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Tagordo

Horo 9 (lun.) 10 (mar.) 11 (mer.) 12 (ĵaŭ.)

06:00 - 07:00 Sidmedito en matena kvieto

07:30 - 08:30 Matenmanĝo

08:30 - 09:00

Ekskurso 1
(Templo 
Miruksa)

Ripozo

09:00 - 09:40
Prelego 2

(ŬON Shin-
young)

Prelego 6
(Maria BU-

TAN)
Fermo

10:00 - 10:40
Prelego 3
(Gabor 

MARKUS)

Prelego 7
(Vero)

11:00 - 11:40 Ripozo Gvido al 
ekskurso

Vizito al la 
ĉefmajstro

12:00 - 13:00 Tagmanĝo

13:00 - 15:00

Vizito al 
la eksa 

ĉefmajstro
(13:30)

Pilgrimo en la 
sanktejo Iksan

Ekskurso 2
(Birdobserve-

jo, 
fragmitejo)

Bankedo

Kunsido de 
EAŬ

Esperante 
la sekvan 

renkontiĝon,
ni adiaŭas...

15:00 - 15:40 Inaŭguro
Prelego 4
(Kristalo)

16:00 - 16:40 Prelego 1
(ŬON Ikson)

17:00 - 17:20 Promeno

17:20 - 18:40 Vespermanĝo

19:00 - 19:40 Interkona 
vespero

Prelego 5
(Kevin)

20:00 - 20:40 108 riverencoj

22:00 - 06:00 Dormo
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VOJO DE GVIDANTO

Jam eklumiĝis la esperplena nova jaro, la 97a 
ŭonbulana jaro.  Mi tutkore preĝas, ke kun la tuta 
kredantaro, la tuta popolo kaj la tuta homaro estu la 
grandaj protekto kaj bonfaro de la darmkorpa budho, 
la kvar bonfaroj.    

Mi petas, ke plu en la nova jaro perfekte plenumiĝu 
‘granda albudha ofero por disvastigo de ŭonbulismo’ 
kaj ‘celebro de persona spirita atingo’, kaj ĉiuj kredantoj 
unuanimiĝu por la centjara jubileo de ŭonbulismo.

Ĉi-jare nove elektiĝos gvidantoj de nia eklezio, nia 
lando kaj gravaj landoj de la mondo.  La mondo ŝanĝiĝas 
al la komunumo de tergloba vilaĝo kaj do la rolo de 
gvidanto, kiu kondukas ĉi tiun epokon, fariĝas pli grava ol iam antaŭe.

Tamen ja ne eblas havigi al si lertecon kaj kapablon de gvidanto en mallonga tempo. 
Ĉiuj laikaj kaj pastraj kredantoj en sia pozicio devas klopodi havigi al si la karakteron 
kaj virton de gvidanto sur la bazo de ‘Ĉefaj punktoj preparendaj por gvidanto’, kiun 
Sotesano klarigis en La Fundamenta Instruo.

Unue, gvidanto havu saĝokulon.
Sotesano diris, ke gvidanto pli multe sciu ol gvidato.  Gvidanto devas percepti 

la sentojn kaj ŝanĝojn, kiujn la popolo deziras, kaj havi kapablon kaj saĝokulon por 
kunigi la saĝojn de la popolo kaj orienti la popolon.  Ankaŭ en la scia kaj informa 
socio gvidanto devas vaste akiri diversajn informojn kaj analize distingi iliajn verecon 
de falseco.  Kaj necesas saĝo por fari ĝustan decidon surbaze de tio.  Do, se la saĝo 
de gvidanto alfrontas la realon kaj estos malfermita al la estonteco, ĉiuj homoj 
trankviliĝos kaj la mondo paciĝos.            

Plie, la mondo fariĝos senlime vasta paradizo, se ĉiu gvidanto bazos sin sur la 
instruoj de sanktuloj, kiuj estas saĝtorĉo por la homaro, profunde studos iliajn dirojn, 
iluminiĝos pri la funkcia principo de la universo kaj ekvidos la ŝanĝon de la monda 
popolo.

Sekve, gavidanto havu ardan publikbonan spiriton.
Gvidanto ne estas homo, kiu zorgas pri siaj personaj bono kaj sekureco.  Gvidanto 

Novjara mesaĝo de la ĉefmajstro
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estas homo, kiu en avano direktas sian organizaĵon aŭ grupon kaj havas misian senton 
por krei publikan bonon, publikan celon, publikan ordon kaj publikan feliĉon.  Tial 
gvidanto devas esti fervora por dediĉi ĉiujn siajn kapablojn. 

Gvidanto devas atenti kaj atenti, por ke li ne perdu la ekvilibron de publika bono, 
tirate de persona bono aŭ reprezentante bonon de sia ĉirkaŭmedio nek damaĝu 
publikan bonon, tro persistante en sia gusto aŭ sia valornormo.    

Gvidanto de luma epoko povas fariĝi vera mastro de publika bono kaj granda 
mastro de la mondo, nur kiam li ĉefigas publikan bonon, forgesas sin kaj gvidas kun 
la normo, ke oni metas publikan intereson antaŭ persona intereso kaj laboras juste 
kaj malegoisme.

Fine, gvidanto devas montri sinceran fidindecon.
Gvidanto kaj gvidato povas diferenci per penso, kutimo kaj celo.  Estas tute klare, 

ke devas esti fidindeco por unuigi malsamajn homojn, strebi al komuna bono kaj 
garantii popolan feliĉon.

Fidindeco de gvidanto iom post iom formiĝas depende de tio, kiom lia parolo 
koincidas kun lia ago, kiom li estas honesta kaj morala, kiom li amas la popolon 
kaj kiom li poluris sian personecon per tolero kaj modero.  Tial gvidanto devas 
kultivi personecon bazitan sur moraleco, kaj nur tiam li povos akiri de la popolo 
fidindecon.

Estas dirite, ke la popola menso estas ĝuste la ĉiela menso.  Kiam gvidanto gardos 
fidindecon kiel sian vivon, nia socio fariĝos pli honesta kaj nature la ĉiela menso 
direktiĝos al la gvidanto.

Gvidanto estas la fajra lumo de espero en la popola socio de kunvivo.  Ĉiuj vivuloj 
kune iras laŭ la fajra lumo.  Tial la saĝokulo de gvidanto fariĝas kilometroŝtono, 
publikbona spirito malfermas pli vastan vojon, kaj la kun fidindeco irata vojo donas 
kuraĝon por trabati malfacilojn.  Do ni ĉiuj devas havi ĉi tiujn tri virtojn.  

Novjaran matenon en la 97a ŭonbulana jaro (2012)
Gjongsan, ĉefmajstro de ŭonbulismo

Tradukis CHOE Taesok.
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Bonvenigaj vortoj

Ĉio havas sian unikan aromon.
Kompreneble ankaŭ ĉiu homo havas sian propran aromon.
Tamen tiu aromo ne estas odoro artefarita kiel parfumo.
Laŭ lia vivo, laŭ lia esprimo kaj laŭ lia penso
spontane eĉ sen lia rimarko la aromo eliĝas el li. 

La aromo estas nek kaŝebla, nek kovrebla, sed ĝi pli foren iras kaj pli longe 
memoriĝas ol tiuj de floro kaj de parfumo.
Kvankam li foriris, multaj homoj sopiras lian aromon.
Lia aromo ne nur restas en lia menso, sed ankaŭ movas aliulan menson.

Mi bonvenigas vin kaj ĝojas vidi vin en ĉi tiu Esperanto-renkontiĝo.
Kian aromon vi nun havas?
Kian aromon vi volas havi?
Se vi volas ekhavi 
aromon de kompato kiel Ŝakjamunio,
aromon de amo kiel Kristo
kaj aromon de bonvolo kiel Konfuceo,
vi bone venis al ĉi tiu renkontiĝo.

Dum tri noktoj kaj kvar tagoj eksciu per meditado de ŭonbulismo pri via 
menso, kiu origine estas klara, trankvila kaj malplena je distingeco kaj 
alkroĉiĝemo, kaj ankaŭ vi povos eligi aromon de Ŝakjamunio, Kristo kaj 
Konfuceo.

Por vi ni kun amo kaj sincero preparis multon dum longa tempo.
Vi kun plezuro partoprenu en diversaj programeroj kaj trovu unu aĵon, 
kiu elfaras kaj manipulas ĉion, kaj vi ekhavos tian mirindan sperton, ke via 
menso ŝanĝiĝas kaj pleniĝas je amo, danko, bonfaro kaj reciproka helpo. 

Mi esperas, ke vi ĉiuj trovos ĝuste tiun unu aĵon kaj fariĝos mastro de la 
mondo per pura, luma kaj korvarma vivo.

  KIM Sangho
  direktoro de la internacia fako de ŭonbulismo
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4. Bati la punkton Jongĉon
Stimulu la punkton Jongĉon per fortaj 
batoj.

5. Klini antaŭen kaj premi genuon
Etendu piedon antaŭen, klinu la korpon kaj 
poste premu la genuon.

 

1. Malstreĉi la piedojn
Frapante ambaŭ piedajn dikfingrojn unu al 
la alia, malstreĉu la piedojn.

2. Turni piedartikon
Metu piedon sur la alian genuon kaj turnu 
la piedartikon.

3. Tiri la piedfingrojn
Kaptu la piedfingrojn kaj forte stimulu ilin, 
tirante antaŭen kaj malantaŭen.

Fizika ekzercado por sidmedito
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6. Malstreĉi la koksojn
Kunpremu la piedplatojn kaj faldinte grande 
malfaldu la genuojn. 

7. Malstreĉi la talion
Turninte la talion, mantuŝu la kontraŭan 
plankon kaj malstreĉu la talion.
Sammaniere pli profunden kaj foren turnu 
la talion kaj stimulu la talion.

