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Anatta-lakkhana Sutta: Razprava o lastnosti ne-jaza

Slišal sem, da je Blaženi nekoč bival pri Varanasiju v Igri Zatočišča pri Isipatani. Tam je 
nagovoril skupino petih menihov:

„Oblika, menihi, je ne-jaz. Če bi bila oblika jaz, ne bi vodila k bolezni. O obliki bi bilo (v 
tem primeru) mogoče reči. 'Naj bo ta oblika takšna. Naj ta oblika ne bo takšna.' Vendar 
natanko zaradi tega, ker je oblika ne-jaz, lahko vodi k bolezni. In o obliki ni mogoče reči: 
'Naj bo ta oblika takšna. Naj ta oblika ne bo takšna.'

„Občutek ni jaz...
„Zaznavanje ni jaz...
„(Miselne) tvorbe niso jaz...

„Zavest ni jaz. Če bi bila zavest jaz, ta zavest ne bi vodila k bolezni. Bilo bi mogoče reči o 
zavesti, 'Naj bo moja zavest takšna. Naj moja zvest ne bo takšna.' Vendar natanko zato, ker 
zavest ni jaz, zavest vodi k bolezni. In ni mogoče reči o zavesti, 'Naj bo moja zavest takšna. 
Naj moja zavest ne bo takšna.'

„Kaj mislite, menihi – je oblika stalna ali nestalna?“
„Nestalna, gospod.“

„In ali tisto, kar je nestalno, ne-stresno ali stresno?“
„Stresno, gospod.“

„In ali je za tisto, kar je nestalno, stresno, podvrženo spremembi, ustrezno reči: „To je moje.
To je moj jaz. To sem jaz.'?“
„Ne, gospod.“

„... Ali je občutek stalen ali nestalen?“
„Nestalen, gospod.“...

„... Je zaznavanje stalno ali nestalno?“
„Nestalno, gospod.“

„... Ali so (miselne) tvorbe stalne ali nestalne?“
„Nestalne, gospod.“



„Kaj mislite, menihi, je zavest stalna ali nestalna?
„Nestalna, gospod.“

„In ali je tisto, kar je nestalno ne-stresno ali stresno?“
„Stresno, gospod.“

In ali je za tisto, kar je nestalno, stresno, podvrženo spremembi, ustrezno reči: „To je moje. 
To je moj jaz. To sem jaz.'?“
„Ne, gospod.“

Tako, menihi, vse, katere koli oblike, ki so pretekle, prihodnje ali sedanje; notranje ali 
zunanje; očitne ali komaj zaznavne; navadne ali vzvišene; bližnje ali daljne: vsako obliko je
potrebno videti, kot zares je s pravilno presojo: „To ni moje, To ni moj jaz. To nisem jaz.'

„Katere koli občutke...
„Katere koli zaznave...
„Katere koli (miselne) tvorbe...

„Katera koli zavest, ki je pretekla, prihodnja ali sedanja; notranja ali zunanja; očitna ali 
komaj zaznavna; navadna ali vzvišena; daljna ali bližnja: vsako zavest je potrebno videti, 
kot zares je s pravilno presojo: „To ni moje. To ni moj jaz. To nisem jaz.'

„Dobro podučen učenec plemenitih, ki vidi tako, postane vedno bolj razočaran nad obliko,
razočaran nad občutkom, razočaran nad zaznavanjem, razočaran nad (miselnimi) 
tvorbami. Kot razočaran postane nepristranski. Preko nepristanosti je popolnoma 
osvobojen. S popolno osvoboditvijo se pojavi znanje: 'Popolnoma osvobojen.' Presodi, da: 
'Rojstvo se je končalo, sveto življenje je izpolnjeno, naloga je opravljena. Za ta svet ne sledi 
nič več.“

To je rekel Blaženi. Zadoščena skupina petih menihov se je radostila nad njegovimi 
besedami. In medtem ko je bila ta razlaga podajana, so bila preko ne-oklepanja srca petih 
menihov popolnoma osvobojena vznemirjenja.
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