachu, w smaku, w dotyku, niechaj wzbudza myśl
niemającą oparcia także w elementach istnienia, niechaj wzbudza myśl niemającą oparcia także

2W oryginale sanskr. (wersja z Gilgit)kāli-r ājan ‘król nieprawósci’.
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w nie-elementach istnienia. Niechaj wzbudza myśl niemającą oparcia w niczym. A to dla-
czego? — Ponieważ jakiekolwiek oparcie to jest nie-oparcie. Dlatego Tathagata wypowiedział
te słowa: ‘Bodhisattwa niechaj daje dar, w niczym nie znajdując oparcia’.”

14F.„Ponadto, Subhuti, bodhisattwa powinien się wyzbyć daru dla dobra wszystkich istot. A to
dlaczego? — To pojęcie odnośnie ‘istoty’ to jest nie-pojęcie. Owe istoty, które przez Tathagatę
ogłoszone zostały jako wszystkie istoty, to są nie-istoty. A to dlaczego? — Subhuti, Tatha-
gata zgodnie z rzeczywistością głosi, prawdziwie głosi, zgodnie z prawdą głosi. Albowiem
Tathagata nie głosi fałszywie.”

14G.„Co więcej, Subhuti, jakkolwiek jest ta Nauka, którą Tathagata doskonale oświecił lub obja-
śnił, tutaj nie jest ona ani prawdziwa, ani fałszywa. To jest tak, Subhuti, jak na przykład gdy
jakiś człowiek obdarzony wzrokiem wejdzie w ciemność, i nic nie widzi; podobnie winien býc
postrzegany bodhisattwa wyrzekający się daru, gdy sam jest pogrążony w elementach istnienia.
Co więcej, Subhuti, to jest tak jak wtedy, kiedy na przykład człowiek obdarzony wzrokiem, gdy
noc odejdzie i nastanie dzień, widzi rozmaite barwokształty; podobnie winien być postrzegany
bodhisattwa wyrzekający się daru, gdy nie jest pogrążony w elementach istnienia.”

14H. „Co więcej, Subhuti, owych synów rodów lub owe córki rodów, którzy wezmą to pouczenie reli-
gijne, zapiszą, zachowają, objaśnią, wyrecytują, w pełni zrozumieją i będą je szeroko objaśniác
innym, Tathagata zna, Tathagata ich dostrzega. Wszystkie te istoty wytworzą niezmierzone
nagromadzenie zasług.”

15A. „Ponadto, Subhuti, jésli jakiś mężczyzna lub jakaś kobieta w porze porannej wyrzeknie się cie-
lesnósci3, tak licznej jak piasek w rzece Ganges, a także jeśli w południe i wieczorem wyrzeknie
się cielesnósci tak licznej, jak piasek w rzece Ganges, i ten, kto wyrzeknie się cielesności na
wiele setek tysięcy milionów miliardów eonów ze względu na tego rodzaju pouczenie religijne,
i ten, kto usłyszawszy to pouczenie religijne nie odrzuci go i z tego powodu wytworzy wielkie
zasługi, niepoliczalne i niezmierzone, to cóż dopiero powiedzieć, gdy któs je zapisze, weźmie,
podejmie, zachowa, wyrecytuje, rozgłosi i innym szeroko objaśni.”

15B. „Co więcej, Subhuti, to pouczenie religijne jest nieogarnione myślą i niezrównane. Należy
wiedziéc, że jego odpłata jest nieogarniona myślą. To pouczenie religijne Tathagata ogłosił
dla dobra istot, które udały się w drogę najlepszym wozem, dla dobra istot, które wsiadły na
najwspanialszy wóz. Ci, którzy to pouczenie wezmą, podejmą, podtrzymają, recytują i będą je
szeroko i należycie objaśniác innym, tych Tathagata zna, tych Tathagata dostrzega. Wszystkie
te istoty zostaną obdarzone niezmierzonym nagromadzeniem zasług, obdarzone nieogarnionym
myślą nagromadzeniem zasług, niezrównanym, niewymiernym, niezmierzonym. Wszystkie te
istoty będą nosić na ramieniu moje óswiecenie. A to dlaczego? — Subhuti, ci którzy pragną
niższego [ideału religijnego] nie powinni słuchać tego pouczenia religijnego, ani też ci, którzy
głoszą błędny pogląd odnośnie ‘ja’, ani ci, którzy głoszą błędny pogląd odnośnie ‘istoty’, ani ci,

3Tyb. lus ‘ciało’; sanskr.ātma-bh̄ava ‘własne jestestwo’.
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którzy głoszą błędny pogląd odnośnie ‘życia’, a także ci, którzy głoszą błędny pogląd odnośnie
‘osoby’ nie powinni ani słuchác, ani pojmowác, ani podtrzymywác, ani recytowác, ani brác pod
rozwagę, ponieważ taka rzecz się nie zdarza.”

15C.„Co więcej, Subhuti, to miejsce na ziemi, w którym ta Sutra będzie głoszona, to miejsce —
wraz z bogami, ludźmi i półbogamiświata — stanie się godnym najwyższej czci, to miejsce na
ziemi stanie się godne szacunku, stanie się godne uroczystego okrążania, to miejsce na ziemi
stanie się jaḱswiątynia.”

16A. „Co więcej, Subhuti, jésli jacýs synowie rodów albo córki rodów tego rodzaju, takie słowa Su-
try pojmą, podchwycą, zachowają, wyrecytują, wezmą całkowicie pod rozwagę, będą poddani
udręce, będą bardzo cierpieli. A to dlaczego? — Jeśli istoty, które w poprzednim żywocie
popełniły niedobre uczynki, powodujące ponowne narodziny w złych przeznaczeniach, w tym
obecnym czasie poddane są udręce, oczyszczą się one z popełnionych w poprzednim żywo-
cie niedobrych uczynków, powodujących narodziny w złych przeznaczeniach, a nawet osiągną
oświecenie Buddy.”

16B. „A to dlaczego? — Subhuti, ja wiem [w nadprzyrodzony sposób], że w przeszłości, w nie-
policzalnych, zupełnie niepoliczalnych eonach, na długo przed Tathagatą,Świętym, Doskonale
Oświeconym Buddą Dipamkarą, powodowałem zadowolenie osiemdziesięciu czterech setek ty-
sięcy milionów miliardów Buddów. A przez to, że nie sprawiałem im braku zadowolenia, nie
sprawiałem przykrósci. Subhuti, ponieważ ja powodowałem zadowolenie tych Błogosławio-
nych Buddów, nie sprawiałem przykrości — to jésli w ostatnim okresie, w ostatnich pięciuset
latach, któs tę Sutrę pojmie, podchwyci, podtrzyma, wyrecytuje, weźmie całkowicie pod roz-
wagę, — Subhuti, to uprzednie nagromadzenie zasług w odniesieniu do tego nagromadzenia
zasług nie może się równać nawet jego setnej części, ani tysięcznej części, ani stutysięcznej
czę́sci, ani policzalnej, ani wymiernej, ani możliwej do zliczenia; to nie wytrzymuje porówna-
nia, ani nie ma niczego, co mu dorówna, ani żadnej możliwości porównania.”

16C.„Subhuti, gdybym ogłosił, że w owym czasie nagromadzenie zasług owych synów rodów albo
córek rodów będzie tak wielkie i że nagromadzenie zasług owych synów rodów albo córek
rodów zostanie mocno pochwycone przez nich, to istoty popadłyby w oszołomienie, doznałyby
pomieszania mýsli.
Co więcej, Subhuti, trzeba wiedzieć, że to pouczenie religijne jest nieogarnione myślą i jego
odpłata też jest nie do ogarnięcia myślą.”

17A. I znowu czcigodny Subhuti rzekł do Błogosławionego: — „O Panie, w jaki sposób ci, którzy
wybrali się w drogę wozem bodhisattwów powinni pozostawać na nim? W jaki sposób mają
urzeczywistniác? W jaki sposób ujmowác mýslą?”
Po tych słowach Błogosławiony rzekł do czcigodnego Subhutiego: — „Tu, Subhuti, ten, kto
wstąpił na wóz bodhisattwów niechaj wzbudza taką oto myśl: ‘Ja całkowicie wyzwolę z cier-
pienia (doprowadzę do nirwany) wszystkie istoty, doprowadzę do sfery nirwany wolnej od
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wszelkich pozostałósci. W ten sposób, chociaż niezmierzone istoty zostaną doprowadzone do
nirwany, to żadna istota nie zostanie doprowadzona do nirwany.’
A to dlaczego? — Albowiem, Subhuti, gdyby bodhisattwa zwrócił się ku pojęciu ‘istoty’, nie
mógłby się nazywác bodhisattwą, i tak dalej, aż do słów: — gdyby się zwrócił ku pojęciu
‘osoby’, to nie mógłby się nazywać bodhisattwą. A to dlaczego? — Subhuti, ponieważ nie
istnieje żaden element istnienia, który zwałby się ‘ten, który wyruszył w drogę wozem bodhi-
sattwów’.”

17B. „Subhuti, jak mýslisz — czy istnieje jakís element istnienia, dzięki któremu Tathagata uzy-
skałby od Tathagaty Dipamkary doskonałe oświecenie odnósnie najwyższego całkowitego
oświecenia?”
Po tych słowach czcigodny Subhuti rzekł do Błogosławionego: — „O Panie, nie istnieje ża-
den element istnienia, dzięki któremu Tathagata uzyskałby od Tathagaty Dipamkary doskonałe
oświecenie odnósnie najwyższego całkowitego oświecenia.”
Na te słowa Błogosławiony rzekł do czcigodnego Subhutiego: — „Tak, Subhuti, tak właśnie
jest! Tak włásnie jest! Nie istnieje żaden element istnienia, dzięki któremu Tathagata uzyskałby
od Tathagaty Dipamkary doskonałe oświecenie odnósnie najwyższego całkowitego oświecenia.
Subhuti, gdyby istniał jakikolwiek element istnienia, dzięki któremu Tathagata uzyskałby od Ta-
thagaty Dipamkary doskonałe oświecenie odnósnie najwyższego całkowitego oświecenia, Ta-
thagata Dipamkara nie ogłosiłby mi tej oto przepowiedni: ‘Ty, bramiński chłopcze, zostaniesz
w przyszłósci Tathagatą,́Swiętym, Doskonale Óswieconym Buddą imieniem Siakjamuni.’ I w
ten sposób, Subhuti, ponieważ nie istnieje żaden element istnienia, dzięki któremu Tathagata
uzyskałby od Tathagaty Dipamkary doskonałe oświecenie odnósnie najwyższego całkowitego
oświecenia, Tathagata Dipamkara ogłosił mi tę oto przepowiednię: ‘Ty, bramiński chłopcze,
zostaniesz w przyszłości Tathagatą,́Swiętym, Doskonale Óswieconym Buddą’.”

17C.„A to dlaczego? — Subhuti, ‘Tathagata’ zwie się tak dlatego, że jest to określenie oznaczające
‘tak jak jest w rzeczywistósci’.”

17D. „Co więcej, Subhuti, ktokolwiek wypowiedziałby te słowa: ‘Tathagata,Święty, Doskonale
Oświecony Budda jest całkowicie oświecony odnósnie najwyższego doskonałego oświecenia’,
ten powiedziałby nieprawdę.
A to dlaczego? — Ponieważ, Subhuti, nie istnieje żaden element istnienia, dzięki któremu Ta-
thagata uzyskałby od Tathagaty Dipamkary doskonałe oświecenie odnósnie najwyższego cał-
kowitego óswiecenia. Albowiem, Subhuti, w tym, że istnieje jakiś element istnienia, dzięki
któremu Tathagata uzyskał doskonałe oświecenie lub o którym nauczał, nie ma ani prawdy, ani
fałszu. Dlatego Tathagata głosi, że wszystkie elementy istnienia to są elementy istnienia Buddy.
Subhuti, te ‘wszystkie elementy istnienia’ to są nie-elementy, dlatego powiedziano ‘wszystkie
elementy istnienia to są elementy istnienia Buddy’.”

17E.„Subhuti, a gdyby tak na przykład był jakiś człowiek mający ciało, mający wielkie ciało?”
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Czcigodny Subhuti odrzekł: — „O Panie, ów człowiek, o którym Tathagata powiedział, że jest
człowiekiem mającym ciało, mającym wielkie ciało, o nim Tathagata powiedział, że nie ma
ciała. Dlatego powiedziane zostało ‘mający ciało, mający wielkie ciało’.”