8. Malstreĉi la ŝultrojn
Mantuŝu la ŝultrojn kaj turnu la brakojn 
antaŭen-malantaŭen.

9. Malstreĉi la kolon
Movu la kolon dekstren-maldekstren, 
antaŭen-malantaŭen.

10. Malstreĉi la manojn
Kaptu la kvar fingrojn kaj etendu la brakon 
antaŭen.
Intermetu la fingrojn, turnu la manojn 
suben, etendu kaj svingu la brakojn supren-
suben.
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11. Veki la kapon
Per la dek fingroj batu ĉiun parton de la 
kapo centfoje.

12. Masaĝi la vizaĝon
Frotu la manplatojn kaj tuŝadu la vizaĝon 
per ili. Poste premu fingrojn sur la okulojn 
kaj suben de la okuloj. Stimulu la nazon per 
la dikfingroj. Tuŝadu la orelojn.

13. Malstreĉi la makzelojn
Grande malfermu la buŝon kaj movu la 
makzelojn dekstren-maldekstren.

14. Spiri ĝis la brusto
Metu la manojn sur la bruston kaj etendante 
la manojn, profunde enspiru ĝis la brusto 
kaj elspiru.

15. Spiri ĝis la danĝono 
Metu la manojn sur la danĝonon (punkton 
situantan en la subabdomeno) kaj plenigu 
ĝin per enspiro. En tiu stato suprenigu la 
aeron ĝis la brusto kaj malsuprenigu ĝin ĝis 
la danĝono. Poste elspiru.
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16. Malstreĉi  la danĝonon
Metu la manojn sur la danĝonon kaj turnu 
ilin horloĝdirekten.
Movu la danĝonon supren-malsupren.
Batu la danĝonon.

17. Darmrada spiro
Etendu la manojn malantaŭ la talion kaj 
malrapide suprenigu ilin super la kapon, 
pensante ke vi suprenigas la akvan energion 
de la renoj. Kaj poste kunpremu la manojn 
kaj malsuprenigu ilin ĝis la danĝono, 
pensante ke vi malsuprenigas ĉiun supran 
energion  en la danĝonon.

18. Danĝona spiro
Vi finas la fizikan ekzercadon per danĝona 
spiro.
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Sidmedito

Korkonfeso

Ĉi tiu tempo estas por saluti renkonte al la nova mateno ĉiujn budhojn, kiuj estas spiritaj 
gepatroj, kaj ĉiujn estintajn, estantajn kaj estontajn gepatrojn, kiuj estas  korpaj gepatroj,  
kaj por konfesi siajn dezirojn kaj kore deziri ilian plenumiĝon. Ĉi tiu tempo estas ja por 
penti, danki kaj voti.

Ni sincere faras korkonfeson.

“La darmkorpa budho! ho la kvar bonfaroj!
donu al ni ĉiuj vivaj uloj forton kaj brillumon kun favoro kaj kompato,

por ke ni tuj nin deturnu al moralo kaj rifuĝu en la ĝusta darmo,
por ke ni deturnu menson malsaĝan kaj akiru menson saĝan,

por ke ni deturnu menson fian kaj kruelan kaj akiru menson bonan kaj kompatan,
por ke ni deturnu menson falsan kaj malvirtan kaj akiru menson veran kaj korektan,

por ke ni deturnu menson plendan kaj ĵaluzan kaj akiru menson dankan kaj amplenan,
por ke ni deturnu menson posedeman kaj avaran kaj akiru menson puran kaj doneman,
por ke ni deturnu menson bataleman kaj malican kaj akiru menson pacan kaj protektan,

por ke puru la radiko de la peka karmo kaj do malfermiĝu pordo de la saĝo kaj feliĉo,
kaj vi igu ĉiam boniĝanta la situacion de la mondo,

igu ja senlima la feliĉon de ĉi tiu lando, 
igu eterndaŭra pacon de ĉi tiu mondo,

kaj vi faru ĉion, por ke en la vojo de ni ĉiuj vivaj uloj estu lumo, trankvileco kaj feliĉo 
kaj eterne vivu en la sankta budha tero. 

Ni elkore preĝas.” 

Kvarfoja riverenco antaŭ la altaron

“Ni faras ĉi tiun riverencon al ĉielo kaj tero, budhoj de granda bonfaro, kiuj donas utilon 
al ĉiuj estaĵoj per senpenso en sia ago.”

“Ni faras ĉi tiun riverencon al la gepatroj, budhoj de granda kompato, kiuj memstarigis 
nin dum nia senpova tempo.”   

“Ni faras ĉi tiun riverencon al la kunvivuloj, budhoj de granda kunlaboro, kiuj helpas 
kaj bazas unu la alian per reciproka profito.”

“Ni faras ĉi tiun riverencon al la leĝoj, budhoj de granda protekto, kiuj gardas nian 
vivon en paco kaj ordo per la senpartia regulo por homa justeco.” 

Ĉefaj punktoj de ĉiutaga praktikado
 

1. En la mensogrundo1 origine ne estas maltrankvilo, sed estiĝas laŭsituacie2, tial ni 
starigu la koncentriĝon de memnaturo por forigi la maltrankvilon.

2. En la mensogrundo origine ne estas malsaĝo, sed estiĝas laŭsituacie, tial ni starigu la 
saĝon de memnaturo por forigi la malsaĝon.
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 saĝon de memnaturo por forigi la malsaĝon.
3. En la mensogrundo origine ne estas maljusto, sed estiĝas laŭsituacie, tial ni starigu la 

precepton de memnaturo por forigi la maljuston.
4. Ni forigu nekredon, avidon, maldiligenton kaj malsaĝon per kredo, sinkuraĝigo, 

scivolo kaj penado.
5. Ni turnu plendan vivon en dankan vivon.
6. Ni turnu dependan vivon en memstaran vivon.
7. Ni turnu nelernscipovulon en bonlernulon.
8. Ni turnu neinstruscipovulon en boninstruulon.
9. Ni turnu egoiston en altruiston.

1 Mensogrundo: la fundamenta bazo de menso. Kiel en grundo estiĝas greno, herbo kaj arbo, en menso 
estiĝas peko, bono kaj malbono. Tial menso metafore nomiĝas mensogrundo aŭ menskampo.

2 Situacio: ĉio ajn, kion oni kontaktas per la ses sentorganoj – okulo, orelo, nazo, lango, korpo kaj 
menso.

Medito 

Oni rektigas la dorson kaj la kapon kaj malstreĉas la tutan korpon. En tiu pozo, enspirante 
iom pli longe kaj forte kaj elspirante iom pli mallonge kaj malforte, oni spiradas regule, 
komforte kaj mole. Oni metas sian menson sur la subabdomenon kaj detale observas sian 
spiradon.

Voto al unu cirklo 

Unu cirklo kiel la nepriskribebla stato de koncentriĝo1, kiel la eston kaj neeston 
transcendanta pordo de naskiĝo kaj morto, kiel la fonto de ĉielo-tero, gepatroj, kunvivuloj 
kaj leĝoj kaj kiel la naturo de ĉiuj budhoj, patriarkoj, ordinaruloj kaj vivuloj povas esti kaj 
konstanta kaj nedaŭra. Rigardate kiel konstanta, ĝi estas eterne senmorta kaj senŝanĝa, 
tiel ke ĝi disvolvas la senliman mondon. Rigardate kiel nedaŭra, ĝi ŝanĝas la universon 
en formiĝon, daŭradon, detruiĝon kaj malplenon, ĉiujn estaĵojn en naskiĝon, maljuniĝon, 
malsanon kaj morton kaj la kvar naskulojn2 en la ses vojojn3 laŭ la ago de korpo kaj menso, 
jen progresante, jen malprogresante, jen bonfaron estigante en damaĝo, jen damaĝon 
estigante en bonfaro, tiel ke ĝi same disvolvas la senliman mondon. Ni malsaĝuloj votas, 
ke sekvante la darmkorpan budhon, unu cirklon, ni faros tutforte la studojn por gardi 
korpon kaj menson perfekte, por scii aferon kaj principon perfekte kaj por uzi korpon kaj 
menson perfekte, progresos kaj ricevos bonfaron anstataŭ malprogresi kaj damaĝiĝi, ĝis 
ni akiros la potencon de unu cirklo kaj unuiĝos kun la esenco de unu cirklo.

1 Koncentriĝo: samadhi (s.), plena absorbiĝo de la menso, kiu koncentriĝas sur unu objekton.
2 Kvar naskuloj: ĉiuj vivuloj dividiĝas en kvar tipojn laŭ naskmaniero. Ili estas vivonaskulo kiel mamulo, 

ovonaskulo kiel birdo, humidnaskulo kiel vermo kaj transformiĝnaskulo kiel papilio el krizalido.
3 Ses vojoj: ses mondoj, en kiuj ĉiuj vivuloj renaskiĝas laŭ sia karmo, transmigrante de iu al alia. Ili estas 



134

Kunlego de prediko — ni vivu en unu 

Vero estas unu, Mondo estas unu, Homar’ estas unu familio, Terglob’ estas unu laborejo; 
Ni malfermu mondon de la unu. Se ni ekscias pri la radiko de arbo, la fonto de akvo kaj 
la praulo de homo, estas nur unu.

Se ni transiras la barilon de gento, ĉiuj estas samsangaj gepatroj kaj gefratoj.
Se ni transiras la barilon de nacio, ĉiuj estas samsangaj gepatroj kaj gefratoj.
Se ni transiras la barilon de raso, ĉiuj estas samsangaj gepatroj kaj gefratoj.
Se ni transiras la barilon de religio, ĉiuj estas samideaj gepatroj kaj gefratoj.
Do ni, la tuta homaro, malfermu, forigu kaj transsaltu la barilojn de gento, nacio, raso 

kaj religio kaj vivu kiel gepatroj kaj gefratoj.

Unue, ni vivi senidee, sekvante la enage senpensan vojon de ĉielo kaj tero.
La vojo de ĉielo kaj tero estas ekstreme brila, ekstreme konstanta, ekstreme justa, bonorde 

natura, senlime vasta, eterne senmorta, jeŝance malplena kaj enage senpensa. Ĉielo kaj 
tero kreskigas, prizorgas kaj protektas ĉiujn estaĵojn, sed faras ĉi ĉion nur sen ajnaj penso 
kaj ideo pri siaj bonfaroj. 

Tial, sekvante la enage senpensan vojon de ĉielo kaj tero, ankaŭ ni vivu en la absoluta 
mensostato super memo kaj aliulo, en la absoluta mensostato super bono kaj malbono, 
en la absoluta mensostato super justo kaj maljusto kaj en la absoluta mensostato super 
esto kaj neesto.

Tia vivo estas por la mondo de paco kaj por la mondo de paradizo.

Due,  ni vivu senlime, sekvante la vojon de sanktuloj kaj saĝuloj, kiuj rigardas la dek 
direktojn kiel unu familion kaj la kvar naskulojn kiel unu korpon.

Iluminiĝinte pri la vero, sanktuloj kaj saĝuloj havas 
saĝon kaj povon senlime altajn, senlime profundajn kaj senlime vastajn
kaj vivas senlime nur kun grandaj favoro kaj kompato.
Tial, sekvante la senliman vojon de sanktuloj kaj saĝuloj,
ni vivu en la mensostato de liberiĝo super naskiĝo kaj morto,
en la mensostato de paradizo super sufero kaj plezuro,
kaj en la mensostato de senmemeco super memo kaj aliulo.
Tia vivo estas por la mondo de iluminiĝo kaj por la mondo de renaskiĝo.

Trie, ni vivu ame, sekvante la sindonan vojon de gepatroj.
Kiam gepatroj naskas, kreskigas kaj instruas siajn infanojn,
ili nek plendas, nek malamas, nek forlasas la infanojn,
sed kredas ĝisfine, prizorgas ĝisfine kaj kondukas ĝisfine la infanojn,
kaj do ili vivas nur kun amo kaj sindonemo.
Tial, sekvante la aman vojon de gepatroj, 
ni vivu kun dankemo, kredante, komprenante, 
pardonante kaj estimante unu la alian.
Tia vivo estas por la mondo de danko kaj por la mondo de justo.
Estas niaj gepatroj kaj gefratoj trans la barilo de gento,
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estas niaj gepatroj kaj gefratoj trans la barilo de nacio,
estas niaj gepatroj kaj gefratoj trans la barilo de raso, 
estas niaj gepatroj kaj gefratoj trans la barilo de  religio. 
Kiel  ĉielo kaj tero bonfarantaj senidee ĉe ĉiu ago,
kiel sanktuloj kaj saĝuloj bonfarantaj senlime kun kompato,
kiel gepatroj bonfarantaj sindone kun amo, 
ni vivu en unu, ni vivu en unu.
Ni kiel individuo vivu ne kun duala menso, sed kun sola menso,
en la familio ni kun harmonio kaj solidareco vivu en unu,
en la eklezio ni kun tutkora kunlaboro vivu en unu.
Ja vivu en unu la tuta homaro kun unu menso, unu korpo,
 unu volo, unu vivo, unu lingvo kaj unu leĝo.  

Noto:
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Riverenca menso 
Riverenco estas metodo sincere kultivi sin. Per riverenco oni humiligas sin kaj respektas 

aliulojn kaj sanigas siajn korpon kaj menson, tiel ke oni rekonas la valoron de sia vivekzisto 
kaj tiun de ĉiuj vivuloj kiel la saman valoron en granda menso.  Kvankam estas al ni 
malfacile forigi egoismon, ni devas riverenci.  Ĉar tion deziras nia vera menso. 

Por enteni tutkore en mi ĉiujn vivulojn kaj pligrandigi la ejon de mia mastrumaĵo, mi 
faras 108 riverencojn. 
001. Pensante, de kie mi venis kaj kien mi iras, mi faras la unuan riverencon.

002. Dankante al gepatroj, kiuj min naskis, mi faras la duan riverencon.

003. Pensante, kiu mi estas, mi faras la trian riverencon. 

004. Por serĉi mian veran spiriton, mi faras la kvaran riverencon. 

005. Pensante, ke miaj korpo kaj animo estas altvaloraj, mi faras la kvinan riverencon.

006. Por sano de miaj korpo kaj animo, mi faras la sesan riverencon. 

007. Pensante, kio estas la vera vivo, kiun mi deziras, mi faras la sepan riverencon.
  
008. Por akiri saĝon, per kiu mi scipovas unue min serĉi kaj regi, mi faras la okan   
  riverencon. 

009. Pensante, ke mia hodiaŭa ĉi-tiea vivo estas altvalora, mi faras la naŭan riverencon. 

010. Pro mirindeco de mia vivekzisto, mi faras la dekan riverencon. 

011. Pensante, kiom multe mi amas min, mi faras la dekunuan riverencon.

012. Por ke familianoj ĉiam amu unu la alian, mi faras la dekduan riverencon. 

013. Por sperti forton de amo kaj kreskon de ĝojo, mi faras la dektrian riverencon. 

014. Por serĉi ĝojon nur en amo, mi faras la dekkvaran riverencon. 

015. Por scii, ke unu amo trafluas la tutan universon, mi faras la dekkvinan riverencon.

016. Al instruisto, kiu per brila lumo la vojon malfermis al mi vojperdinta, mi faras 
  la deksesan riverencon.

017. Sentante, ke mia amo estas ĝuste mia interna vivo, mi faras la deksepan riverencon. 

Signifoj de 108 riverencoj
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018. Pensante, ke en mi vivas mia instruisto, mi faras la dekokan riverencon.
 
019. La fonto de mia vivo kaj la origino de ĉies vivo de la universo vivas en mi, 
  tial mi faras la deknaŭan riverencon.

020. Mi scias kaj kredas, ke ĉiuj prapatroj kaj spiritoj ĉiam vivas ĉi tie en mi, 
  kaj mi do faras la dudekan riverencon al mi.

021. Pardonpetante de homoj, kiujn mi vundis, mi faras la dudekunuan riverencon. 

022. Por ke vere por mi mem mi ne faru malbonaĵojn, mi faras la dudekduan riverencon. 

023. Ne fierante pri mia avantaĝo, mi faras la dudektrian riverencon. 

024. Ne malnobliĝante pro mia malavantaĝo, mi faras la dudekkvaran riverencon. 

025. Malkaŝante bonojn de aliuloj kaj kaŝante iliajn kulpojn, mi faras la dudekkvinan  
  riverencon. 

026. Ne rivelante gravajn aferojn al aliuloj, mi faras la dudeksesan riverencon. 

027. Ne havante venĝemon al aliuloj, mi faras la dudeksepan riverencon.  

028. Ne havante koleremon al aliuloj, mi faras la dudekokan riverencon.  

029. Ne dirante, ke mi aŭdis tion, kion mi ne aŭdis, mi faras la dudeknaŭan riverencon. 

030. Ne dirante, ke mi vidis tion, kion mi ne vidis, mi faras la tridekan riverencon. 
 
031. Ne esperante facilan plenumiĝon de la laboro, kiun mi preparas, mi faras 
  la tridekunuan riverencon 

032. Ne esperante, ke aliuloj obeos min laŭ mia volo, mi faras la tridekduan riverencon

033. Ne esperante vivon sen malfacilaĵoj, mi faras la tridektrian riverencon. 

034. Por ke ĉiu momento estas la plej bona tempo, mi faras la tridekkvaran riverencon 

035. Por vivi juste en la mondo, mi faras la tridekkvinan riverencon.

036. Promesante nepre rekompenci eĉ pro eta bonfaro, mi faras la trideksesan   
  riverencon.

037. Ne ignorante justecon pro egoismo, mi faras la trideksepan riverencon. 
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038. Ne estante tro avara al aliuloj, mi faras la tridekokan riverencon. 

039. Ne insidante kontraŭ aliuloj por mia intereso, mi faras la trideknaŭan riverencon. 

040. Pro la bonŝanca deziro gajni pli grandan profiton per malgranda spekulaĵo, 
  mi faras la kvardekan riverencon.

041. Kreskigante la forton deteni min de ĉiuj avidoj, mi faras la kvardekunuan   
  riverencon.

042. Dezirante, ke la valoro de vivekzisto ne enfalu en sklavecon al materio, mi faras 
  la kvardekduan riverencon. 

043. Sciante, ke alkroĉiĝo al miaĵo kaŭzas suferon, mi faras la kvardektrian riverencon.

044. Pro tia malsaĝo, ke mi enfalas en la kavon, kiun mi mem elfosis, kaj baraktas, 
  mi faras la kvardekkvaran riverencon.

045. Kreskigante la forton de saĝo por ne esti malkuraĝa kaj malnobla, mi faras 
  la kvardekkvinan riverencon.

046. Venkante koleremon per toleremo kaj povante fari bonon, mi faras 
  la kvardeksesan riverencon.

047. Ne malrespektante malfortulojn per ligo kun fortuloj, mi faras la kvardeksepan  
  riverencon.

048. Ĉefigante honeston sen flato, mi faras la kvardekokan riverencon.