17F.Błogosławiony rzekł: — „Tak, Subhuti, tak właśnie jest! Tak włásnie jest! Gdyby jakís bodhi-
sattwa tak mówił: ‘Ja doprowadzę wszystkie istoty należycie do nirwany’, ten nie mógłby się
nazywác bodhisattwą.
A to dlaczego? — Subhuti, czy istnieje jakiś element istnienia, który zwie się ‘bodhisattwa’?”
Subhuti odrzekł: — „Nie, Panie, nie istnieje.”
Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, dlatego Tathagata powiedział, że wszystkie elementy istnie-
nia są pozbawione istoty, są pozbawione życia, są pozbawione osoby.”

17G.„Co więcej, Subhuti, gdyby jakiś bodhisattwa powiedział: ‘Ja wytworzę pola Buddy cudownej
harmonii’, to o nim trzeba by podobnie powiedzieć, że nie zasługuje na miano bodhisattwy.
A to dlaczego? — Albowiem, Subhuti, owe ‘pola Buddy cudownej harmonii, pola Buddy
cudownej harmonii’, które ogłosił Tathagata, są nie-polami. Dlatego zwą się ‘pola Buddy cu-
downej harmonii’.”

17H. „Subhuti, gdyby jakís bodhisattwa mówił: ‘Wszystkie elementy istnienia są pozbawione ‘ja’,
wszystkie elementy istnienia są pozbawione ‘ja’, tego nazwałby Tathagata,Święty, Doskonale
Oświecony Budda ‘bodhisattwą mahasattwą’.”

18A. „Subhuti, jak mýslisz — czy Tathagata posiada oko cielesne?”
Subhuti odrzekł: — „Tak, Panie, tak właśnie jest. Tathagata posiada oko cielesne.”
Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, jak mýslisz — czy Tathagata posiada boskie oko?”
Subhuti odrzekł: — „Tak, Panie, tak właśnie jest. Tathagata posiada boskie oko.”
Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, jak mýslisz — czy Tathagata posiada oko mądrości?”
Subhuti odrzekł: — „Tak, Panie, tak właśnie jest. Tathagata posiada oko mądrości.”
Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, jak mýslisz — czy Tathagata posiada okodharmy?”
Subhuti odrzekł: — „Tak, Panie, tak właśnie jest. Tathagata posiada okodharmy.”
Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, jak mýslisz — czy Tathagata posiada oko Buddy?”
Subhuti odrzekł: — „Tak, Panie, tak właśnie jest. Tathagata posiada oko Buddy.”

18B. Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, jak mýslisz — gdyby było tak wiele rzek o nazwie Ganges,
ile jest piasku w rzece Ganges i gdyby było tyle systemówświata, ile w nich piasku, to czy
dużo byłobyświatów?”
Subhuti odrzekł: — „Tak, Panie, tak właśnie — dużo by było owych́swiatów.”
Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, chóc wiele jest istot w tych́swiatach, ja znam strumień
myśli ich wszystkich, mýsli o rozmaitych zamysłach.
A to dlaczego? — Albowiem, Subhuti, mówiąc ‘strumień mýsli, strumién mýsli’ Tathagata
ogłosił nie-strumién. Dlatego zwie się ‘strumién mýsli’.
A to dlaczego? — Subhuti, ponieważ nie postrzega się ani myśli przeszłych, ani nie postrzega
się mýsli przyszłych, ani nie postrzega się myśli teraźniejszych.”

14



19. „Subhuti, jak mýslisz — gdyby jakís syn rodu albo jakás córka rodu, napełniwszy ten sys-
tem świata liczący trzy tysiące wielkich tysięcy siedmioma rodzajami klejnotów ofiarował je
w darze [Tathagatom,́Swiętym, Doskonale Óswieconym Buddom], to czy z tego powodu wy-
tworzyłby wielką zasługę?”
Subhuti odrzekł: — „Wielką, o Panie! Wielką, Sugato!”
Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, tak włásnie jest! Tak włásnie jest! Ów syn rodu albo owa
córka rodu z tego powodu wytworzyliby wielkie nagromadzenie zasług.
Co więcej, Subhuti, gdyby wielkie nagromadzenie zasług stało się wielkim nagromadzeniem
zasług, to Tathagata nie głosiłby tych słów: ‘wielkie nagromadzenie zasług, wielkie nagroma-
dzenie zasług’.”

20A. „Subhuti, jak mýslisz — czy Tathagata jest postrzegalny poprzez całkowicie rozwinięte ciało
materialne?”
Subhuti odrzekł: — „Nie, Panie, Tathagata nie jest postrzegalny poprzez całkowicie rozwinięte
ciało materialne. A to dlaczego? — Albowiem, Panie, Tathagata mówiąc słowa ‘całkowicie
rozwinięte ciało materialne, [całkowicie rozwinięte ciało materialne]’ ogłosił nie-całkowicie
rozwinięte. Dlatego zwie się ‘całkowicie rozwinięte ciało materialne’.”

20B. Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, jak mýslisz — czy Tathagata jest postrzegalny poprzez do-
skonałósć oznak?”
Subhuti odrzekł: — „Nie, Panie, Tathagaty nie można postrzegać poprzez doskonałość oznak.
A to dlaczego? — Albowiem owa doskonałość oznak ogłoszona została przez Tathagatę jako
nie-doskonałósć oznak. Dlatego zwie się ‘doskonałość oznak’.”

21A. Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, jak mýslisz — czy u Tathagaty pojawia się taka myśl: ‘Ja
głoszędharmę’? — Nie, Subhuti, tak nie jest. Albowiemdharma, której nauczał Tathagata to
nie jest żadnadharma.
Subhuti, gdyby któs tak mówił: ‘Tathagata głosiłdharmę’, to ten, mówiąc nieprawdę, obrażałby
mnie.
A to dlaczego? — Albowiem, Subhuti, mówiąc słowa ‘nauczaniedharmy’, ten element ist-
nienia, który jest postrzegany jako ‘nauczaniedharmy, nauczaniedharmy’, to nie jest żaden
element istnienia.”

21B. Po tych słowach czcigodny Subhuti powiedział do Błogosławionego: — „O Panie, czy w przy-
szłósci, gdy jakiés istoty usłyszą tego rodzaju słowadharmy, wzbudzą w swoich umysłach
wiarę?”
Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, to nie są ani istoty, ani nie-istoty. A to dlaczego? — Al-
bowiem, Subhuti, Tathagata mówiąc słowo ‘istoty’ głosił, że to są nie-istoty. Dlatego zwą się
‘istoty’.”

22. „Subhuti, jak mýslisz — czy istnieje jakís element istnienia, o którym Tathagata nauczał jako
o najwyższym, całkowity óswieceniu Doskonale Óswieconego Buddy?”
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Czcigodny Subhuti odrzekł: — „Nie, Panie, nie istnieje żaden element istnienia, o którym Ta-
thagata nauczał jako o najwyższym całkowitym oświeceniu Doskonale Óswieconego Buddy.”
Błogosławiony rzekł: — „Tak, Subhuti, tak właśnie jest! Tak włásnie jest! Tu nie istnieje ani
nie jest postrzegany żaden, nawet najmniejszy element istnienia. Dlatego zwie się ‘najwyższe,
całkowite, doskonałe óswiecenie’.”

23. „Co wiecej, Subhuti, ów element istnienia jest taki sam, ponieważ tu nie ma żadnego nie-
jednakiego ani jednakiego. Dlatego zwie się ‘najwyższe, całkowite, doskonałe oświecenie’.
Owo najwyższe, całkowite, doskonałe oświecenie jest takie samo (jednakowe) ze względu na
nieistnienie ‘ja’, ze względu na nieistnienie ‘istoty’, ze względu na nieistnienie ‘życia’, ze
względu na nieistnienie ‘osoby’ i jest ono w pełni, doskonale oświecone dzięki wszystkim
dobrym elementom istnienia.
Subhuti, powiedziane zostało ‘dobre elementy istnienia, dobre elementy istnienia’. Tathagata
nauczał o nich jako nie-elementach właśnie. Dlatego zwą się ‘dobre elementy istnienia’.”

24. „Co więcej, Subhuti, gdyby jakiś syn rodu albo jakás córka rodu zgromadził tyle stosów siedmiu
rodzajów klejnotów, ilu jest królów gór Meru w systemieświata liczącym trzy tysiące wielkich
tysięcy i ofiarował w darze [Tathagatom,Świętym, Doskonale Óswieconym Buddom,] i gdyby
ów [syn rodu albo owa córka rodu], wziąwszy zaledwie jedną zwrotkę o czterech wersach z tego
pouczenia religijnego o Doskonałości Mądrósci, objásniał ją innym, to przez to — Subhuti
— jego poprzednie nagromadzenie zasługi nawet na setną część nie zbliżyłoby się do tego
nagromadzenia zasługi, i tak dalej, aż do słów: — nie wytrzymuje żadnego porównania.”

25. „Subhuti, jak mýslisz — czy Tathagata miewa taką myśl: ‘Istoty zostały przeze mnie uwol-
nione’? — Nie, Subhuti, tak na to nie można patrzeć. A to dlaczego? — Albowiem, Subhuti,
żadna istota nie została uwolniona przez Tathagatę. Subhuti, gdyby jakakolwiek istota została
przez Tathagatę uwolniona, to byłoby to dla Tathagaty chwytaniem się ‘ja’, chwytaniem się
‘istoty’, chwytaniem się ‘życia’, chwytaniem się ‘osoby’. Subhuti, jakkolwiek chwytanie się
‘ja’ jako nie-chwytanie się głosił Tathagata, to jednak głupcy, pospolici ludzie, podejmują to.
Subhuti, ci głupcy, pospolici ludzie, określeni zostali przez Tathagatę właśnie jako nie-ludzie.
Dlatego zwą się ‘głupi, pospolici ludzie’.”

26A. „Subhuti, jak mýslisz — czy można Tathagatę postrzegać poprzez posiadanie doskonałości
oznak?”
Subhuti odrzekł: — „Nie, Panie, nie można Tathagaty postrzegać poprzez posiadanie doskona-
łości oznak.”
Błogosławiony rzekł: — „Tak, Subhuti, tak właśnie jest! Tak włásnie jest! Nie można Tatha-
gaty postrzegác poprzez posiadanie doskonałości oznak. Subhuti, gdyby można było Tathagatę
postrzegác poprzez posiadanie doskonałości oznak, to również król, władcáswiata, byłby Ta-
thagatą. Dlatego nie można Tathagaty postrzegać poprzez posiadanie doskonałości oznak.”
Po tych słowach czcigodny Subhuti powiedział do Błogosławionego: — „O Panie, tak, jak zro-
zumiałem sens tego, co powiedział Błogosławiony — nie można Tathagaty postrzegać poprzez
posiadanie doskonałości oznak.”
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Wtedy, z tej okazji Błogosławiony wypowiedział te oto strofy:

„Ci, którzy ujrzeli mnie poprzez formę materialną,
ci, którzy poznali mnie poprzez dźwięk słów,
znaleźli się na fałszywej drodze —
ci ludzie nie ujrzą mnie.”

26B.

„Buddowie są widziani dziękidharmie,
albowiem Przewodnicy są ciałemdharmy.
Naturadharmyjest niepoznawalna
i nie można jej poznác.”

27. „Subhuti, jak mýslisz — jésli sądzisz, że Tathagata,Święty, został zupełnie oświecony co do do-
skonałego óswiecenia dzięki posiadaniu doskonałości oznak, to nie powinieneś, Subhuti, w ten
sposób na to patrzeć. Albowiem, Subhuti, Tathagata,Święty, nie został zupełnie oświecony co
do doskonałego óswiecenia dzięki posiadaniu doskonałości oznak.
Subhuti, jésli sądzisz, że ci, którzy wyruszyli w drogę wozem bodhisattwów powzięli zamysł
zniszczenia lub unicestwienia jakiegoś elementu istnienia, to nie powinieneś, Subhuti, w ten
sposób na to patrzeć. Ci, którzy wyruszyli w drogę wozem bodhisattwów, nie powzięli zamiaru
zniszczenia lub unicestwienia żadnego elementu istnienia.”