049. Por fariĝi homo, kiu estas justa kaj honesta pli al si mem ol al aliuloj, mi faras 
  la kvardeknaŭan riverencon.

050. Sciante, ke feliĉo, malfeliĉo kaj avido estas en mia menso, mi faras la kvindekan  
  riverencon.

051. Sciante, ke feliĉo ne estas donata de aliuloj, sed kreata de mi mem, mi riverencas 
  la kvindekunuan riverencon.

052. Sciante, ke ordinaraĵo estas altvaloraĵo, mi faras la kvindekduan riverencon.

053. Ne alkroĉigante al pasintaĵo nek zorgante pri la estonteco, mi faras la kvindektrian  
  riverencon.

054. Por liberiĝi de ĉiuj posedaĵoj malgraŭ posedo, mi faras la kvindekkvaran riverencon. 
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055. Sciante, ke min pacigas pacienco, mi faras la kvindekkvinan riverencon.

056. Sciante, ke pento estas ĉefaĵo, mi faras la kvindeksesan riverencon.

057. Por akiri liberecon per saĝo, mi faras la kvindeksepan riverencon.
 
058. Volante fariĝi mastro de menso anstataŭ postkuri ĝin, mi faras la kvindeksepan  
  riverencon. 

059. Ne maldiligentante kultivi min, mi faras la kvindeknaŭan riverencon. 

060. Dankante pro malfacilaĵoj, kiuj min fortigas, mi faras la sesdekan riverencon. 

061. Konservante la komencan puran menson malgraŭ tempofluo, mi faras 
  la sesdekunuan riverencon.

062. Por preĝo en la menso plena je dankoj al ĉio, mi faras la sesdekduan riverencon. 

063. Dankante pro la povo trovi min en silento, mi faras la sesdektrian riverencon. 

064. Havante altvaloran purecon por solidigi mian vivon, mi faras la sesdekkvaran  
  riverencon.

065. Por laboristoj, kiuj laboras en malbonaj laborkondiĉoj, mi faras la sesdekkvinan  
  riverencon.

066. Por malriĉuloj, kiuj malfacile vivas pro malriĉo, mi faras la sesdeksesan riverencon. 

067. Por agrokultivistoj, kiuj ŝvitas por bonaj manĝaĵoj, mi faras la sesdeksepan   
  riverencon.

068. Por divido kun aliuloj, senkonsidere al tio, ĉu mi havas multe aŭ malmulte, 
  mi faras la sesdekokan riverencon. 

069. Por gefiloj, kiuj kun nobla vivo estas de mi naskitaj, mi faras la sesdeknaŭan   
  riverencon.

070. Por mia parulo, kiu al mi geedziĝis kun amo, mi faras la sepdekan riverencon.

071. Por handikapuloj kun klara kaj pura animo, mi faras la sepdekunuan riverencon.

072. Por amikoj, kiuj kun mi kuniras dividante ĝojon kaj malĝojon, mi faras la   
  sepdekduan riverencon. 

073. Por memvola malriĉo malgraŭ ĝuebla riĉo, mi faras la sepdektrian riverencon. 
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074. Por modesteco, kun kiu mi humiligas min kaj sidas en malalta loko, mi faras 
  la sepdekkvaran riverencon. 

075. Por cedemo, kun kiu mi ĉiam pli konsideras aliulojn ol min, mi faras 
  la sepdekkvinan riverencon.

076. Pensante, ke la terglobo kaj la naturo malsaniĝas, mi faras la sepdeksesan   
  riverencon. 

077. Konsciante, ke ĉiuj homoj kaj ĉiuj estuloj de la terglobo vivas en la sama   
  komunumo, mi faras la sepdeksepan riverencon.

078. Por la vivuloj detruitaj kaj turmentataj pro homa avido, mi faras la sepdekokan  
  riverencon. 

079. Por resaniĝo de la malsaniĝanta ekosistemo, mi faras la sepdeknaŭan riverencon. 

080. Aŭskultante sonon de la vivo, je kiu ĉielo kaj tero plenas, mi faras la okdekan  
  riverencon. 

081. Iluminiĝante, ke la vivo estas ritmo de animo, mi faras la okdekunuan riverencon.  

082. Sciante kaj sentante, ke la vivo estas objekto de amo kaj sopiro, mi faras 
  la okdekduan riverencon. 

083. Sentante, ke spirito puriĝas pro sono de pura riverakvo, mi faras la okdektrian  
  riverencon. 

084. Dankante pro la povo aŭdi belan kaj klaran birdosonon, mi faras la okdekkvaran  
  riverencon. 

085. Lasante mian korpon al freŝa ventosono, mi faras la okdekkvinan riverencon. 

086. Dankante pro la povo spiri puran aeron, mi faras la okdeksesan riverencon. 
 
087. Al sovaĝaj floroj, kiuj ĉiam en sia loko sentigas al mi belecon, mi faras 
  la okdeksepan riverencon. 
 
088. Al montoj kaj kampoj, kiuj silentas brakumante dekstron kaj maldekstron kaj diras  
  per vento kaj neĝo, mi faras la okdekokan riverencon. 

089. Al la tero, kiu ĉiam vivigas ĉiujn plantojn kaj estulojn, mi faras la okdeknaŭan  
  riverencon.
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090. Dankante al la ĉielo, kiu kreskigas ĉiujn vivulojn, mi faras la naŭdekan riverencon.

091. Dezirante mian pacon, mi faras la naŭdekunuan riverencon.

092. Dezirante pacon kun ĉiuj vivuloj, mi faras la naŭdekduan riverencon.

093. Por paco de miaj kunvivantaj najbaroj, mi faras la naŭdektrian riverencon.  

094. Por paco inter regionoj sensence dividitaj, mi faras la naŭdekkvaran riverencon. 

095. Por paco inter ŝtatoj batalantaj pro politikaj interesoj, mi faras la naŭdekkvinan  
  riverencon. 

096. Por paco inter ĉiuj religioj en la mondo, mi faras la naŭdeksesan riverencon. 

097. Por paco inter vivantoj kaj mortintoj, mi faras la naŭdeksepan riverencon. 

098. Por paco inter homoj kaj la naturo, mi faras la naŭdekokan riverencon. 

099. Por paco de menso plena je iluminiĝo, mi faras la naŭdeknaŭan riverencon. 

100. Por manpremo inter havuloj kaj senhavuloj, mi faras la centan riverencon. 
  
101. Por manpremo inter sanuloj kaj malsanuloj, mi faras la centunuan riverencon.

102. Por manpremo inter lernintoj kaj nelernintoj, mi faras la centduan riverencon.

103. Por la vivo perdinta sian originan aspekton pro malluma ombro, mi faras 
  la centtrian riverencon.

104. Modeste akceptante ĉiujn karmojn kaŭzitajn de mi, mi faras la centkvaran   
  riverencon.

105. Dankante al homoj, kiuj amas kaj prizorgas min, mi faras la centkvinan riverencon. 

106. Dankante pro ĉiuj bonoj kaj belaĵoj, kiujn mi ĝuas, mi faras la centsesan riverencon.

107. Dankante pro mirindeco de mia vivekzisto kaj senĉesa naskiĝo de novaj vivuloj, 
  mi faras la centsepan riverencon.

108. Por mi, kiu entenas ĉi ĉion kaj estas unu universo kaj altvalora vivulo, mi faras 
  la centokan riverencon.
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Setakbu
 Ĉi tiu domo estas unue konstruita kun la domo Bonŭonsil en septembro de la 9a 

ŭonbulana jaro, 1924 , kiam estis establita la ĉefsidejo de ŭonbulismo. Tiutempe la eklezio 
estis ege malriĉa kaj por vivrimedoj produktis hordean sukeraĵon en ĉi tiu domo. Tial 
la domo estis nomita “hordesukeraĵejo”.

Bonŭonsil
 Ĉi tiu domo estas la unua konstruaĵo 

de la ĉefsidejo de ŭonbulismo en Iksan 
kaj estas konstruita en septembro de la 
9a ŭonbulana jaro, 1924. Sur fosto de ĉi 
tiu domo estis pendigita la nomŝildo de 
“Instituto de Budha Darmo” kaj la eklezio 
estis publikigita al la mondo. En ĉi tiu 
triĉambra domo komence loĝis Sotesano, 
Ĝongsano kaj kelkaj aliaj disĉiploj.

Gumgangŭon
 Ĉi tiu domo estas konstruita kiel la 

rezidejo de Sotesano, la fondinto de 
ŭonbulismo, en junio de la 12a ŭonbulana 
jaro, 1927. Transloĝiĝinte al la ĉefsidejo 
de ŭonbulismo, Sotesano loĝis komence 
en Bonŭonsil kaj poste en ĉi tiu domo. 
Siatempe plejparto de la kunvenoj kaj 
liaj predikoj okazis en ĉi tiu kvarĉambra 
tegolita domo.

Sanktejo Iksan



422

Guĝosil
 Ĉi tiu domo estas konstruita en junio de la 13a ŭonbulana jaro, 1928 kaj estis multfunkcia 

—tage oficejo, nokte dormejo, laŭokaze kunvenejo. Sotesano rezidis en ĉi tiu domo 
de ĉirkaŭ la 20a ŭonbulana jaro ĝis antaŭ sia morto en la 28a ŭonbulana jaro, 1943. 
Ĝongsano, la dua ĉefmajstro, rezidis en ĉi tiu domo. Ĉi tie forpasis Desano, la tria 
ĉefmajstro, en la 83a ŭonbulana jaro, 1998. Nun ĉi tie estas konservata la granda portreto 
de Sotesano. Antaŭ la domo troviĝas bela ĝardeneto, kie arbojn plantis Sotesano.   

Guĝongŭon
 Ĉi tiu domo estas konstruita kiel privata 

domo de SIN Jonggi en marto de la 
20a ŭonbulana jaro, 1935 kaj donacita 
al la eklezio. Ĉi tiu domo 
funkciis kiel oficejo de la 
eklezia administra centro de 
la 21a ĝis la 49a ŭonbulana 
jaro, 1964. Nun la domo 
estas uzata kiel dormejo de 
pastroj.

Gonghojdang
 Ĉi tiu domo estas konstruita por silkraŭpejo en la 14a ŭonbulana jaro, 1929, sed ne uzita 

por tiu celo. Ĝi servis precipe por trejnoj, kunvenoj kaj aliaj ĝis la konstruo de la domo 
Degakĝon. Ĉi tie okazis prelegoj de Juilhangnim fondita en la 31a ŭonbulana jaro, 1946, 
kiu estas la antaŭulo de Ŭongŭang Universitato.   
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Ĉonghaŭon
 Ĉi tiu domo estas konstruita kiel privata 

domo de Gutaŭon I Gongĝu en la 17a 
ŭonbulana jaro, 1932. Ĉongha estis 
ŝia infanaĝa nomo. Ŝi surskribis plej 
multajn predikojn de Sotesano. En la 
21a ŭonbulana jaro, 1936, en ĉi tiu domo 
establita la subpolicejo por observi la 
eklezion pro eventuala kontraŭjapana 
agado. La domo estis siatempe la plej 

bona kaj estis laŭokaze uzita kiel akceptejo. Nun la domo estas uzata kiel la estrejo de 
la eklezia inspekta buroo. 

Ĝongsinŭon
 Ĉi tiu domo estas konstruita kiel privata 

domo de Paltaŭon HŬANG Ĝongsinheng 
en la 26a ŭonbulana jaro, 1941 kaj estis 
donacita al la eklezio. Ŝi estis la unua 
ricevinto de la eklezia titolo “dehobop”, 
kiu estas donata al grandaj merituloj de 
studo kaj laboro. Poste la domo estis kiel 
la templo Iksan, la oficejo de la inspekta 
buroo kaj la oficejo de Ĝonghŭasa, kiu 
kompiladis sanktajn librojn.

Degakĝon
 Ĉi tiu domo estas konstruita en la 20a ŭonbulana jaro, 1935 kaj estas la unua moderna  

konstruaĵo de la eklezio por grandaj kunvenoj. Meze de la interna antaŭo de ĉi tiu 
domo, unuafoje ensanktejigita estis unu cirklo, kiu estas kredobjekto kaj pratikmodelo 
de ŭonbulanoj. La domo estas ĝis nun dufoje alkonstruita kaj renovigita kaj estas uzata 
por diversaj kunvenoj.         
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Songde
 Ĉi tiu domo estas konstruita por ripozo kaj verkado de Sotesano en la 26a ŭonbulana 

jaro, 1941. En la 34a ŭonbulana jaro, laŭ la dekreto de Ĝongsano, siatempa ĉefmajstro, 
ĉi tie estis pendigita la nomŝildo de “Ŭongŭangsa”, kiu eldonas eklezian monatan 
magazinon.  

  
Sankta pagodo de Sotesano
 Ĉi tiu turo estas konstruita por memorigi la atingojn kaj 

meritojn de Sotesano, fondinto de ŭonbulismo, kaj estas 
destinita gardi lian relikvon. Post la morto de Sotesano 
en la 28a ŭonbulana jaro, 1943, disĉiploj decidis gardi lian 
kadavron en vitra ĉerko, sed japanaj policistoj ordonis al ili 
kremacii ĝin, timante pri mirakloj farataj de sanktuloj. Do 
ili ne povis fari solenan funebron kaj neeviteble enterigis 
lian relikvon en publika tombejo. Fine en la 34a ŭonbulana 
jaro, 1949, oni konstruis ĉi tiun pagodon kaj translokis lian 
relikvon en ĝian korpon.     
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Sankta monumento al Sotesano
 Por eterne memorigi la vivon kaj meritojn 

de Sotesano ĉi tiu monumento estas 
starigita en aprilo de la 38a ŭonbulana 
jaro, 1953. Sur la ŝtono estas gravuritaj 
la vortoj laŭdaj al Sotesano, kiujn verkis 
Ĝongsano. Ĉi tiu monumento troviĝas 
tuj proksime de la sankta pagodo de 
Sotesano.  

Sankta pagodo de Ĝongsano 
 Ĝongsano transprenis la aŭtoritatecon de Sotesano kaj forpasis en la 47a ŭonbulana 

jaro, 1962. Lia kadavro estis kremaciita kaj lia relikvo estis gardita provizore en Songde. 
Por memorigi la vivon kaj meritojn de Ĝongsano ĉi tiu monumento estas starigita en 
oktobro de la 56a ŭonbulana jaro, 1971. Lia relikvo estas gardata en la pagoda korpo.

Jongmoŭon
 Ĉiu domo estas konstruita en septembro de la 56a ŭonbulana jaro, 1971 kaj konservas 

nomtabuletojn por eterne memorigi la bonfarojn de ĉiuj mortintoj inkluzive de Sotesano. 
Nomtabuletoj estas ne individuaj, sed kolektivaj. Ĉi tie okazas memorceremonioj por la 
mortintoj kaj anoncoj de gravaj ekleziaj eventoj. Antaŭ la domo estas vasta herba placo, 
kie okazas grandaj kunvenoj subĉielaj.   
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Preleganto: ŬON Ikson

Unu Vero, Unu Mondo Prelego 1
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Preleganto: ŬON Shin-young

Atento kaj senatentoPrelego 2
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Ŭonbulismo kaj katolikismo

Preleganto: Gabor MARKUS

Fundamenta simileco de moralaj leĝoj 
en la ŭonbulana doktrino kaj katolika instruo

Jam pasis pli ol 2,500 jaroj, post kiam Ŝakjamunio, la Budho, la fondinto de budhismo 
naskiĝis sur ĉi tiu Terglobo.  Li fondis mondreligion kaj instruis la homaron dirante, ke 
homoj ne mortigu unu la alian, ili respektu unu la alian, detenu sin de ĉia disputo kaj ne 
kontraŭstaru unu la alian, kiel oleo akvon, sed intermiksiĝu kiel akvo kun lakto. (Pli detale 
legu en La Instruoj de Budho, paĝo 12, eldonita per Bukkyo Dendo Kyokai en Tokyo.) 

Laŭ la instruo la koroj de ĉiuj homoj, kiuj obeas la budhanan doktrinon, miksiĝas kiel 
lakto kaj akvo, kaj fine organiziĝas en harmonia frataro.  Estas ses aferoj, kiuj helpas gvidi 
Fratecon en harmonion.  Laŭ La Instruoj de Budho (paĝo 244) ili estas:

 1.  Paroli kun kompatemo
 2.  Agadi kun kompatemo
 3.  Havi kompatemon en koro
 4.  Egala dividado de komuna posedaĵo
 5.  Sekvado de samaj puraj instruoj
 6.  Ĉiuj havu verajn vidpunktojn
483 jarojn post la morto de Budho, en alia parto de la Terglobo, en Israelo naskiĝis Jesuo 

Kristo, kiu simile instruis siajn disĉiplojn.  Ankaŭ li fondis mondreligion kaj nuntempe jam  
pli ol 1.6 miliardo da homoj apartenas al la diversaj kristanaj eklezioj en la mondo.  Kiel 
legeblas en La Sankta Biblio (Evangelio de Mateo, 22, 34-40), similaj leĝoj troveblis ankaŭ 
en la juda religio (homoj ne mortigu unu la alian, ne ŝtelu, ktp.), sed laŭ Jesuo Kristo la 
plej grava leĝo (en latina:  mandatum magnum) por la homaro estas

• Ami, respekti kaj adori Dion, la Kreanton de Ĉiuj Estaĵoj tutkore, tutanime kaj 
tutmense.

• Ami kaj respekti ĉiujn aliajn homojn en la mondo, same, kiel homo amas sin mem. 
La grandaj eklezifondintoj jam antaŭ jarmiloj komprenis kaj deklaris, ke la dezirita pli 

bona vivo por la homaro atingeblas nur en paca harmonio kaj sekve de tio ĉiuj homoj en 
la mondo devas kontribui al la grandega laboro de la homaro: konstrui pacajn interrilatojn 
inter rasoj, inter viroj kaj virinoj, inter religiaj kaj sociaj kaj teritoriaj kaj landaj grupoj de 
homoj en la tuta mondo. 

Kvankam la grandaj eklezifondintoj instruis la homaron antaŭ jarmiloj, ke por atingi 
feliĉon ĉi tie sur la Terglobo, kaj por eniri en la Ĉielan Mondon, Paradizon aŭ Nirvanon 
eblas nur se oni vivas en amika harmonio kun aliuloj, la celo ankoraŭ ne estas atingita.  
Malgraŭ la instruoj de Jesuo Kristo kaj malgraŭ la budhana doktrino okazis teruraj militoj 
dum la lastaj jarmiloj kaj centoj da milionoj da homoj estis mortigitaj.

Prelego 3
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Plej ofte politikaj, ekonomiaj, rasaj, lingvaj, naciecaj kaj ideologiaj konfliktoj kaŭzis 
militojn en la monda historio, sed strange, tre ofte la kialoj de la militoj estis religiaj 
konfliktoj.  Multaj religiestroj pensis, ke nur ilia religio estas vera kaj ke sole ili kapablas 
kompreni la veron.  Pro tio ili pensis, ke ilia devo estas disvastigi sian religion per ĉiuj 
rimedoj, eĉ per mortigo de aliaj homoj.

Bonŝance en la deknaŭa kaj la dudeka jarcentoj la situacio iomete ŝanĝiĝis.  Novaj 
religiaj movadoj fondiĝis, kiuj estis pli toleremaj ol la antaŭaj, kaj kiuj havis la celon ne 
batali kontraŭ aliaj religioj kaj eklezioj, sed konstrui harmoniajn interrilatojn kun diversaj 
aliaj religioj kaj eklezioj de la mondo. 