28. „Co więcej, Subhuti, gdyby jakiś syn rodu albo jakás córka rodu, napełniwszy siedmioma ro-
dzajami klejnotów tyléswiatów, ile jest piasku w rzece Ganges, ofiarowałby je w darze, i gdyby
jakiś bodhisattwa osiągnął cnotę wytrwałości odnósnie tego pozbawionego ‘ja’ i niepowstałego
pouczenia religijnego, to on właśnie z tego powodu wytworzyłby wielkie nagromadzenie za-
sług, niepoliczalne i niezmierzone. Ponadto, Subhuti, bodhisattwa nie powinien przyswajać
sobie nagromadzenia zasług.”
Czcigodny Subhuti odrzekł: — „O Panie, czyż bodhisattwa powinien przyswajać sobie nagro-
madzenie zasług?”
Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, powiedziane zostało, że powinien przyswajać sobie, a nie,
że powinien się chwytác (ujmowác błędnie). Dlatego mówi się ‘powinien nabywać’.”

29. „Co więcej, Subhuti, gdy któs mówi te słowa: ‘Tathagata odchodzi lub przychodzi, powstaje
lub siada, lub kładzie się spać’, to ten nie rozumie znaczenia tego, co mówiłem. A to dlaczego?
— Subhuti, mówi się ‘Tathagata’4, ponieważ on nigdzie nie odchodzi i znikąd nie przychodzi.
Dlatego nazywa się ‘Tathagata,Święty, Doskonale Óswiecony Budda’.”

30A. „Co więcej, Subhuti, gdyby jakiś syn rodu albo jakás córka rodu zmielił na pył tyléswiatów, ile
jest drobin ziemi w systemiéswiata liczącym trzy tysiące wielkich tysięcy, a mianowicie jakby
na zbiór atomów, to jak mýslisz, Subhuti, czy wielki byłby ów zbiór atomów?”

4Sanskr.Tathâgata‘Ten, który tak poszedł’ albo ‘Ten, który tak przyszedł’.
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Subhuti odrzekł: — „Tak, Panie, tak właśnie wielki byłby ów zbiór atomów. A to dlaczego?
— O Panie, albowiem gdyby istniał wielki zbiór atomów, to Błogosławiony nie nazwałby go
‘wielkim zbiorem atomów’. A to dlaczego? — Ponieważ nazwany przez Błogosławionego
‘wielki zbiór atomów’ Tathagata ogłosił jako niebędący zbiorem. Dlatego zwie się ‘zbiór ato-
mów’.”

30B. „Ten systeḿswiata liczący trzy tysiące wielkich tysięcy, o którym mówił Tathagata, przez Ta-
thagatę został określony jako niebędący systemeḿswiata. Dlatego zwie się ‘systeḿswiata
liczący trzy tysiące wielkich tysięcy’. A to dlaczego? — Ponieważ, o Panie, gdyby istniał jakiś
systemświata, byłby on ujmowany jako całość. Owo zás ujęcie całósciowe, które głosił Tatha-
gata, zostało okréslone przez Tathagatę jako nie-ujęcie. Dlatego zwie się ‘ujęcie całościowe’.”
Błogosławiony rzekł: — „Subhuti, owo ujmowanie całościowe jest niewyrażalne i nie można
o tym mówíc jako elemencie istnienia. Jest ono w ten sposób ujmowane przez głupich, pospo-
litych ludzi.”

31A. „Subhuti, gdyby któs powiedział, że Tathagata głosił pogląd odnośnie ‘ja’, że Tathagata głosił
pogląd odnósnie ‘istoty’, pogląd odnósnie ‘życia’, pogląd odnósnie ‘osoby’, to czy byłyby to
słowa mówiącego słusznie?”
Subhuti odrzekł: — „Nie, Panie, nie byłyby! Nie, Sugato, nie byłyby! A to dlaczego? —
Albowiem, o Panie, to, co Tathagata głosił jako pogląd odnośnie ‘ja’, to włásnie Tathagata
ogłosił jako nie-pogląd. Dlatego zwie się ‘pogląd odnośnie ja’.”

31B. Błogosławiony rzekł: — „Tu, Subhuti, ten, kto wyruszył w drogę wozem bodhisattwów w ten
sposób powinien poznać, postrzegác elementy istnienia i gorliwie na nich polegać, przez co
powinien rozumiéc, ażeby się nie opierać na pojęciu elementów istnienia. A to dlaczego?
— Subhuti, to ‘pojęcie odnósnie elementów istnienia, pojęcie odnośnie elementów istnienia’
Tathagata głosił jako nie-pojęcie. Dlatego zwie się ‘pojęcie odnośnie elementów istnienia’.”

32A. „Co wiecej, Subhuti, gdyby jakiś bodhisattwa mahasattwa, napełniwszy siedmioma rodzajami
klejnotów systemýswiata, niepoliczalne i niezmierzone, ofiarował je w darze, lub gdyby jakiś
syn rodu albo jakás córka rodu, przepisawszy z tego pouczenia religijnego Doskonałości Mą-
drósci jedynie jedną zwrotkę o czterech wersach, wziął ją, zachowywał, recytował, całkowicie
i szeroko ją innym należycie objaśniał, to z tego powodu wytworzyłby wielkie nagromadzenie
zasług, niepoliczalne i niezmierzone.
I w jaki sposób należycie by ją objaśniał? Tak, jakby nie objásniał — w ten włásnie sposób
objásniałby. Dlatego powiada się ‘należycie objaśniałby’.”

„Jako gwiazdę, zácmienie wzroku, lampę,
ułudę, rosę, bánki powietrza,
sen, błyskawicę, chmurę —
tak należy postrzegać uwarunkowaną rzecz.”
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32B. Na te słowa wypowiedziane przez Błogosławionego i starszy Subhuti, i owi mnisi, i owi bodhi-
sattwowie, i czterorakie poczwórne zgromadzenie mnichów, mniszek,świeckich wyznawców
i świeckich wyznawczýn, i świat — wraz z bogami, ludźmi, półbogami i gandharwami — wszy-
scy uradowali się i sławili słowa Błogosławionego.

Oto Szlachetna Sutra Wielkiego Wozu zwana ‘Doskonałość Mądrósci Tnąca jak Diament’ jest
zakónczona.

***

Pokłon Błogosławionej Doskonałości Mądrósci!

OM, NA TAD TI TA / I LI ŚI / I LI ŚI / MI LI ŚI / MI LI ŚI / BHI NA JAN / BHI NA JAN /
NA MO BHA GA WA TE / PRAD TJAM PRA TI / I RI TI / I RI TI / MI RI TI / MI RI TI /
ŚU RI TI / ŚU RI TI / U ŚU RI / U ŚU RI / BHU JU JE BHU JU JE SWA HA //

To Serce [Doskonałósci Mądrósci] Tnące jak Diament, dzięki wyrecytowaniu raz jeden będzie
się równało przeczytaniu Diamentowej Sutry dziewięćdziesiąt tysięcy razy.

„Elementy istnienia powstają skutkiem przyczyn
i Tathagata wyjawił ich przyczynę
a także ich unicestwienie — oto co głosi Wielki Asceta.”

SWA HA / OM SWA STI /

Spósród osiemdziesięciu czterech tysięcy zbiorówdharmyten Tnący Diament [Doskona-
łości Mądrósci], będący esencją Nauki, mocą cnoty zapisany złotym atramentem na dobrym
papierze mającym podłoże jakby z lapis lazuli, niechaj zapewni długi żywot temu, kto podtrzy-
muje Naukę i rozkwit Nauczania Buddy.

Oby w szczególnósci rodzice Dżampaczojdżora (Byams pa chos ’byor), który zamówił [tę
Sutrę], a także wszystkie istoty z nimi związane, urzeczywistniwszy dwa rodzaje cnoty i oczy-
ściwszy się całkowicie z dwóch rodzajów przeszkód, wkrótce mogli przenieść się szybko w stan
najwyższej godnósci Wszechwiedzącego!

Oby w sferzéswiata spadały deszcze o czasie iświętowano zawsze pomyślne zbiory i [ob-
fitość] bydła, [oby ludzie] zawsze trwali jakby w prawieku szczęśliwości!

Oby mocą błogosławionego współczucia niezachwianych Trzech Klejnotów, po szybkim
spełnieniu się wszystkich słów przeczystych życzeń, wszystkie istoty, po odrodzeniu się we
wspaniałym polu błogosławieństwa, ujrzały oblicze Amitabhy i usłyszały jego głos!

Oto są słowa życzén.

// ŚU BHAM ASTU SARWA DŻA GA TAM //
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]Nc-l…-ZTc-`-UCÈ-TÈc-pC-]W`-K‰-`P-Cc“U-TˇÈ_-T-qc-Pc-pÈCc-CF…C-
Lfi-]BÈN-NÈ,   ,^E-N‰]Ã-WÂ-WÂ-NE-úP-R-_T-]qÈ_-]BÈ_-N‰-I…N-Oÿ-]Oÿc-R_-nŸ_-K‰-

",       ,GÈc-CÈc-ˇ‡-`-CcÈ`-K‰,    ü‚E-T\‰N-T¶Uc-
Pc-UIP-`ÈN-l…-uÈE-m‰_-G‰P-RÈ_-TcÈE-£ÈUc-l…-p…_-
Ca‰Cc-cÈ,   ,N‰-Pc-TFÈU-úP-]Nc-UIP-^ÈN-l…-uÈE-
m‰_-G‰P-RÈ_-TcÈN-£ÈUc-l…-p…_-Ca‰Cc-Pc-Z`-\c-
CcÈ`-K‰-\c-l…-q-T-UXN-N‰,   \c-p…-U]Ã-TcÈN-£ÈUc-

3

4

Cc“U

",           ,]OÿC-CÈ,    N‰-Pc-WÂ-NE-úP-R-_T-]qÈ_-§P-`c-`Ec-K‰-É-CÈc-
zC-R-CF…C-Lfi-C\_-Pc-R“c-UÈ-C^c-R]Ã-ü-E-c-`-TV“Cc-K‰,    TFÈU-úP-
]Nc-C-`-T-N‰_-`ÈCc-c“-M`-UÈ-Æ_-T-TLfiN-Pc,   TFÈU-úP-]Nc-`-]N…-ˇN-
F‰c-CcÈ`-KÈ, ,TFÈU-úP-]Nc-N‰-TZ…P-Ca‰Cc-R-Nu-TFÈU-R-^E-NC-R_-íÈCc-
R]Ã-cEc-îc-l…c-qE-G”T-c‰Uc-NR]-c‰Uc-NR]-G‰P-RÈ-éUc-`-SP-CNCc-

R]Ã-NU-R-H…-£‰N-Rc-SP-CNCc-R-NE-,   N‰-TZ…P-Ca‰Cc-Rc-qE-G”T-c‰Uc-
NR]-c‰Uc-NR]-G‰P-RÈ-éUc-`- È̂Ec-c“-CKN-R]Ã-NU-R-H…-£‰N-Rc- È̂Ec-c“-CKN-
R-P…,   TFÈU-úP-]Nc-EÈ-UW_-`Cc-cÈ,   ,TN‰-T_-Ca‰Cc-R-EÈ-UW_-`Cc-cÈ, ,
TFÈU-úP-]Nc-qE-G”T-c‰Uc-NR]Ã-M‰C-R-`-^E-NC-T_-[÷Cc-Rc-H…-õ_-CPc-
R_-Tn…,   ,H…-õ_-T±„T-R_-Tn…,   H…-õ_-c‰Uc-_T-Lfi-T\“E-T_-Tn…,   N‰-ˇN-F‰c-

5

6

TZ…-

22



",            ,CcÈ`-T-NE-,   TFÈU-úP-]Nc-l…c-WÂ-NE-úP-R-_T-]qÈ_-`-
]N…-ˇN-F‰c-T@]-™`-KÈ,    ,_T-]qÈ_-`‰Cc-cÈ-`‰Cc-cÈ,    ,_T-]qÈ_-N‰-N‰-
TZ…P-PÈ,    ,N‰-N‰-TZ…P-K‰,    N‰-TZ…P-Ca‰Cc-Rc-qE-G”T-c‰Uc-NR]-c‰Uc-
NR]-G‰P-RÈ-éUc-`-SP-CNCc-R]Ã-NU-Rc-SP-CNCc-cÈ,       ,N‰-TZ…P-
Ca‰Cc-Rc-qE-G”T-c‰Uc-NR]-c‰Uc-NR]-G‰P-RÈ-éUc-`-^ÈEc-c“-