Baha’u’llah, la fondinto de la Bahaa Kredo en la deknaŭa jarcento diris, ke ‘Ne gloru 
sin tiu, kiu amas sian propran landon, sed tiu, kiu amas la tutan homaron.  La Tero estas 
nur unu lando, kaj ĉiuj homoj estas ĝiaj civitanoj.’

Similan doktrinon havas la japana religia movado, kies nomo estas Oomoto.  Tion fondis 
Nao Deguĉi en 1892, kaj laŭ ties doktrino estas nur unu vera Dio, kiu estas la Kreinto de 
la Universo.  Oomotanoj nomas la Dion, kiel Oomoto-sume Oomikami kaj asertas, ke ĉiuj 
religioj havas la komunan originon en la unu vera Dio, kvankam ili adoras Lin per diversaj 
malsamaj nomoj.

Pli profunde analizis la kialojn de malamikeco kaj malkonsento inter diversaj religioj kaj 
atingis similajn konkludojn Hyuga Yosinori, la fondinto de Budhana Monaĥejo en Kyoto 
(en la japana lingvo: Kyoto Syudoin).  Laŭ li ĉiuj homoj estas gefratoj de la amata Budho 
kaj infanoj de Dio.  Pro tio li fondis monaĥejon kaj esperis, ke tiu monaĥejo elmontros tian 
amon kaj pacon, ke homoj el ĉiuj el la diversaj religioj trovos familian rondon, komprenante 
unuj la aliajn, kiel homoj.  (Kyoto Syudoin: La Nova Evangelio de la Oriento, paĝo 24.)

En la jaro 1916 ankaŭ en Koreio fondiĝis nova religio, kies fondinto, Sotesano havis 
similan celon.  Li atestis, ke la fundamenta principo de ĉiuj religioj en la mondo origine estas 
unu, sed ili apartigis unu de la alia kaj de longe havis diferencajn sistemojn kaj rimedojn, 
tial estiĝis reciproka malpaco inter ili.  Tion kaŭzas nescio pri la fundamenta principo de 
ĉiuj religioj kaj sektoj.  Sotesano intencis konduki ĉiujn vivulojn al Paradizo, pligrandigante 
spiritan potencon kaj venkante materian potencon per verreligia kredo kaj realmorala 
trejno.  Sotesano, la fondinto de la nova ŭonbulana religio surbaze de budhismo, integrigis 
kaj utiligis ankaŭ la instruojn de ĉiuj aliaj religioj por konstrui perfektan religion.

Laŭ la dumiljaraj spertoj ankaŭ la kristanaj religioj (kaj ankaŭ la katolika religio mem) 
signifece ŝanĝiĝis en la deknaŭa kaj la dudeka jarcentoj.  Nun jam la katolika religio ne 
plu asertas, ke sole per la katolika religio povas homo atingi la Ĉielan Mondon, alivorte 
la Paradizon.  Sekve de tio nuntempe la katolikaj misiistoj ĉie en la mondo per instruado 
kaj karitata agado intencas helpi la homaron kaj tute ne gravas, ke la helpitoj al kiu religio 
apartenas.  La plej bela ekzamplo de tiutipa altruisma agado estas la agado de Patrino 
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Tereza en la barata urbo Kalkuto, kie ŝi senpage helpis en hospitaloj multajn malriĉajn 
malsanulojn.

Dum la lastaj jarmiloj en la historio de la homaro la sopiro por potenco kaj politika, 
rasa, nacieca, ideologia kaj religia maltoleremo kaŭzis terurajn militojn kaj sekve de tio 
centmiloj, aŭ miliardoj da homoj estis mortigitaj.  Tio estis terura konsekvenco de la 
homa maltoleremo, sed la ĝisnunaj militoj neniam havis la riskon detrui la tutan homan 
civilizacion.  En la dudeka jarcento tiu situacio grave ŝanĝiĝis. 

Dum la lastaj jardekoj oni evoluis nekredeble efikajn nukleajn armilojn, per kiuj oni 
povas detrui ne nur centmilojn da homoj,  kiel okazis en Hirosima kaj Nagasaki, sed 
oni povas terure malbonigi la vivkondiĉojn en la tuta mondo kaj detrui la tutan homan 
civilizacion.

Por eviti estontajn militojn estus dezirate por la homaro disvastigi la toleremajn sociajn, 
kulturajn kaj religiajn movadojn, kiuj instruas la membraron ami kaj respekti la aliajn 
homojn, kaj kiuj celas konstrui amikecan socion, kie la membraro laboras por la bonfarto 
de la tuta homaro.  Nun ni havas la noblan celon konservi nian mondon, la Terglobon 
por niaj gefiloj kaj por la gefiloj de niaj gefiloj.  Mi opinias, ke la studado kaj praktikado 
de moralaj leĝoj de la menciitaj kaj ankaŭ aliaj similcelaj, malfermitaj kaj toleremaj religioj 
efike povus helpi plibonigi la socian vivon en la dudekunua jarcento.

En la venonta parto de mia prelego mi analizos la moralajn leĝojn en la katolika instruo 
kaj la ŭonbulana doktrino.  Dek fundamentaj ordonoj troveblas en ambaŭ religioj kaj 
rigardante la sekvan tabelon klare videblas, ke multaj komunaj punktoj troveblas en la 
instruoj de ambaü religioj.

Katolika dekalogo  Ŭonbulanaj dek preceptoj

1 Adoru vian Dion kaj servu nur Lin!
2 Ne uzu la vorton “Dio” vane!
3 Estu sankta la tago de Dio! 
4 Respektu viajn gepatrojn!
5 Ne mortigu! Unu – Ne mortigu senprave!
6 Ne adultu! Tri - Ne adultu!
7 Ne ŝtelu! Du - Ne ŝtelu!
8 Diru veron kaj malhonoru neniun! Ses - Ne diru malbonajn vortojn!
9 Ne sopiru edzinon de aliulo!
10 Ne sopiru propraĵon de aliulo! Ok - Ne ŝteluzu monon publikan!

Kvar - Ne drinku senprave!
Kvin - Ne vetludu!
Sep - Ne kverelu senprave!
Naŭ-Ne pruntu monon inter amikoj senprave!
Dek – Ne fumu senprave!
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En ĉi tiu prelego mi ne traktas la unuajn tri ordonojn en la katolika instruo, ĉar tiuj rilatas 
al interrilato inter homo kaj Dio kaj estas konate, ke ŭonbulismo ne akceptas la solan Dion 
personigitan.  Ŭonbulanoj akceptas nur la veron, kiu trapenetras la universon. (Tamen, mi 
pensas, ke estus ankaŭ interesa science esplori kaj analizi la fakton, ke ŭonbulanoj adoras 
kiel kredobjekton kaj praktikmodelon la Darmkorpan Budhon, kies simbolo estas Unu 
Cirklo, kiu estas la fonto de ĉiuj estaĵoj en la universo kaj la mensosigelo de ĉiuj budhoj kaj 
sanktuloj.  Per profunda analizo oni povus konkludi, ke malgraŭ la diversaj vidpunktoj 
ankaŭ en tiu faktereno profundaj similecoj estas en ambaŭ doktrinoj.  Sed tiu analizo povus 
esti tro kompleksa, do pro tio ĝi povas esti temo de alia prelego.) 

En la tabelo klare videblas, ke la 6-a kaj la 7-a ordonoj (en katolika dekalogo) same 
ekzistas en ambaŭ religioj precize en la sama formo.  Ankaŭ la 5-a ordono troveblas en 
la ŭonbulana doktrino, kvankam en la katolika instruo ĝi estas ĝenerala malpermeso.  
En la ŭonbulanaj dek preceptoj oni uzas la vortojn ‘Ne mortigu senprave!’ kaj oni povas 
kompreni tion, ke prave ŭonbulanoj rajtas mortigi alian vivanton.  Teorie tio vere povas 
esti diferenco, sed en praktiko ankaŭ la katolika religio permesis mortigi homojn dum la 
lastaj jarmiloj (en militoj, en inkvizicio, en kazo de sindefendo, ktp.)  Sekve de tio oni povas 
konkludi, ke ankaŭ tiu ordono simile troveblas en ambaŭ religioj.

La konkludo povas esti simila ankaŭ rilate al la 8-a kaj la 10-a ordonoj, nome, similaj 
ordonoj troveblas ankaŭ en la ŭonbulana doktrino.

Rigardante la tabelon ŝajnas esti diferenco rilate al la 4-a kaj la 9-a ordonoj, ĉar laŭ la 
tabelo similaj ordonoj mankas en la ŭonbulanaj dek preceptoj.  Sed pli profunde analizante 
la ŭonbulanan doktrinon, klare videblas, ke ankaŭ la 4-a ordono troveblas en la ŭonbulana 
doktrino, sed ne en la dek preceptoj. La 4-a ordono troveblas en la ŭonbulana praktikado 
de la kvar bonfaroj precize en la sama formo, kiel en la katolika dekalogo, sed pli detale 
traktante la temon (The Canonical Textbook of Won Buddhism, Won Pulkyo Kyojun, 
paĝo 12).  Ankaŭ la 9-a ordono troveblas en la ŭonbulana doktrino, ĉar ĝi rilatas ankaŭ 
la trian ordonon de la dek preceptoj, kaj similaj ordonoj troveblas ankaŭ en aliaj partoj de 
la doktrino.

Rigardante la tabelon unue ŝajnas esti videble, ke la kvara, kvina, sepa, naŭa kaj la deka 
ordonoj de la dek preceptoj mankas en la katolika dekalogo.  Sed pli profunde analizante la 
temon, oni povas konstati, ke la sepa ordono iom rilatas al la 8-a ordono kaj la naŭa ordono 
simile rilatas al la 10-a ordono de la katolika dekalogo, ĉar se oni pruntedonas monon al 
alia persono por gajni profiton, tio signifas, ke li sopiras ricevi propraĵon de aliulo.  Do, 
oni povas konkludi, ke ankaŭ en tiuj terenoj estas profundaj similecoj.

La rezulto de la analizo estas simila ankaŭ rilate al la aliaj ordonoj, escepte la dekan. 
Kvankam ne en la dekalogo, sed en alia parto de la katolika Sankta Biblio certe troveblas 
similaj ordonoj.  Ekzemple ankaŭ en la katolika instruo estas malpermesite por la membroj 
de la kristana komunumo drinki senprave laŭ la Letero de Sankta Paŭlo al Tituso (Titus, 
2, 1-4). 
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La deka ordono de la ŭonbulanaj dek preceptoj kompreneble ne troveblas en la katolika 
instruo, ĉar en la unua jarcento, kiam Jesuo Kristo instruis siajn disĉiplojn, tiam oni ankoraŭ 
ne fumis en la tiama Israelo.  Estas konate, ke fumado disvastiĝis tra la mondo nur en la 
deksesa kaj la deksepa jarcentoj, post kiam Kristoforo Kolumbus, la estro de geografia 
esplorekspedicio trovis, ke en Ameriko homoj uzis tabakon por fumi.  Kvankam tiu 
malbona kutimo estas serioza socia problemo nuntempe en la mondo, tamen en la tempo 
de Jesuo Kristo tiu agado estis ankoraŭ nekonata fenomeno.

Laŭ la ŭonbulana doktrino la tagordo de ŭonbulano estas jene: frumatene (je la kvina) 
li vekiĝas kaj por kultivi sin preĝas, meditas kaj legas sanktan libron, kaj poste por korpa 
sano faras gimnastikon.  Tage li diligente en sia loko laboras por la publika bono. Vespere 
li ekzamenas sin pri la pasigita tago, skribas taglibron, planas kion fari en la sekva tago 
kaj finas la tagon per vespera preĝo (je la naŭa kaj dŭono).  Tiu tagordo tute similas al la 
proponata tagordo por kristanoj, kvankam en tiu tagordo oni ne uzas la vorton ‘meditado’ 
kaj en kristanaj komunumoj oni ne emfazas la signifecon de farado de ĉiutaga gimnastiko.  
Anstataŭ meditado en la kristana komunumo la vorto ‘kontemplado’ estas uzata, sed la 
esenco de la signifo estas simila. 

Konkludoj:
• Estas profunda fundamenta simileco rilate al la moralaj leĝoj en la katolika instruo 

kaj la ŭonbulana doktrino.
• La proponata vivmaniero por la membroj de ambaŭ religioj estas la sama.  Laŭ 

la instruoj fari meditadon kaj gimnastikon por ŭonbulanoj estas ĉiutaga devo, sed fari 
tion por plibonigi mensan kaj korpan sanon ankaŭ por kristanoj povus esti utila ĉiutaga 
praktiko.

• Por eviti estiĝon de pli novaj militoj kaj por eviti mondan katastrofon estus dezirate 
por la mondo disvastigi la agadon de pacamemaj kaj toleremaj religioj, kiaj estas ekzemple 
katolikismo kaj ŭonbulismo, kiuj celas plibonigi la socion kaj instruas la disĉiplojn respekti, 
ami, helpi kaj altruisme servi la aliulojn.

* La aŭtoro de la prelego instruis matematikon en la Budapesta Ekonomikoscienca Universitato en la 

sepdekaj jaroj.  Poste li studis la japanan lingvon, ekonomikon, religion kaj komputteknikon en la japana 

katolika universitato Nanzan Daigaku en Nagoya kaj laŭ ties rezulto doktoriĝis pri ekonomiko.  Li vivis 

ankaŭ en budhana monaĥejo en Kyoto Syudoin kaj kiel parto de sia studprogramo ankaŭ en Eiheiĵi studis la 

budhanan doktrinon.  Poste en Boston (USA, Massachussets) studis okcidentajn ekonomiodirektajn metodojn 

kaj invitis profesorojn (Shen Chenĵu el Peking, So Gilsu el Seoul, Yoji Akashi el Nagoya) al Budapeŝto.  Pri sia 

esplororezultoj kaj konkludoj li publikigis pli ol cent verketojn en diversaj organoj, kaj prelegis en diversaj 

sciencaj, kulturaj kaj religiaj konferencoj kaj universitatoj en Eŭropo, Azio, Ameriko kaj Afriko.
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Munga patkuko

Preleganto: Kristalo (HAN Sook-hee)

Materialoj:
 2 glasoj da mungoj (300g), glaso da rizfaruno,
100g da mungidoj, 100g da pteridioj (pteridium aquilinum), 100g da kimĉio,  
200g da porkaĵo, 1 cepo, leŭkantoj (leucanthemum coronarium, chrysanthemum coronarium), 
ruĝaj kapsikoj, salo, oleo ktp.
 
Recepto: 
 1.   Pufigu du glasojn da mungoj en akvo kaj poste muelu ilin.
2.   Miksu glason da rizfaruno kun la muelitaj mungoj.
3.   Duonboligu mungidijn, purigu pteridiojn, tranĉetu kimĉion.
4.   Duonfritu pistitan spicitan porkaĵon.
5.   Tranĉe pecigu ankaŭ cepon.
6.   Kumetu kaj miksu ĉi ĉion.
7.   Preparu leŭkantojn kaj ruĝajn kapsikojn por spico.
8.   Sufiĉe oleu la paton kaj surverŝu po kuleron da pasto.
9.   Surmetu leŭkantojn kaj ruĝajn kapsikojn.
10. Bone fritu reguligante fajron.
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Preleganto: Kevin

Korea kaj tajvana renkontiĝo

Korea kaj tajvana renkontiĝo en Pingtongo

Prelego 5
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Atendo kiel formo de ekzistado

Preleganto: Maria BUTAN

Prelego 6
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Karakterizaĵo de ŭonbulana medito

Preleganto: Vero (KIM Sang-ik)

1.  Kio estas medito?
Praktikanto de budhismo havas la plejan celon fariĝi budho kaj resti en la paradizo de 

memnaturo.  Praktikanto kun ĉi tiu celo devas havi koncentriĝon kaj trankvilecon.  Unu 
el tiuj manieroj estas medito.

Medito, origine kiel la fundamenta praktikomaniero de budhismo, estas la maniero 
trovi nian originan menson kaj iluminiĝi pri la vero per kontemplado.  Se oni forgesante 
sin penados kun la menso serĉi la vojon kaj fariĝos trankvila kaj atingos iluminiĝon, oni 
akiros mensan liberecon kaj fine budhan kapablon.        

Kiam Ŝakjamunio praktikis asketismon dum ses jaroj en la neĝa montaro, li kun 
trankvileco venkis miriadojn da diabloj kaj atingis budhecon ĉe tilio.  Ĉi tiuj diabloj signifas 
ĉio, kio logas nin.  Li venkis diablojn, ĉar li havis trankvilecon.  Ni devas iluminiĝi kaj esti 
trankvilaj, kaj nur tiam ni povos gardi nin kaj ĝuste plenumi ĉiujn aferojn.

Do oni nomas medito tion, ke oni estas trankvila kaj restas en la malplena origina naturo 
(paradizo de memnaturo).

Medito havas du vojojn.  Unu estas konsidera medito (medito kun demando).  Laŭ sia 
plaĉo oni elektas unu el mil sep centoj iluminigaj demandoj kaj cerbumas ĝin.  Tio ne estas 
pristudi ĝin per pensado, sed ligi menson al la demando, por ke la menso ne deturniĝu 
al io alia.  La dua estas silenta medito (medito sen demando).  Tio estas silente kontempli 
la veran esencon trankvilan kaj viglan.           

2.  Specoj de medito
1) Kuŝmedito
2) Sidmedito
3) Starmedito
4) Irmedito

* Estas bone mediti nepre kun malplena stomako, ĉar mediti kun plena stomako povas 
kaŭzi gastroptozon.

* Esti dormema dum medito estas same kiel havi mortan menson, tial tio estas pli malbona 
ol tiriĝi de malvirta menso.

* Depende de kompleksio kuŝmedito povas esti pli bona ol sidmedito aŭ starmedito 
povas esti pli bona ol irmedito.  Oni iel ajn klopodu suprenigi la akvan energion kaj 
malsuprenigi la fajran energion, por ke ĉesu iluzio kaj aperu la vera naturo. 
 
3. Karakterizaĵo de ŭonbulana medito
Kia estas ŭonbulana medito? 
Sotesano, fondinto de ŭonbulismo, ekhavis demandojn pri la homa vivo kaj la universa 

naturo.  Kaj li strebadis dum 19 jaroj por solvi ilin, praktikante diversan asketismon, farante 
meditadon ĉe la riverbordo kaj tiel plu.  Fine li atingis grandan iluminiĝon kaj malfermis 
sian eklezion, ĉefigante la budhan darmon.  Tamen li ne heredis simple praktikadon, sed 

Prelego 7
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dekomence li iniciatis vivan mediton kaj instruis, por ke ĉiu praktikado estu konforma al 
la epoko. 

Tial ŭonbulana medito ne estas nur por praktiki spiritan kultivon, sed ĝi estas medito en 
la vivo por praktiki ĉiujn tri studojn (tio estas spiritan kultivon, aferan-principan esploron 
kaj justagan elekton).  Tio estas ĝuste iamajna medito kaj ieajna medito kaj do karakterizas 
ŭonbulanan mediton.                   

Ŭonbulanoj povas praktiki ĉiajn meditojn kiel kuŝmedito, starmedito, sidmedito kaj 
irmedito, sed dum medito ili forlasas ĉiujn pensojn kaj restas en la vera stato de senfareco.  
Nur kiam menso fariĝas klara, ili pristudas iluminigan demandon por momento. 