CKN-T]Ã-NU-Rc-^ÈEc-c“-CKN-NÈ,  ,_T-]qÈ_-N‰]Ã-p…_-IÈP-`-`‰Cc-R_-_T-Lfi-
^…N-`-\“Ec-a…C-NE-,  qE-G”T-c‰Uc-NR]Ã-M‰C-R-`-^E-NC-R_-T[÷Cc-Rc-H…-
õ_-CPc-R_-q-T-NE-,    H…-õ_-T±„T-R_-q-T-NE-,    H…-õ_-c‰Uc-_T-L fi-T\“E-
T_-q-T-Ec-mÈN-`-TaN-NÈ,   ,TFÈU-úP-]Nc-N‰-N‰-TZ…P-PÈ-Z‰c-CcÈ`-Pc,   WÂ-
NE-úP-R-_T-]qÈ_-TFÈU-úP-]Nc-l…-õ_-UIP-R-NE-,    TFÈU-úP-]Nc-l…c-

7

8

ò-

",           ,WÂ-NE-úP-R-_T-]qÈ_-`-]N…-ˇN-F‰c-T@]-™`-KÈ,  ,_T-]qÈ_-
]N…-`-qE-G”T-c‰Uc-NR]Ã-M‰C-R-`-^E-NC-R_-[÷Cc-Rc,   ]N…-£U-Oÿ-
TNC-C…c-c‰Uc-FP-H…-VU-c‰Uc-FP-Oÿ-T•‡-Tc-T•‡c-R,    °È-E-`c-´‰c-
R]U,   UE`-`c-´‰c-R]U,   xÈN-Ca‰_-`c-´‰c-R]U,   í’c-K‰-´‰c-
R]U, C\“Cc-FP-PU,   C\“Cc-FP-U-^…P-R]U,   ]Oÿ-a‰c-FP-PU,   ]Oÿ-

a‰c-U‰N-]Oÿ-a‰c-U‰N-U…P-PU,    c‰Uc-FP-n…-BUc-H…-VU-c‰Uc-FP-Oÿ-CNCc-
Rc-TåCc-R-N‰-NC-MUc-FN-S“E-RÈ-üC-U-U‰N-R]Ã-r-EP-`c-]Nc-R]Ã-Nq…Ec-
c“-^ÈEc-c“-r-EP-`c-TÑ]È,    ,N‰-õ_-c‰Uc-FP-WN-U‰N-R-^ÈEc-c“-r-EP-`c-
]Nc-lE-,      c‰Uc-FP-CE-̂ E-̂ ÈEc-c“-r-EP-̀ c-]Nc-R_-]nŸ_-T-U‰N-NÈ-£U-Oÿ-
c‰Uc-T´‰N-R_-q]È,    ,N‰-F…]Ã-p…_-Z‰-P,    _T-]qÈ_-C`-K‰-qE-G”T-c‰Uc-NR]-

9
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x’C-

23



",            ,c‰Uc-FP-Oÿ-]Oÿ-a‰c-]H“C-P,     N‰-qE-G”T-c‰Uc-NR]-Z‰c-U…-
q-T]Ã-p…_-_È,    ,N‰-F…]Ã-p…_-Z‰-P,    _T-]qÈ_-CE-c‰Uc-FP-Oÿ-]O ÿ-a‰c-]H“C-
CU,     ~ÈC-Lfi-]Oÿ-a‰c-]H“C-CU,     CE-\C-Lfi-]Oÿ-a‰c-]H“C-P,   N‰-qE-G”T-
c‰Uc-NR]-Z‰c-U…-q-T]Ã-p…_-_È,     ,^E-_T-]qÈ_-qE-G”T-c‰Uc-NR]-NEÈc-
RÈ-`-U…-CPc-R_-Æ…P-R-Æ…P-R_-q]È,    ,F…-`-^E-U…-CPc-R_-Æ…P-R-Æ…P-

R_-q]È,    ,C\“Cc-`-^E-U…-CPc-R_-Æ…P-R-Æ…P-R_-q]È,    ,N‰-TZ…P-Oÿ-±-NE-,
x…-NE-_È-NE-,  _‰C-q-NE-, GÈc-`-^E-U…-CPc-T_-Æ…P-R-Æ…P-R_-q]È,  ,_T-]qÈ_-F…-
Pc-lE-UWP-U_-]Oÿ-a‰c-R-`-^E-U…-CPc-R_-N‰-õ_-qE-G”T-c‰Uc-NRc-Æ…P -
R-Æ…P-PÈ,   ,N‰-F…]Ã-p…_-Z‰-P,   _T-]qÈ_-qE-G”T-c‰Uc-NR]-CE-U…-CPc-T_-Æ…P-
R-Æ…P-R-N‰]Ã-TcÈN-PUc-l…-S“E-RÈ-P…,    _T-]qÈ_-WN-C\“E-T_-Ü-T-U-^…P-R]Ã-

11

12

TO÷P-

",             ,p…_-_È,   ,_T-]qÈ_-]N…-H…-£U-Oÿ-c‰Uc,   a_-pÈCc-l…-PU-UB]Ã-
WN-C\“E-T_-Ü-£U-UU,    _T-]qÈ_-n…c-CcÈ`-T,    TFÈU-úP-]Nc-N‰-P… -U-
`Cc-cÈ,   ,TFÈU-úP-]Nc-l…c-T@]-™`-R,   _T-]qÈ_-N‰-TZ…P-Oÿ-üÈ-NE -,  Q÷T-
NE-,    qE-NE-,   §‰E-NE-,   ]ÈC-C…-pÈCc-NE-,   pÈCc-UWUc-NE-,    pÈCc-
TF“]Ã-PU-UB]Ã-WN-T\“E-T_-Ü-£U-UU,     _T-]qÈ_-n…c-CcÈ`-R,    TF ÈU-

úP-]Nc-N‰-P…-U-`Cc-cÈ,    ,TFÈU-úP-]Nc-l…c-T@]-™`-R,    _T-]qÈ_-N‰-
TZ…P-Oÿ-qE-G”T-c‰Uc-NR]-CE-`-^E-U…-CPc-R_-Æ…P-R-Æ…P-R-N‰]Ã-TcÈN-PUc-
l…-S“E-RÈ-P…,  _T-]qÈ_-WN-T\“E-T_-Ü-T-U-^…P-R]Ã-p…_-_È,  ,_T-]q È_-]N…-H…-£U-
Oÿ-c‰Uc,   UWP-S“P-c“U-WÍCc-Rc-N‰-TZ…P-Ca‰Cc-R_-Tõ-T_-q-£U-UU,
_T-]qÈ_-n…c-CcÈ`-R,    TFÈU-úP-]Nc-N‰-P…-U-`Cc-cÈ,    ,UWP-S“P-c“U-
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14

TîN-

24



",             ,WÍCc-Rc-N‰-TZ…P-Ca‰Cc-R_-Tõ-T_-U…-Tn…-`Cc-cÈ,   ,N‰-
F…]Ã-ÜN-Oÿ-Z‰-P,      N‰-TZ…P-Ca‰Cc-Rc-UWP-S“P-c“U-WÍCc-R-Z‰c-CE-
Cc“Ec-R-N‰-I…N,    UWP-S“P-c“U-WÍCc-R-U-UG…c-R]Ã-ÜN-Oÿ]È,     ,N‰-ˇN-
F‰c-CcÈ`-R-NE-,    TFÈU-úP-]Nc-l…c-WÂ-NE-úP-R-_T-]qÈ_-`-]N…-ˇN-
F‰c-T@]-™`-KÈ,    ,_T-]qÈ_-H…-VU-Oÿ-UWP-S“P-c“U-WÍCc-R-N‰-VU-Oÿ -

Tí’P-PÈ,  ,H…-VU-Oÿ-U-G‰P-S“P-c“U-WÍCc-R-U‰N-R-N‰-VU-Oÿ-U…-Tí’P -K‰,   N‰-õ_-P-N‰-
TZ…P-Ca‰Cc-R-`-UWP-NE-UWP-U-U‰N-R_-Tõ]È,  ,N‰-ˇN-F‰c-T@]-™`-R-NE-,
TFÈU-úP-]Nc-`-WÂ-NE-úP-R-_T-]qÈ_-n…c-]N…-ˇN-F‰c-CcÈ`-KÈ,     ,TFÈU-úP-
]Nc-U-]ÈEc-R]Ã-Oÿc-ò-Tî]Ã-M-U-`,    NU-R]Ã-GÈc-_T-Lfi-éU-R_-]H…C-R_-
]nŸ_-T-P,  c‰Uc-FP-CE-`-`-NC-]N…-õ-T“]Ã-UNÈ-•‰]Ã-WÀC-TaN-R-NC-`-^E-

15

16

ND’-

",            ,NC-R_-]Oÿ-a‰c-T´‰N-R_-]nŸ_-T-]qŸE-R-õ-UG…c-`Cc-cU,
TFÈU-úP-]Nc-l…c-T@]-™`-R,     _T-]qÈ_-CE-mÈN-]N…-ˇN-Oÿ-U-]ÈEc-
R]Ã-Oÿc-ò-Tî]Ã-M-U-`,     NU-R]Ã-GÈc-_T-Lfi-éU-R_-]H…C-R_-]nŸ_-T-P,
c‰Uc-FP-CE-`-`-NC-]N…-õ-T“]Ã-UNÈ-•‰]Ã-WÀC-TaN-R-NC-`-^E-NC-R_-
]Oÿ-a‰c-T´‰N-R_-]nŸ_-T-]qŸE-T-õ-UG…c-`Cc-cU,    Z‰c-mÈN-N‰-ˇN-U-

\‰_-F…C    ,_T-]qÈ_-U-]ÈEc-R]Ã-Oÿc-ò-Tî]Ã-M-U-`-NU-R]Ã-GÈc-_T-Lfi-éU-R_-
]H…C-R_-]nŸ_-T-P,    qE-G”T-c‰Uc-NR]-c‰Uc-NR]-G‰P-RÈ-W”`-t…Uc-NE-úP-
R,   ^ÈP-KP-NE-úP-R,     a‰c-_T-NE-úP-R-NC-]qŸE-§‰,   _T-]qÈ_-qE-G”T-
c‰Uc-NR]-c‰Uc-NR]-G‰P-RÈ-N‰-NC-lE-,    cEc-îc-CF…C-`-T£‰P-TAÿ_-qc-
R-U-^…P,    cEc-îc-CF…C-`-NC‰-T]Ã-˛-T-T´‰N-R-U-^…P-n…,   _T-]qÈ_-cEc-

17
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TF”À-

25



",            ,îc-]T“U-zC-Oÿ-U-`-T£‰P-TAÿ_-qc-a…E-cEc-îc-]T“U-
zC-Oÿ-U-`-NC‰-T]Ã-˛-T-NC-T´‰N-R]Ã-qE-G”T-c‰Uc-NR]-c‰Uc-NR]-G‰P-
RÈ-N‰-NC-]qŸE-EÈ,    ,_T-]qÈ_-CE-NC-]N…-õ-T“]Ã-UNÈ-•‰]Ã-TaN-R-NC-`-
c‰Uc-NN-R-CF…C-VU-ã‰N-R_-]nŸ_-T-N‰-NC-P…,    N‰-TZ…P-Ca‰Cc-Rc-Um‰P-
KÈ,   ,_T-]qÈ_-N‰-NC-P…-N‰-TZ…P-Ca‰Cc-Rc-C\…Cc-K‰,    _T-]qÈ_-c ‰Uc-

FP-N‰-NC-MUc-FN-P…-TcÈN-PUc-l…-S“E-RÈ-NRC-Lfi-U‰N-R-T´‰N-F…E-^ÈEc-c“-•‡N-
R_-]nŸ_-_È, ,N‰-F…]Ã-p…_-Z‰-P, _T-]qÈ_-qE-G”T-c‰Uc-NR]-c‰Uc-NR]-G‰P-RÈ-N‰-
NC-P…,  TNC-Lfi-]Oÿ-a‰c-]H“C-R_-U…-]nŸ_-Z…E-,   c‰Uc-FP-Oÿ-]Oÿ-a‰c-R-U-^…P,
~ÈC-Lfi-]Oÿ-a‰c-R-U-^…P,  CE-\C-Lfi-]Oÿ-a‰c-]H“C-R_-U…-]nŸ_-T]Ã-p …_-_È,  ,_T-
]qÈ_-qE-G”T-c‰Uc-NR]-c‰Uc-NR]-G‰P-RÈ-N‰-NC-lE-GÈc-c“-]Oÿ-a‰c-R-NE-, GÈc-
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20

TF”ÀC-

",            ,U‰N-R_-^E-]Oÿ-a‰c-U…-]H“C-§‰,     N‰-NC-P…-]Oÿ-a‰c-U‰N-R_-
^E-]H“C-R_-U…-]nŸ_-_È,    ,N‰-F…]Ã-p…_-Z‰-P,    _T-]qÈ_-C`-K‰-qE-G”T-c‰Uc-
NR]-c‰Uc-NR]-G‰P-RÈ-N‰-NC-P…,      GÈc-c“-]Oÿ-a‰c-]H“C-P-^E-N‰-I…N-N‰-NC-
C…c-TNC-Lfi-]XÀP-R_-]nŸ_-Z…E-,      c‰Uc-FP-Oÿ-]XÀP-R-NE-,     ~ÈC-Lfi-]XÀP-R-
NE-,     CE-\C-Lfi-]XÀP-R_-]nŸ_-T]Ã-p…_-_È,     ,C`-K‰-GÈc-TNC-U‰N-R_-]Oÿ-

a‰c-]H“C-P-^E-N‰-I…N-N‰-NC-C…c-TNC-Lfi-]XÀP-R_-]nŸ_-Z…E-,    c‰Uc-FP-Oÿ-
]XÀP-R-NE-,  ~ÈC-Lfi-]XÀP-R-NE-,  CE-\C-Lfi-]XÀP-R_-]nŸ_-T]Ã-p…_-_È,  ,N‰-F…]Ã-p…_-
Z‰-P,   _T-]qÈ_-qE-G”T-c‰Uc-NR]-GÈc-lE-`ÈC-R_-T\“E-T_-U…-q-§‰,   GÈc-U-
^…P-R-^E-U…-T\“E-T]Ã-p…_-_È, ,N‰-Tc-P-N‰-`c-NCÈEc-K‰-N‰-TZ…P-Ca‰Cc-Tc-GÈc-
l…-éU-uEc-]N…-C\…Ec-õ-T“_-a‰c-R-éUc-l…c-GÈc-éUc-lE-ßE-T_-q-P, G Èc-
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TF”Àc-

26



",            ,U-^…P-R-éUc-õ-F…-©Èc-Z‰c-Cc“Ec-cÈ,    ,CZP-^E-TFÈU-úP-
]Nc-l…c-WÂ-NE-úP-R-_T-]qÈ_-`-]N…-ˇN-F‰c-T@]-™`-KÈ,   ,_T-]qÈ_-]N…-H…-£U-
Oÿ-c‰Uc,    N‰-TZ…P-Ca‰Cc-R]Ã-CE-É-P-U‰N-R-^E-NC-R_-íÈCc-R]Ã-qE-
G”T-Lfi-UEÈP-R_-íÈCc-R_-cEc-îc-R]Ã-GÈc-N‰-CE-^E-^ÈN-£U-UU,    N‰ -TZ…P-
Ca‰Cc-Rc-GÈc-N‰-CE-^E-T§P-£U-UU,     N‰-ˇN-F‰c-T@]-™`-R-NE-,

TFÈU-úP-]Nc-`-WÂ-NE-úP-R-_T-]qÈ_-n…c-]N…-ˇN-F‰c-CcÈ`-KÈ,    ,TFÈU-úP-
]Nc-TNC-C…c-TFÈU-úP-]Nc-l…c-Cc“Ec-R]Ã-NÈP-]W`-T-õ_-P, N‰-TZ…P-Ca‰Cc-
Rc-CE-É-P-U‰N-R-^E-NC-R_-íÈCc-R]Ã-qE-G”T-Lfi-UEÈP-R_-íÈCc-R_-cEc-îc-
R]Ã-GÈc-N‰-CE-^E-U-UG…c-`Cc-cÈ,   ,N‰-TZ…P-Ca‰Cc-Rc-T§P-R]Ã-GÈc-N‰-CE-
^E-U-UG…c-`Cc-cÈ,    ,N‰-F…]Ã-ÜN-Oÿ-Z‰-P,    N‰-TZ…P-Ca‰Cc-Rc-  GÈc-N‰-CE-^E-
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TF”-Cc“U

",            ,UEÈP-R_-íÈCc-R_-cEc-îc-R]U,      T§P-R-N‰-P…-C\“E-Oÿ-U-
UG…c-TäÈN-Oÿ-U-UG…c-K‰,    N‰-P…-GÈc-lE-U-`Cc,    GÈc-U-UG…c-R-^E-U-
`Cc-R]Ã-ÜN-Oÿ]È,    ,N‰-F…]Ã-ÜN-Oÿ-Z‰-P,    ]SCc-R]Ã-CE-\C-éUc-P…-]Oÿc-U-
qc-l…c-_T-Lfi-q‰-T]Ã-ÜN-Oÿ]È,     ,TFÈU-úP-]Nc-l…c-T@]-™`-R,    _T-]qÈ_-
]N…-H…-£U-Oÿ-c‰Uc,     _…Cc-l…-T“]U-_…Cc-l…-T“-UÈ-CE-`-`-Z…C-C…c-§ÈE-

Cc“U-n…-§ÈE-G‰P-RÈ]Ã-]H…C-å‰P-n…-BUc-]N…-_…P-RÈ-G‰-¶-TOÿP-n…c-_T-Lfi-CE-T_-qc-
K‰-Æ…P-R-q…P-P, _…Cc-l…-T“]U-_…Cc-l…-T“-UÈ-N‰-CZ…-N‰-`c-TcÈN-PUc-l…-S“E-RÈ-UE-
Oÿ-T´‰N-£U-UU,  _T-]qÈ_-n…c-CcÈ`-R,    TFÈU-úP-]Nc-UE-`Cc-cÈ,  ,TN‰-
T_-Ca‰Cc-R-UE-`Cc-cÈ,  ,_…Cc-l…-T“]U-_…Cc-l…-T“-UÈ-N‰-N‰]Ã-CZ…-N‰-`c-TcÈN-
PUc-l…-S“E-RÈ-UE-Oÿ-T´‰N-NÈ,  ,N‰-F…]Ã-ÜN-Oÿ-Z‰-P,  TcÈN-PUc-l… -S“E-RÈ-N‰-I…N-S“E-
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TF”-TZ…-
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",            ,RÈ-U-UG…c-R]Ã-ÜN-Oÿ-§‰,   N‰-Tc-P-N‰-TZ…P-Ca‰Cc-Rc-TcÈN-PUc-
l…-S“E-RÈ-TcÈN-PUc-l…-S“E-RÈ-Z‰c-Cc“Ec-cÈ,     ,TFÈU-úP-]Nc-l…c-T@]-™`-
R,    _T-]qÈ_-_…Cc-l…-T“]U-_…Cc-l…-T“-UÈ-CE-C…c-§ÈE-Cc“U-n…-§ÈE-G‰P-RÈ]Ã-
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CE-C…c-GÈc-l…-éU-uEc-]N…-`c-M-P-WÀC-TZ…-R]Ã-WÀCc-c“-TFN-R-VU-T\ “E-

Pc-CZP-NC-`-]GN-F…E-^E-NC-R_-_T-Lfi-§‰P-P,   CZ…-N‰-`c-TcÈN-PUc-l…-S“E-
RÈ-G‰c-UE-Oÿ-uEc-U‰N-NRC-Lfi-U‰N-R-T ‰́N-NÈ,   ,N‰-F…]Ã-p…_-Z‰-P,  _T-]qÈ_-N‰-TZ…P-Ca‰Cc-
R-Nu-TFÈU-R-^E-NC-R_-íÈCc-R]Ã-cEc-îc-éUc-l…-É-P-U‰N-R-^E-NC-R_-íÈCc-
R]Ã-qE-G”T-P…-]N…-`c-qŸE-§‰,   cEc-îc-TFÈU-úP-]Nc-éUc-lE-]N…-`c- ‰́c-R]Ã-
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Oÿ-c‰Uc,  î‡P-Oÿ-[÷Cc-R-]N…-£U-Oÿ-TNC-C…c-î‡P-Oÿ-[÷Cc-R]Ã-]{c-T“-MÈT-TÈ-£U-
Oÿ-c‰Uc-£U-UU,  _T-]qÈ_-n…c-CcÈ`-R,    TFÈU-úP-]Nc-N‰-P…-U-`Cc-cÈ,  ,
N‰-F…]Ã-ÜN-Oÿ-Z‰-P,    TFÈU-úP-]Nc-N‰-P…-F…-`-^E-[÷Cc-R-U-UG…c-R]Ã-ÜN-Oÿ-

§‰,   N‰c-P-î‡P-Oÿ-[÷Cc-R-Z‰c-Tn…]È,   ,C\“Cc-`-^E-U-[÷Cc,    ±-`-^E-U-`Cc,
 x…-`-^E-U-`Cc,   _È-`-^E-U-`Cc,   _‰C-q-`-^E-U-`Cc,    GÈc-éUc-`-^E-
U-[÷Cc-K‰,    N‰c-P-î‡P-Oÿ-[÷Cc-R-Z‰c-Tn…]È,    ,N‰-F…]Ã-ÜN-Oÿ-Z‰-P,    TFÈU-úP-]Nc-
C`-K‰-î‡P-Oÿ-[÷Cc-R-]N…-£U-Oÿ-TNC-C…c-î‡P-Oÿ-[÷Cc-R]Ã-]{c-T“-MÈT-TÈ-£U-Oÿ-c‰Uc-
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UU,    _T-]qÈ_-n…c-CcÈ`-R,    TFÈU-úP-]Nc-N‰-P…-U-`Cc-cÈ,    ,N ‰-F…]Ã-p…_-Z‰-
P,    CE-`P-F…C-p…_-]ÈE-T-I…N-Oÿ-[÷Cc-R]Ã-GÈc-N‰-CE-^E-U-UG…c-R]Ã-ÜN-Oÿ-

§‰,     N‰c-P-`P-F…C-p…_-]ÈE-T-Z‰c-Tn…]È,    ,TFÈU-úP-]Nc-C`-K‰ -`P-F…C-p…_-
]ÈE-T-]N…-£U-Oÿ-TNC-C…c-`P-F…C-p…_-]ÈE-T]Ã-]{c-T“-MÈT-TÈ-£U-Oÿ-c‰Uc-R_-
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_T-]qÈ_-n…c-CcÈ`-R,     TFÈU-úP-]Nc-N‰-P…-U-`Cc-cÈ,     ,N‰-F…] Ã-ÜN-Oÿ-
Z‰-P,   CE-p…_-U…-]ÈE-T-I…N-Oÿ-[÷Cc-R]Ã-GÈc-N‰-CE-^E-U-UG…c-R]Ã -ÜN-Oÿ-
§‰,    N‰]Ã-p…_-p…_-U…-]ÈE-T-Z‰c-Tn…]È,     ,TFÈU-úP-]Nc-l…c-T@]-™`-R,
_T-]qÈ_-]N…-H…-£U-Oÿ-c‰Uc,    Nu-TFÈU-R-]N…-£U-Oÿ-TNC-C…c-Nu-TF ÈU-

R-I…N-MÈT-TÈ-£U-Oÿ-c‰Uc-£U-UU,   _T-]qÈ_-n…c-CcÈ`-R,   TFÈU-úP-]Nc-N‰-
P…-U-`Cc-cÈ,    ,N‰-F…]Ã-ÜN-Oÿ-Z‰-P,   CE-NC-Nu-TFÈU-R-Z‰c-Tn…-T]Ã-GÈc-N‰-CE-
^E-U-UG…c-R]Ã-ÜN-Oÿ]È, ,TFÈU-úP-]Nc-C`-K‰-Nu-TFÈU-R-]N…-£U-Oÿ-TNC-
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Nu-TFÈU-R-^E-NC-R_-íÈCc-R]Ã-cEc-îc-l…c-IÈP-UÈEc-R-U‰N-R_-CPc-
R-éUc-l…-UGÈC-Lfi-T§P-K‰,    TFÈU-úP-]Nc-TNC-]NÈN-GCc-NE-{`-T-
Nu-TFÈU-R-`Cc-lE-,    TFÈU-úP-]Nc-TNC-]N…-£U-Oÿ-TNC-P…-Nu-
TFÈU-R]È-£U-Oÿ-U…-c‰Uc-`Cc-cÈ,    ,TFÈU-úP-]Nc-C`-K‰-]N…-£U-Oÿ-TNC-

C…c-Nu-TFÈU-R-I…N-MÈT-TÈ-£U-Oÿ-c‰Uc-R_-nŸ_-P,   N‰-TZ…P-Ca‰Cc-Rc-TNC-
`-_…Cc-l…-T“-_T-]qÈ_-P…-IÈP-UÈEc-R-U‰N-R_-CPc-R-éUc-l…-UGÈC-^…P -K‰, F…-`-
^E-U…-CPc-Rc-P-IÈP-UÈEc-R-U‰N-R_-CPc-R-Z‰c-`“E-U…-§ÈP-`Cc-cÈ,  ,TFÈU-
úP-]Nc-l…c-T@]-™`-R,   _T-]qÈ_-]N…-H…-£U-Oÿ-c‰Uc,   N‰-TZ…P-Ca‰Cc-
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TZ…P-Ca‰Cc-R-Nu-TFÈU-R-^E-NC-R_-íÈCc-R]Ã-cEc-îc-U_-U‰-UXN-
`c-CE-ÉEc-R]Ã-GÈc-N‰-CE-^E-^ÈN-^‰-U-UG…c-`Cc-cÈ,   ,TFÈU-úP-]Nc-
l…c-T@]-™`-R,   _T-]qÈ_-qE-G”T-c‰Uc-NR]-CE-`-`-Z…C-]N…-ˇN-Oÿ-TNC-

C…c-Z…E-T@ÈN-R-éUc-±„T-RÈ-Z‰c-\‰_-P-N‰-P…-U…-TN‰P-R_-µ]È,  ,N‰- F…]Ã-p…_-Z‰-P,
_T-]qÈ_-Z…E-T@ÈN-R-éUc-Z…E-T@ÈN-R-éUc-Z‰c-q-T-P…,  T@ÈN-R-N‰-NC -U‰N-
R_-N‰-TZ…P-Ca‰Cc-R_-Cc“Ec-R]Ã-p…_-K‰,  N‰c-P-Z…E-T@ÈN-R-éUc-Z‰c -
q]È,    ,_T-]qÈ_-N‰-õ-Tc-P,   qE-G”T-c‰Uc-NR]-c‰Uc-NR]-G‰P-RÈc-]N…-
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_T-]qÈ_-]N…-õ-§‰-NR‰_-P,    ´‰c-T“-Z…C-`“c-]N…-õ-T“_-nŸ_-K‰,    ]N…-õ-§‰-
_…]Ã-î`-RÈ-_…-_T-VU-Oÿ-nŸ_-P,    _T-]qÈ_-]N…-H…-£U-Oÿ-c‰Uc,    `“c-N‰-G‰-T-
^…P-£U-UU,   _T-]qÈ_-n…c-CcÈ`-R,   TFÈU-úP-]Nc-`“c-N‰-G‰-T-`Cc-

cÈ, ,TN‰-T_-Ca‰Cc-R-`“c-N‰-G‰-T-`Cc-cÈ, ,N‰-F…]Ã-ÜN-Oÿ-Z‰-P, N‰ -TZ…P-Ca‰Cc-
Rc-N‰-NEÈc-RÈ-U-UG…c-R_-Cc“Ec-R]Ã-ÜN-Oÿ-§‰, E‰c-P-`“c-N‰-G‰-T-Z ‰c-Tn…]È, ,N‰-
NEÈc-RÈ-U-UG…c-Tc-N‰c-P-`“c-Z‰c-q]È,  ,TFÈU-úP-]Nc-l…c-T@]-™`-R,  _T-
]qÈ_-]N…-H…-£U-Oÿ-c‰Uc,   CED]Ã-Å‡E-C…-q‰-U-H…-£‰N-R-CED]Ã-Å‡E-^E-N‰-£‰N-
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UE-`Cc-P,   N‰-NC-C…c-q‰-U-õ-©Èc-lE-F…-]W`,    TFÈU-úP-]Nc-l…c-
T@]-™`-R,    _T-]qÈ_-mÈN-UÈc-R_-q]È,   ,mÈN-l…-BÈE-Oÿ-G”N-T_-q] È,   ,
CE-D]Ã-Å‡E-N‰-NC-C…-q-U-H…-£‰N-R-N‰-£‰N-l…-]H…C-å‰P-n…-BUc-P-´ ‰c-R]U,
T“N-U‰N-`-`-Z…C-C…-_…P-RÈ-G‰-¶-TOÿP-n…c-_T-Lfi-CE-T_-qc-K‰,    N‰-

TZ…P-Ca‰Cc-R-Nu-TFÈU-R-^E-NC-R_-íÈCc-R]Ã-cEc-îc-éUc-`-Æ…P-
R-q…P-P,   _T-]qÈ_-]N…-H…-£U-Oÿ-c‰Uc,   ´‰c-R]U-T“N-U‰N-N‰-CZ…-N‰-`c-
TcÈN-PUc-UE-Oÿ-T´‰N-£U-UU,   _T-]qÈ_-n…c-CcÈ`-R,   TFÈU-úP-]Nc-
UE-`Cc-cÈ,   ,TN‰-T_-Ca‰Cc-R-UE-`Cc-cÈ,   ,´‰c-R]U-T“N-U‰N-N‰-CZ…-
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n…c-_T-Lfi-CE-T_-qc-K‰,     N‰-TZ…P-Ca‰Cc-R-Nu-TFÈU-R-^E-NC-R_-í ÈCc-
R]Ã-cEc-îc-éUc-`-Æ…P-R-q…P-R-Tc,     CE-C…c-GÈc-l…-éU-uEc-]N…-
`c-M-P-WÀC-TZ…-R]Ã-WÀCc-c“-TFN-R-VU-T\“E-Pc,    CZP-NC-`-^E-NC-
R_-_T-Lfi-TaN-N‰-^E-NC-R_-_T-Lfi-T§P-P,    N‰-I…N-CZ…-N‰-`c-TcÈN-PUc-

G‰c-UE-Oÿ-uEc-U‰N-NRC-Lfi-U‰N-R-T´‰N-NÈ,  ,^E-_T-]qÈ_-c-pÈCc-CE-P-
GÈc-l…-éU-uEc-]N…-`c-M-P-WÀC-TZ…-R]Ã-WÀCc-c“-TFN-R-VU-]NÈP-KU-§ ÈP-
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úP-]Nc-GÈc-l…-éU-uEc-]N…]Ã-U…E-F…-`Cc,   ]N…-H…-õ_-T\“E-T_-Tn…,    N‰-
ˇN-F‰c-CcÈ`-R-NE-,   TFÈU-úP-]Nc-l…c-WÂ-NE-úP-R-_T-]qÈ_-`-]N…-ˇN-

F‰c-T@]-™`-KÈ, ,_T-]qÈ_-GÈc-l…-éU-uEc-]N…]Ã-U…E-a‰c-_T-l…-S-_È` -Lfi-p…P-
R-Z‰c-q-§‰-]N…-N‰-õ_-T\“Ec-a…C   ,N‰-F…]Ã-p…_-Z‰-P,  _T-]qÈ_-N‰ -TZ…P-Ca‰Cc-
Rc-a‰c-_T-l…-S-_È`-Lfi-p…P-R-CE-Cc“Ec-R-N‰-I…N-S-_È`-Lfi-p…P-R-U‰N-R]Ã-
p…_-K‰,    N‰c-P-a‰c-_T-l…-S-_È`-Lfi-p…P-R-Z‰c-q]È,    ,_T-]qÈ_-]N…-H…-£U-Oÿ-
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l…c-T@]-™`-R,    _T-]qÈ_-]N…-H…-£U-Oÿ-c‰Uc,    §ÈE-Cc“U-n…-§ÈE-G‰P-
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Ca‰Cc-R-UE-`Cc-cÈ, ,N‰-F…]Ã-ÜN-Oÿ-Z‰-P, TFÈU-úP-]Nc-c]Ã-çfl`-CE-`Cc-
R-N‰-çfl`-U-UG…c-R_-N‰-TZ…P-Ca‰Cc-Rc-Cc“Ec-R]Ã-ÜN-Oÿ-§‰, N‰c-P-c]Ã-çfl`-
Z‰c-Tn…]È,   ,]H…C-å‰P-n…-BUc-CE-`Cc-R-N‰-NC-BUc-U-UG…c-R_-N‰-TZ…P-
Ca‰Cc-Rc-Cc“Ec-R]Ã-ÜN-Oÿ-§‰,  N‰c-P-]H…C-å‰P-n…-BUc-Z‰c-Tn…]È,  ,TFÈU-
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n…c-CcÈ`-R,  ,TFÈU-úP-]Nc-N‰-P…-U-`Cc-cÈ,  ,N‰-F…]Ã-ÜN-Oÿ-Z‰-P,   ´‰c-T“-
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™`-R,   _T-]qÈ_-´‰c-T]U,   T“N-U‰N-CE-`-`-Z…C-C…c-`“c-CED]Ã-Å‡E-C…-
q‰-U-£‰N-^ÈEc-c“-TKE-T-Tc,   CE-C…c-GÈc-l…-éU-uEc-]N…-`c-M-P-WÀC-TZ…-
R]Ã-WÀCc-c“-TFN-R-VU-T\“E-§‰-CZP-NC-`-^E-NC-R_-T§P-P, N‰-I…N-CZ …-N‰-
`c-TcÈN-PUc-G‰c-UE-Oÿ-uEc-U‰N-NRC-Lfi-U‰N-R-T´‰N-NÈ,  ,N‰-Pc-WÂ-NE-úP-

49

50

IÂ_-x’C-

33



",           ,R-_T-]qÈ_-GÈc-l…-b÷Cc-l…c-UG…-U-pŸE-§‰,   N‰c-UG…-U-p…c-
Pc-TFÈU-úP-]Nc-`-]N…-ˇN-F‰c-CcÈ`-KÈ,   ,GÈc-l…-éU-uEc-]N…-N‰-TZ …P-
Ca‰Cc-R-H…-£‰N-Rc-Cc“Ec-R-P…,   TFÈU-úP-]Nc-EÈ-UW_-`Cc-cÈ,   ,TN‰-
T_-Ca‰Cc-R-EÈ-UW_-`Cc-cÈ,   ,TFÈU-úP-]Nc-TNC-C…c-^‰-a‰c-´‰c-
W”P-GN-TNC-C…c-GÈc-l…-éU-uEc-]N…-¢ÈP-PU-^E-U-MÈc-`Cc-cÈ,   ,N‰-

F…]Ã-ÜN-Oÿ-Z‰-P, TFÈU-úP-]Nc-UNÈ-•‰-TaN-R-]N…-`-CE-NC-^E-NC-R_-
]Oÿ-a‰c-T´‰N-T_-]nŸ_-R]Ã-c‰Uc-FP-N‰-NC-P…-EÈ-UW_-_T-NE-úP-R_-]n Ÿ_-
`Cc-cÈ,    ,N‰-F…]Ã-ÜN-Oÿ-Z‰-P,    TFÈU-úP-]Nc-^E-NC-R_-]Oÿ-a‰c-R-CE-
`Cc-R-N‰-I…N-]Oÿ-a‰c-U-UG…c-R]Ã-ÜN-Oÿ-§‰,    N‰c-P-^E-NC-R_-]Oÿ -a‰c-
Z‰c-N‰-TZ…P-Ca‰Cc-Rc-Cc“Ec-cÈ,    ,TFÈU-úP-]Nc-TNC-P…-GÈc-l…-éU -
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IÂ_-TO÷P-

",            ,uEc-]N…-TaN-R-`-åÈC-F…E-UÈc-R-P…,      TNC-`-EÈ-UW_-U-
`Cc-l…c,     ,TFÈU-úP-]Nc-ÜN-U]Ã-WÂ-ÜN-U]Ã-Oÿc-ò-Tî]Ã-M-U-`-c‰Uc-
FP-CE-NC-GÈc-l…-éU-uEc-]N…-`‰P-R-NE-,   ]{…-T-NE-,  ]XÀP-R-NE-,    ]GE-
T-NE-,    ÅÈC-R-NE-,    AÿP-G”T-R_-q‰N-R-N‰-NC-P-EÈ-UW_-_T-NE-úP-R_-
]nŸ_-`Cc-cÈ,    ,^E-TFÈU-úP-]Nc-N‰-NC-P…-TNC-Lfi-]Oÿ-a‰c-]H“C-R_-

U…-]nŸ_-Z…E-,  c‰Uc-FP-Oÿ-]Oÿ-a‰c-R-NE-,  ~ÈC-Lfi-]Oÿ-a‰c-R-NE-,   CE-\C-Lfi-
]Oÿ-a‰c-]H“C-R_-U…-]nŸ_-`Cc-cÈ,  ,N‰-F…]Ã-ÜN-Oÿ-Z‰-P,  TFÈU-úP-]Nc-TNC-Lfi-
]Oÿ-a‰c-R-NE-,   c‰Uc-FP-Oÿ-]Oÿ-a‰c-R-NE-,   ~ÈC-Lfi-]Oÿ-a‰c-R-NE-,   CE-\C-Lfi-
]Oÿ-a‰c-R-CE-`Cc-R-N‰-I…N-]Oÿ-a‰c-MUc-FN-NE-{`-T]Ã-ÜN-Oÿ]È,
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IÂ_-TîN-
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",            ,,N‰-F…]…-ÜN-Oÿ-Z‰-P,       cEc-îc-TFÈU-úP-]Nc-éUc-P…-
]Oÿ-a‰c-MUc-FN-NE-{`-T]Ã-ÜN-Oÿ]È,    ,N‰-ˇN-F‰c-CcÈ`-R-NE-,    TFÈU-úP-
]Nc-l…c-WÂ-NE-úP-R-_T-]qÈ_-`-]N…-ˇN-F‰c-T@]-™`-KÈ,    ,_T-]qÈ_-N‰-N‰-
TZ…P-PÈ,    ,N‰-N‰-TZ…P-K‰,    c‰Uc-FP-CE-NC-UNÈ-•‰-]N…-TaN-R-` -U…-∞C-
F…E-U…-NE-Ec-`-AÿP-Lfi-NE-Ec-R_-U…-]nŸ_-T-N‰-NC-P…-EÈ-UW_-_T-NE-úP-R_-

]nŸ_-_È,   ,N‰-F…]Ã-p…_-Z‰-P,   _T-]qÈ_-S-_È`-Lfi-p…P-R-NU-R-]N… -P…-N‰-TZ…P-Ca‰Cc-
Rc-Cc“Ec-K‰,   S-_È`-Lfi-p…P-R-NU-R-CE-N‰-TZ…P-Ca‰Cc-Rc-Cc“Ec-R-N‰-
cEc-îc-TFÈU-úP-]Nc-NRC-Lfi-U‰N-WN-U‰N-R-éUc-l…c-lE-Cc“Ec-R]Ã-
p…_-K‰, N‰c-P-S-_È`-Lfi-p…P-R-NU-R-Z‰c-q]È,  ,^E-_T-]qÈ_-N‰-TZ…P -Ca‰Cc-
Rc-T\ÈN-R]Ã-S-_È`-Lfi-p…P-R-CE-^…P-R-N‰-I…N-S-_È`-Lfi-p…P-R-U‰N-N È,   ,N‰-F…]Ã-p…_-

55

56

IÂ_-ND’-

",            ,Z‰-P,  _T-]qÈ_-CE-C…-WÂ-@-`…E-@]Ã-î`-RÈc, E]Ã-^P-`C-NE-
I…N-`C-éUc-TFN-R_-nŸ_-R-N‰]Ã-WÂ-E-`-TNC-Lfi-]Oÿ-a‰c-cU,   c‰Uc-FP-Oÿ-
]Oÿ-a‰c-cU,     ~ÈC-Lfi-]Oÿ-a‰c-cU,     CE-\C-Lfi-]Oÿ-a‰c-lE-U-qŸE-Z…E-,
E-`-]Oÿ-a‰c-F…-^E-U‰N-`-]Oÿ-a‰c-U‰N-R_-nŸ_-R-^E-U-^…P-R]Ã-p…_-_ È,
,N‰-F…]Ã-p…_-Z‰-P,   _T-]qÈ_-C`-K‰-N‰]Ã-WÂ-E-`-TNC-Lfi-]Oÿ-a‰c-q ŸE-P,  N‰]Ã-WÂ-

CPÈN-c‰Uc-l…-]Oÿ-a‰c-lE-]qŸE-`,   c‰Uc-FP-Oÿ-]Oÿ-a‰c-R-NE-,   ~ ÈC-Lfi-]Oÿ-
a‰c-R-NE-,   CE-\C-Lfi-]Oÿ-a‰c-qŸE-P,  N‰]Ã-WÂ-CPÈN-c‰Uc-l…-]Oÿ-a‰c-lE-]qŸE-
T]Ã-p…_-_È,  ,_T-]qÈ_-Ec-UEÈP-R_-a‰c-K‰,  ]Nc-R]Ã-Oÿc-P-E-WÂ-_Tc-ò-Tî_-
T\ÈN-R-µ-T-Z‰c-q-T]Ã-xE-~ÈE-Oÿ-nŸ_-R-N‰]Ã-WÂ-P-^E-,  E-`-TNC-Lfi -]Oÿ-a‰c-U-qŸE-,
c‰Uc-FP-Oÿ-]Oÿ-a‰c-NE-,   ~ÈC-Lfi-]Oÿ-a‰c-NE-,   CE-\C-Lfi-]Oÿ-a‰c-U-qŸE-EÈ, ,
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c“U-F”-
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",            ,_T-]qÈ_-N‰-õ-Tc-P,    qE-G”T-c‰Uc-NR]-c‰Uc-NR]-G‰P-
RÈc-]Oÿ-a‰c-MUc-FN-éU-R_-ßEc-K‰,   É-P-U‰N-R-^E-NC-R_-íÈCc-R]Ã-
qE-G”T-Lfi-c‰Uc-T´‰N-R_-q]È,    ,C\“Cc-`-^E-U…-CPc-R_-c‰Uc-T´‰N-
R_-q]È,  ,±-NE-x…-NE-_È-NE-,   _‰C-q-`-^E-U…-CPc-R_-c‰Uc-T´‰N-R_-q]È,  ,
GÈc-`-^E-U…-CPc-R_-c‰Uc-T´‰N-R_-q]È,   ,GÈc-U‰N-R-`-^E-U…-CPc-

R_-c‰Uc-T´‰N-R_-q]È,  ,F…-`-^E-U…-CPc-T_-c‰Uc-T´‰N-R_-q]È,  ,N‰ -F…]Ã-
p…_-Z‰-P, CPc-R-CE-^…P-R-N‰-I…N-U…-CPc-R]Ã-p…_-K‰,  N‰-Tc-P-N‰-TZ…P-Ca‰Cc-
Rc-]N…-ˇN-Oÿ,   qE-G”T-c‰Uc-NR]-CE-`-^E-U…-CPc-R_-Æ…P-R-Æ…P-R_-
q]È,    ,Z‰c-Cc“Ec-cÈ,    ,^E-_T-]qÈ_-qE-G”T-c‰Uc-NR]-]N…-õ_-c‰Uc-FP-
MUc-FN-l…-NÈP-n…-p…_-Æ…P-R-^ÈEc-c“-TKE-T_-q]È,    ,c‰Uc-FP-Oÿ-]Oÿ-a‰c-R-

59

60

cÈ-CFÀC-

",            ,CE-^…P-R-N‰-I…N-lE-]Oÿ-a‰c-U‰N-R-§‰,     N‰-TZ…P-Ca‰Cc-
Rc-c‰Uc-FP-MUc-FN-F‰c-CE-NC-Cc“Ec-R]Ã-c‰Uc-FP-N‰-NC-I…N-lE-U‰N-
R]È-N‰-F…]Ã-p…_-Z‰-P,     _T-]qÈ_-N‰-TZ…P-Ca‰Cc-R-P…-^E-NC-R_-Cc“E-T,
TN‰P-R_-Cc“E-T,     N‰-TZ…P-I…N-Oÿ-Cc“E-T-§‰,     N‰-TZ…P-Ca‰Cc-R-P…-
`ÈC-R_-Cc“E-T-U-^…P-R]Ã-p…_-_È,     ,^E-_T-]qÈ_-N‰-TZ…P-Ca‰Cc-Rc-

GÈc-CE-^E-UEÈP-R_-íÈCc-R_-cEc-îc-R]U,  T§P-R-N‰-`-TN‰P-R-N‰-^E-
U‰N,  ,í’P-R-^E-U‰N-NÈ,  ,_T-]qÈ_-]N…-õ-§‰,  NR‰_-P-U…C-NE-úP-R]Ã-U…-Z…C-
U—P-R_-[÷Cc-P-F…-^E-U…-UMÈE-T-N‰-TZ…P-Oÿ-CE-NEÈc-RÈ_-ü‚E-Tc-Æ…P -R-^ÈEc-
c“-CKÈE-T]Ã-qE-G”T-c‰Uc-NR]-Tõ-T_-q]È,  ,^E-_T-]qÈ_-]N…-õ-§‰,  NR‰_-P,
PU-`Ec-K‰-I…-U-a_-Pc-U…C-NE-úP-R]Ã-U…c-C\“Cc-éU-R-¶-WÍCc-NC-
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cÈ-CIÀc-
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",            ,UMÈE-T-N‰-TZ…P-Oÿ,    CE-NEÈc-RÈ_-U-ü‚E-Tc-Æ…P-R-^ÈEc-c“-
CKÈE-T]Ã-qE-G”T-c‰Uc-NR]-Tõ-T_-q]È,     ,^E-_T-]qÈ_-_…Cc-l…-T“]U-
_…Cc-l…-T“-UÈ-CE-NC-GÈc-l…-éU-uEc-]N…-`‰P-R-NE-,    ]XÀP-R-NE-,    ]GE-
T-NE-, ÅÈC-R-NE-,    AÿP-G”T-R_-q‰N-R-NE-,    CZP-NC-`-î-G‰_-^E-NC-
R_-_T-Lfi-§ÈP-R-N‰-NC-P…-N‰-TZ…P-Ca‰Cc-Rc-Um‰P,    N‰-TZ…P-Ca‰Cc-

Rc-C\…Cc-K‰,    c‰Uc-FP-N‰-NC-MUc-FN-P…-TcÈN-PUc-l…-S“E-RÈ-NRC-Lfi-
U‰N-R-T´‰N-R_-]nŸ_-_È,   ,^E-_T-]qÈ_-´‰c-R]U,    T“N-U‰N-CE-Z…C -¢-
xÈ]Ã-Oÿc-l…-WÂ-`“c-CEÂ]Ã-Å‡E-C…-q‰-U-£‰N-^ÈEc-c“-CKÈE-`,   p‰N-l…-Oÿc-NE-,
p…-xÈ]Ã-Oÿc-l…-WÂ-^E-`“c-CE-D]Ã-Å‡E-C…-q‰-U-£‰N-^ÈEc-c“-CKÈE-§ ‰,   éU-
uEc-]N…-õ-T“_-Tˇ`-R-q‰-T-t‰C-t…C-]T“U-zC-Oÿ-U_-`“c-^ÈEc-c“-
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cÈ-Cc“U-

",            ,CKÈE-T-Tc, CE-C…c-GÈc-l…-éU-uEc-]N…-MÈc-Pc-U…-ßÈE-P,
N‰-I…N-CZ…-N‰-`c-TcÈN-PUc-G‰c-UE-Oÿ-uEc-U‰N-NRC-Lfi-U‰N-R-T´‰N-P ,
CE-C…c-^…-C‰_-{…c-Pc-`‰P-R-NE-,   ]XÀP-R-NE-,   ]GE-T-NE-,   ÅÈC-R-NE-,
AÿP-G”T-R_-q‰N-R-NE-,   CZP-NC-`-î-G‰_-^E-NC-R_-_T-Lfi-§ÈP-R-õ-
F…-©Èc,   ^E-_T-]qÈ_-GÈc-l…-éU-uEc-]N…-P…-TcU-n…c-U…-mT-F…E-,

UW”Ec-R-U‰N-N‰,    ]N…]Ã-éU-R_-©…P-R-^E-TcU-n…c-U…-mT-R-I…N-Oÿ-_…C-R_-
q]È,   ,GÈc-l…-éU-uEc-]N…-P…-M‰C-R-UGÈC-`-^E-NC-R_-[÷Cc-R]Ã-c‰Uc-FP-
éUc-l…-NÈP-NE-,    M‰C-R-S“`-Oÿ-p…P-R-`-^E-NC-R_-[÷Cc-R]Ã-c‰Uc-FP-
éUc-l…-NÈP-n…-p…_-N‰-TZ…P-Ca‰Cc-Rc-Cc“Ec-cÈ,    ,CE-NC-GÈc-l…-éU-
uEc-]N…-`‰P-R-NE-, ]XÀP-R-NE-,    ]GE-T-NE-,   ÅÈC-R-NE-,   AÿP-G”T-R_-
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cÈ-TZ…-
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",           ,q‰N-R-NE-,      CZP-NC-`-î-G‰_-^E-NC-R_-_T-Lfi-§ÈP-R-
N‰-NC-P…-N‰-TZ…P-Ca‰Cc-Rc-Um‰P,      N‰-TZ…P-Ca‰Cc-Rc-C\…Cc-K‰,
c‰Uc-FP-N‰-NC-MUc-FN-P…-TcÈN-PUc-l…-S“E-RÈ-NRC-Lfi-U‰N-R-NE-úP-
R_-]nŸ_-TcÈN-PUc-l…-S“E-RÈ-TcU-n…c-U…-mT-R-NE-,    UW”Ec-R-U‰N-
R-NE-,   CZ`-Oÿ-U‰N-R-NE-,   WN-U‰N-R-NE-,   úP-R_-]nŸ_-K‰,   c ‰Uc-

FP-N‰-NC-MUc-FN-E]Ã-qE-G”T-zC-R-`-MÈCc-R_-]nŸ_-_È,    ,N‰-F…]Ã-p…_-Z‰-
P,  _T-]qÈ_-NUP-R-`-UÈc-R-éUc-l…c-GÈc-l…-éU-uEc-]N…-UIP-R_-U…-Q ÷c-
K‰,   TNC-Lfi-õ-T-éUc-l…c-U-^…P,   c‰Uc-FP-Oÿ-õ-T-éUc-l…c-U-^…P,    ~ÈC-
Lfi-õ-T-éUc-l…c-U-^…P-Z…E-,   CE-\C-Lfi-õ-T-éUc-l…c-UIP-R-NE-ÉE-T -NE-
T\“E-T-NE-,  ÅÈC-R-NE-,  AÿP-G”T-R_-q‰N-U…-Q÷c-K‰,  N‰-P…-CPc-U ‰N-R]Ã-p…_-_È,,
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cÈ-ò-

",            ,^E-_T-]qÈ_-c-pÈCc-CE-P-UNÈ-•‰-]N…-§ÈP-R]Ã-c-pÈCc-
N‰-ü-NE-U…-NE-ü-U-^…P-Oÿ-TFc-R]Ã-]H…C-å‰P-n…-UGÈN-R-q-T_-]Èc-R_ -
]nŸ_-_È,   ,c-pÈCc-N‰-pC-q-T_-]Èc-R-NE-,    ˇÈ_-T-q-T_-]Èc-R_-]nŸ_-
K‰,    c-pÈCc-N‰-UGÈN-å‰P-õ-T“_-]nŸ_-_È,    ,^E-_T-]qÈ_-_…Cc-l… -T“]U,
_…Cc-l…-T“-UÈ-CE-NC-]N…-õ-T“]Ã-UNÈ-•‰]Ã-WÀC-]N…-NC-`‰P-R-NE-,   ]XÀP-R-

NE-,   ]GE-T-NE-,   ÅÈC-R-NE-,   AÿP-G”T-c_-q‰N-R-N‰-NC-P…-UP_-T_-]nŸ_,
a…P-Lfi-UP_-T_-]nŸ_-_È,    ,N‰-F…]Ã-p…_-Z‰-P,   _T-]qÈ_-c‰Uc-FP-N‰-NC-P…-WÂ-
_Tc-¢-U]Ã-U…-NC‰-T]Ã-`c-EP-cÈE-Oÿ-´‰-T_-]nŸ_-T-CE-NC-qc-R-N‰-NC-WÂ-]N…-
I…N-`-UP_-Tc,   WÂ-_Tc-¢-U]Ã-U…-NC‰-T]Ã-`c-EP-cÈE-Oÿ-´‰-T_-]nŸ_-T-CE-
NC-qc-R-N‰-NC-qE-T_-]nŸ_-K‰,   cEc-îc-l…-qP-G”T-lE-MÈT-R_-]nŸ_-_È, ,
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cÈ-x’C-
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",           ,_T-]qÈ_-Ec-UEÈP-R_-a‰c-K‰,      ]Nc-R]Ã-Oÿc-Tˇ`-R-
uEc-U‰N-R]Ã-^E-G‰c-uEc-U‰N-R-P,      N‰-TZ…P-Ca‰Cc-R-Nu-TFÈU-
R-^E-NC-R_-íÈCc-R]Ã-cEc-îc-U_-U‰-UXN-l…-¢-_È`-n…-^E-G‰c-
¢-_È`-P,     cEc-îc-q‰-T-tC-t…C-]T“U-zC-TîN-F“-˛-TZ…-NC-qŸE-T-
E‰c-UI‰c-R_-qc-K‰,    U-UI‰c-R_-U-qc-Pc-M—Cc-]qŸE-T_-U-qc-K‰,

_T-]qÈ_-cEc-îc-TFÈU-úP-]Nc-N‰-NC-Ec-UI‰c-R_-qc-Pc-M—Cc-]qŸE-T_-
U-qc-R-CE-^…P-R-NE-,  p…-U]Ã-Oÿc-ò-Tî]Ã-M-U_-nŸ_-R-P,  UNÈ-•‰-]N…-`‰P-R-
NE-, ]x…-T-NE-,   ]XÀP-R-NE-]GE-T-NE-,   ÅÈC-R-NE-,   AÿP-G”T-R_-q‰N-R-CE-
^…P-R-`c,   _T-]qÈ_-TcÈN-PUc-l…-S“E-RÈ-]N…-`-TcÈN-PUc-l…-S“E-RÈ -¢-Uc-
Tî]Ã-G_-^E-I‰-T_-U…-]uÈ,    §ÈE-C…-G-NE-,   ]T“U-n…-G-NE-,  uEc-NE-WN-NE-

71
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cÈ-TO÷P-

",            ,TuE-T-NE-,     NR‰-NE-Ñ-NE-î‡_-^E-U…-T\ÈN-NÈ,     ,_T-]qÈ_-
C`-K‰-N‰]Ã-WÂ-_…Cc-l…-T“]U-_…Cc-l…-T“-UÈ-CE-NC-TcÈN-PUc-l…-S“E-RÈ-
H…-£‰N-_T-Lfi-]XÀP-R_-]nŸ_-T]Ã-_…Cc-l…-T“]U-_…Cc-l…-T“-UÈ-N‰-NC-C…-TcÈN-
PUc-l…-S“E-RÈ-Ec-TäÈN-P,   c‰Uc-FP-éUc-rÈc-rÈc-RÈ_-]nŸ_-Z…E-c‰Uc-
]t‹Cc-R_-]nŸ_-_È,   ,^E-_T-]qÈ_-GÈc-l…-éU-uEc-]N…-TcU-n…c-U…-mT-

§‰,  ]N…]Ã-éU-R_-©…P-R-^E-TcU-n…c-U…-mT-R-I…N-Oÿ-_…C-R_-q]È, ,N ‰-Pc-TFÈU-
úP-]Nc-`-WÂ-NE-úP-R-_T-]qÈ_-n…c-]N…-ˇN-F‰c-CcÈ`-KÈ,      ,TFÈU-úP-
]Nc-qE-G”T-c‰Uc-NR]Ã-M‰C-R-`-^E-NC-R_-[÷Cc-R-éUc-l…c-H…-õ_-CPc-
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TFÈU-úP-]Nc-N‰-TZ…P-Ca‰Cc-Rc-CE-É-P-U‰N-R-^E-NC-R_-íÈCc-
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Tn…-`Cc-cU,   TFÈU-úP-]Nc-l…c-T@]-™`-R,   _T-]qÈ_-^ÈEc-c“-
C\“E-UÈN-l…c,   `ÈC-R_-U…-T\“E-§‰-N‰c-P-^ÈEc-c“-C\“E-T-Z‰c-q]È,    ,^E-
_T-]qÈ_-CE-`-`-Z…C-]N…-ˇN-Oÿ,   N‰-TZ…P-Ca‰Cc-R-T[÷N-NU-qÈP-KU,
TZ‰Ec-cU,   T[÷Cc-cU,   UP`-T_-UXN-NÈ-Z‰c-\‰_-P,   N‰c-^…c-Ec-

TaN-R]Ã-NÈP-U…-a‰c-cÈ,  ,N‰-F…]Ã-p…_-Z‰-P,  _T-]qÈ_-N‰-TZ…P-Ca‰Cc-R-Z‰c-q-
T-P…,   C_-^E-U-T[÷N,   CE-Pc-lE-U-qÈP-R]Ã-p…_-K‰,   N‰c-P-N‰-TZ…P-Ca‰Cc-
R-Nu-TFÈU-R-^E-NC-R_-íÈCc-R]Ã-cEc-îc-Z‰c-q]È,  ,^E-_T-]qÈ_-_…Cc-
l…-T“]U-_…Cc-l…-T“-UÈ-CE-`-`-Z…C-C…c,  §ÈE-Cc“U-n…-§ÈE-G‰P-RÈ]Ã -]H…C-
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ÜN-Oÿ-§‰,  N‰c-P-_…`-RÈ_-]XÀP-R-Z‰c-Tn…]È,   ,TFÈU-úP-]Nc-l…c-T@]-™`-
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N‰-^E-q…c-R-cÈ-cÈ]Ã-´‰-TÈ-éUc-l…c-C\“E-EÈ,  ,_T-]qÈ_-CE-`-`-Z…C-]N…-ˇN-Oÿ,
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P-UÈ-Æ-C-Y-K‰,   yN-\ ' -y-K‰,   e…-_…-K…,   e…-_…-K…,   U…-_-K…,   U…-_…-K…,   b÷-_…-K…,
b÷-_…-K…,   e—-b÷-_…,   e—-b÷-_…,   Æ¬-^“-^‰-Æ¬-^“^‰-√dÔ,    çÈ-ä‰-CFÈN-R]Ã-£…E-RÈ-
]N…-`P-CF…C-TÑc-Rc-çÈ-ä‰-CFÈN-R-t…-NDÿ-§ÈE-TÅCc-R-NE-UIU-R_-
]nŸ_-_È,,                ,,^‰-}-ê-d‰-Lfi-y-Æ-Y-d‰-Lfi-ê–-˚ê-M-C-KÈ-t-T-NK,

121

122

_Â-CIÀc-
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",            ,K‰-˚ flL-^È-P…-_È-}-e‰-Y'-TÓ-O…-U-dÔ-}-U-j:  √dÔ,, ?    <-√-§…,  GÈc-
l…-S”E-RÈ-TîN-tÀ-TZÀ-§ÍE-`c,    ,T@]-^À-£ÀE-RÈ-çÍ-äÂ-DFN-R-]NÀ, ,    TËÜÓG-^…-
T[…-aÍC-T\E-RÈ-`,     ,_ÀP-G‰P-NE-RÍ]À-B‘-Tc-{Àc-NC‰]À-UM—]À,     ,cEc-îc-
T§P-N_-T§P-]XÀP-†‡-WÂ-åÂP,      ,mN-R_-¨„-ÆÍ_-qUc-R-GÍc-]qÍ_-nÀ ,    ,S-
Uc-MÍCc-xEc-]{‰`-MÍCc-cU‰c-FP-A’P,       ,WÍCc-CIÀc-íÍCc-aÀE-

123

124

_Â-Cc“U-

±ÀT-CIÀc-U-`—c-R,      ,qE-ZÀE-NC-Pc-_ÀE-UÀP-éU-UmÂP-
nÀ,     ,CÈ-]SE-UGÈC-`-rŸ_-O÷-]DÈN-Q÷c-aÈC,      ]HÀC-åÂ-
BUc-c—-G_-G”-O÷c-c—-SÂTc,      ,`Í-pŸC-c-åC-Lfi-`ÂCc-R]Ã-
xC]-§ÈP-`,  ,íÍCc-òP-H…-TZ…P-î‡P-_ÀE-CPc-R_-aÍC,  TÜ‡-
UN-UGÈC-Cc—U-M—Cc-íÂ]À-qÀP-UM—-^…,,    éU-NC-©ÍP-R]À-î

125

6

_Â-TZÀ-qÍZ,

",             ,WÍC-A÷P-r’_-]u’T-Pc,     ,]uÈ-A÷P-TN‰-T-FP-n…
Z…E-UGÈC-Lfi,    ,´c-Pc-Pc-NRC-U‰N-Z`-UMÈE-Cc—U-MÈc-
aÈC,    F‰c-UH—C-C…-©ÈP-WÀC-CÈ,      b¤-Æ (-U§‡-cè-X-C-L(,,      ,,
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