Medito ĉe senmovo (kiam oni ne uzas siajn ses sentorganojn) estas baza kaj medito ĉe 
movo (kiam oni uzas siajn ses sentorganojn) estas por utiligi, kaj ambaŭ meditoj helpas unu 
la alian.  La fina celo de ŭonbulana medito estas havi kaj efektivigi perfektajn personecon 
kaj kapablon, praktikante en la ĉiutaga vivo ĉiujn tri studojn (spiritan kultivon, aferan-
principan esploron kaj justagan elekton). 

Laŭ la naŭa paragrafo de la tria ĉapitro “Praktikado” de La Sotesana Instruo, Sotesano 
diris al siaj disĉiploj, parolante pri Ĝogsano (la dua ekleziestro de ŭonbulismo): “Tiel same 
vi tutforte strebu al iamajna medito ĉe movo kaj senmovo kaj sufiĉe akiru la deziratajn tri 
grandajn fortojn.”     

4.  Iamajna medito kaj ieajna medito
Iamajna medito estas por mediti senkonsidere al tempo kaj ieajna medito estas por mediti 

senkonsidere al loko.  Iamajna medito estas neapartigebla medito ĉe movo kaj senmovo 
kaj estas por vivi la ĉiutagan vivon per perfekta praktikado de la tri studoj kaj por praktiki 
la tri studojn en la ĉiutaga vivo. 

Iamajna medito kaj ieajna medito estas por fariĝi homo, kiu povas iam ajn kaj ie ajn 
utiligi la tri grandajn fortojn de kultivo, esploro kaj elekto.  Por praktiki ambaŭ meditojn 
estas la tri punktoj:

La unua estas scii la principon de medito kaj praktiki ĝin, por ke oni koncentriĝu kaj 
estu trankvila ĉe movo kaj senmovo.

La dua estas strebi al esploro, por ke oni ĝuste juĝu pri aferoj kaj principoj.
La tria estas esti ĉiam kontroli atenton kajn senatenton kaj plenumi ĝustan 

praktikadon.

Sotesano do diris la principon de neapartigebla medito ĉe movo kaj senmovo kiel jene: 
“Kiam la ses sentorganoj ne laboras, forigu vanan penson kaj kultivu unu menson; kiam 
la ses sentorganoj laboras, forigu maljuston kaj kultivu juston.“          

☞ En la dua paragrafo de la tria ĉapitro “Praktikado” de La Sotesana Instruo, Sotesano diris 
pri praktikado de la tri studoj ĉe movo kan senmovo:  

“La unua rapida maniero akiri la kultivoforton ĉe movo kaj senmovo estas, ke kiam vi 
faras ĉiun agon, vi ne faru tian agon, kiu maltrankviligas kaj ravas vian menson, kaj estu 
for de tia situacio. 

La dua estas, ke kiam vi rilatas al ĉiu objekto, vi ne havu korinklinon kaj avidon al ĝi, 
sed ĉiam kreskigu indiferentecon por ĝi. 
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La tria estas, ke kiam vi faras ĉi tiun agon, vi ne tiriĝu de tiu ago kaj reciproke, sed 
koncentriĝu nur sur la faratan agon. 

La kvara estas, ke kiam ajn vi havas liberan tempon, vi atentu ĉanti budhonomon kaj 
sidmediti. 

La unua rapida maniero akiri la esploroforton ĉe movo kaj senmovo estas, ke kiam vi 
faras ĉiun agon de homo, vi klopodu akiri scion pri la farata ago. 

La dua estas, ke vi klopodu interŝanĝi opiniojn kun instruistoj kaj samideanoj. 
La tria estas, ke vi klopodu solvi laŭ esplorordo demandon, kiu naskiĝas ĉe via vido, 

aŭdo kaj penso. 
La kvara estas, ke vi klopodu studi niajn sanktajn librojn. 
La kvina estas, ke kiam vi finstudis niajn sanktajn librojn, vi konsultu sanktajn librojn 

de ĉiuj ekzistantaj religioj kaj plimultigu vian scion. 
La unua rapida maniero akiri la elektoforton ĉe movo kaj senmovo estas, ke se vi scias 

justa iun agon ĉu grandan, ĉu malgrandan, vi faru ĝin spite al la vivoperdo. 
La dua estas, ke se vi scias maljusta iun agon ĉu grandan, ĉu malgrandan, vi ne faru 

ĝin spite al la vivoperdo. 
La tria estas, ke kiam vi faras ĉiun agon, vi ne malkuraĝiĝu de ĝia tuja neplenumiĝo, 

sed daŭrigu senĉesan penadon.”   

5.  Meritoj de medito 
Merito de medito estas sama kiel tiu de sidmedito kaj medito igas praktikanton fine akiri 

la tri grandajn fortojn (koncentriĝon – kultivoforton, saĝon – esploroforton kaj precepton 
– elektoforton) kaj fariĝi homo kun perfekta personeco, kiu agas perfekte kaj komplete, 
juste kaj malegoisme.  

☞ Merito de sidmedito laŭ la ĉapitro “Praktikado” de La Fundamenta Instruo
Se oni faras sidmediton dum longa tempo kaj akiras ĝian forton, estas la jenaj dek 

profitoj:
1. Laŭgrade malaperas senprudenta kaj senpripensa ago.
2. Oni akiras ordon ĉe la uzo de la ses sentorganoj.
3. Malsansufero malpliiĝas kaj la vizaĝo glatiĝas.
4. Memoro pliboniĝas.
5. Pacienco estiĝas.
6. Korinklino estingiĝas.
7. Malvirta koro ŝanĝiĝas en ĝustan.
8. La saĝlumo de memnaturo aperas.
9. Oni ĝuas paradizon.
10. Oni liberiĝas de naskiĝo kaj morto.
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Miruksa kaj birdobservejo

1. Templo Miruksa
La templo Miruksa estis establita en 638 laŭ la volo de la reĝino en la tempo de la reĝo 

Muŭang (600-641) de la disnastio Bekĝe.  La templo estis la plej granda en la dinastio kaj 
troviĝas proksime de la urbo Iksan.  Tamen nun restas nur la templa loko kaj la ŝtona 
okcidenta pagodo kaj la orienta pagodo restaŭrita en 1992 kaj kelkaj aliaj.  En la 1980-aj 
jaroj la loko estis arkeologie elfosita kaj multaj restaĵoj estis trovitaj.   

2. Birdobservejo ĉe la riverbuŝo Gumgang 
Ĉe la buŝo de la rivero Gumgang en la urbo Gunsan estas la plej granda kaj fama revenejo 

de migrantaj birdoj.  Oni povas ne nur observi diversajn kaj rarajn birdojn, sed ankaŭ 
rigardi vastan fragmitejon kaj nepoluitan vadon. 

Ekskursoj

Fluganta birdaro: foto el blog.jb.or.kr

Restaŭra modelo: foto el chang256.new21.net
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Ĉiuj ni kune kantu

Elkore

Æi - a - me lu-mas no,lu - eæ kov - ra - te de la nu - bar'. Æi -

28

a - me sa - mas vo - lo, eæ la - æa - te de se - ku - lar'. Eæ bir - do el Ýol

plo - ras sur la su - da branæ' pro mal- øoj'. Do ki - el mi for - ge - sus la hejm-

lo - kon de mi - a kor'? Ki -am mi re - i - ros al lok' pro-me - si - ta tra mul-ta

viv'? Mi so - pi - ras mi - an tem - plon, ja la nes - ton de la a - nim'.

* Ýol: unu el la antikvaj landoj en Æinio, kiu situis en la sudo.

Æiame lumas luno 
trad. CHOE Taesok

39
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Solene, brave, mole
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La darmkorpa budho, vi
(Kanto de matena preøo)

trad. CHOE Taesok
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Elkore kaj brave

Mal - fa - ci - las ja i - øi hom', sed jam ho - mas mi.

98

Mal - fa - ci - las aý - di pri darm' sed jam aý - das mi.

Se mi nun ne po - vus min sa - vi en æi viv',

ho, en ki - u vi - vo do mi po - vus sa - vi min?

Malfacilas ja iøi hom'
(Kanto de kuraøiøo)

trad. CHOE Taesok
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127

De - zi - re - gas mi, de - zi - re - gas mi. Kun sin-cer',

kun sin-cer' de - zi - re - gas mi. Ki - en ajn tu - þas mi,

ki - en ajn pa - þas nun mi, ki - en ajn vo - æe e - ¶i-øas mi, ki - en ajn

men-se i - ras ja mi, æi - e æi - uj ku - ne ni, æi - e æi - uj

ku - ne ni i - øu bud-ho kaj kun am' sa - vu æi - ujn ajn.

Deziregas mi
(Kanto de kordeziro)

trad. CHOE Taesok

138
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136

Es - tas u - nu ver', es - tas u - nu mond', u - nu ho - ma-ro jen,

u- nu sam - la - bo - rej'. Kun - la-bo - ru ni ja por u - nu mond'.

Es- tas jen u - nu ve - ro, u- nu mond', u - nu ho - ma - ro jen, u - nu sam -

la - bo - rej'. U - nu ho - ma - ro jen, u - nu sam - la - bo - rej'.

Ni la - bo - ru ja por u - nu mond', ni la - bo - ru ja por u - nu mond'.

Estas unu ver'
trad. CHOE Taesok

148
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Bela mens', aæa mens'
(Kanto de koncentriøo)

trad. CHOE Taesok

195



446

 = 100
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(Rekanta¼o)

Ho u - nu - i - øis ni, jen u - nu - i - øis ni.

Ho u - nu es - tas ni, u - nu e - ter - ne ni.

Ja en reciproka la bonfar'
trad. CHOE Taesok
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Æiuj ja ni vivu kun øoj'
         trad. CHOE Taesok
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Noto:
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Noto:
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Noto:
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Noto:


