
Ĉe la Piedoj de la Majstro 

 

Pri Jiddu Krishnamurti aŭ Ĝidu Kriŝnamurti (1895-1986) la esperanta 

Vikipedio informas i.a. la jenon: 

“Li estis fama verkisto kaj parolanto (oratoro) pri fundamentaj 

filozofiaj kaj spiritaj temoj, i.a (sed ne nur): la celo de meditado, homaj 

rilatoj, kaj kiel estigi pozitivan socian ŝanĝon en tutmonda socio. En 

multaj publikaĵoj, Kriŝnamurti parolas pri spiritaj demandoj, kiel ekz. 

atingi kompletan spiritan liberon per meditado, sed ankaŭ pri religiaj 

kaj filozofiaj temoj.” 

Liaj kompletaj verkoj ampleksas 17 volumojn, sed fakte la plejmulto de 
liaj libroj estas kolekto de prelegoj. Lia vivo estas interesega, mirinda, sed 
hodiaŭ mi ne volas paroli pri ĝi.  

Ankoraŭ laŭ la E-Vikipedio ses el liaj multnombraj libroj estis tradukitaj 
al Esperanto: 

Ĉe la Piedoj de la Majstro (1913) 
Sperto kaj Konduto (1932) 
La Problemoj de la Vivo (1935) 
Eduko kaj vivsignifo (1980) 
Fronte al la vivo / Eduko kaj vivsignifo (1998) 
Libere de la konoj (1999) 

Bedaŭrinde tiuj libroj estas malfacile troveblaj. Ekzemple en la 

biblioteko de UEA troviĝas nur Fronte al la vivo / Eduko kaj vivsignifo.  

La angla origino de la libreto Ĉe la Piedoj de la Majstro estis skribita en 

1909, kiam Kriŝnamurti (tie nomata Alcyone) estis nur 13-jaraĝa, sed iuj 

dubas, ke estis vere li la aŭtoro. Pro tio la verko ne estas menciita en 

alilingvaj versioj de Vikipedio.  

 

https://eo.wikipedia.org/wiki/Filozofio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Spirito
https://eo.wikipedia.org/wiki/Meditado
https://eo.wikipedia.org/wiki/Socio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Religio
https://eo.wikipedia.org/wiki/Filozofio


                                  

Ĉiukaze la aŭtoro diras komence:  

“Ĉi tiuj ne estas miaj vortoj; ili estas la vortoj de la Majstro, kiu min 

instruis. Sen Li mi povus fari nenion, sed per lia helpo mi metis miajn 

piedojn sur la Vojon. [...]” 

En sia “Prezenta Parolo” al la esperanta traduko (farita de W. W. 

Mann) A.P. Warrington opiniis:  

“[...] Jen do libreto, tradukita en admirinda stilo, kiu enhavas gvidon je 

homa konduto tiel altega, ke ĝi prenas rangon kun la etiko de la 

grandaj Sanktaj Skriboj de la mondo. [...]” 

Egale ĉu Ĝidu Kriŝnamurti skribis (aŭ diktis) la libreton aŭ ne, la fakto 

estas, ke la enhavo estas tre interesa kaj grava. Pro tio mi prezentas ĉi tie 

kelkajn eltiraĵojn. 

Pri distingado: 

“En la tuta mondo estas nur du specoj de homoj – kiuj scias kaj kiuj ne 

scias, kaj tiu scio estas tio, kio estas grava; kian religion homo 

akceptas, al kiu raso li apartenas – ĉio ĉi ne estas grava: la vere grava 

afero estas tiu scio – la scio pri la plano de Dio por la homoj. Ĉar Dio 

efektive havas planon, kaj tiu plano estas la evoluado. Do, ĉar li scias, 

li estas ĉe la flanko de Dio, starante por la bono kontraŭ la malbono, 

laborante por la evoluado kaj ne por la memamo. [...] 

[...] vi devas esti ĉiam milda kaj bonkora, modera kaj komplezema, 

lasante al la aliaj la saman liberecon, kiun vi bezonas por vi mem. [...] 

Vi devas distingi inter la vero kaj la malvero; vi devas lerni esti trae 

vera, en la penso kaj parolo kaj ago. Unue en la penso: kaj tio ne estas 

facila, ĉar estas en la mondo multe da malveraj pensoj, multaj 

malsaĝaj superstiĉoj, kaj neniu, kiu estas ilia sklavo, povas progresi. 



Tial vi ne devas teni iun penson nur pro tio, ke aliaj ĝin havis, nek pro 

tio, ke oni ĝin havis en la daŭro de centjaroj, nek pro tio, ke ĝi estas 

skribita en ia libro, kiun la homoj opinias sankta; vi devas mem pripensi 

la aferon kaj mem juĝi, ĉu ĝi estas akceptinda. [...] 

Ankaŭ en la parolo vi devas esti vera – preciza kaj sen troigo. [...] Se vi 

aŭdas ian rakonton kontraŭ iu, ne ripetu ĝin; eble ĝi ne estas vera, kaj 

eĉ se ĝi estas vera, estas pli bonkore, diri nenion. 

Estu vera en la agado, neniam ŝajnigu vin alia, ol vi estas, ĉar ĉia 

ŝajnigo estas malhelpo kontraŭ la pura lumo de la vero [...].” 

Pri Sendezireco: 

“La Distingado jam montris al vi, ke la aferoj, kiujn la plej multaj homoj 

deziras, tiaj, kiel riĉeco kaj potenco, ne estas havindaj; kiam ĉi tio estas 

ne nur dirata sed efektive sentata, ĉia deziro je ili ĉesas. [...] 

Kiam ĉiuj deziroj por la memo jam malaperis, povas ankoraŭ resti 

deziro, vidi la rezultaton de via laboro. Se vi helpas al iu, vi deziras vidi, 

kiom vi lin helpis; eble vi eĉ deziras, ke ankaŭ li ĝin vidu kaj estu danka. 

Sed ĉi tio estas ankoraŭ deziro, kaj ankaŭ manko de fido. [...] Vi do 

devas fari la bonon pro amo al la bono, ne pro espero pri rekompenco 

[...]. 

Neniam deziru brili, aŭ ŝajni lerta; ne deziru paroli. Bone estas, paroli 

malmulte; ankoraŭ pli bone, diri nenion, krom se vi estas tute certa, ke 

tio, kion vi deziras diri, estas vera, bonkora kaj helpa.” 

Pri Konduto: 

Neniam al vi permesu, senti vin malĝoje aŭ malgaje. Malgajeco estas 

malbona, ĉar ĝi infektas aliajn homojn kaj igas ilian vivon pli malfacila, 

kaj tion vi ne rajtas fari. [...] 

Retenu vian menson de la fiereco, ĉar la fiereco venas nur de 

malsaĝeco.[...] 

Lasu ĉiun fari sian laboron laŭ sia propra maniero; estu ĉiam preta, 

proponi helpon tie, kie ĝi estas bezonata, sed neniam intermetu vin. 

[...] 

Al ĉiuj vi devas senti perfektan toleremon, kaj koran intereson tiom al 

la kredoj de alireligianoj, kiom de samreligianoj. Ĉar ilia religio estas 



tiel sama vojo al la plejalta, kiel la via. Kaj por helpi al ĉiuj, vi devas 

ĉiujn kompreni. [...] 

Pri Amo: 

“El ĉiuj Kondiĉoj postulataj, la plej grava estas la Amo, ĉar se ĝi estas 

sufiĉe forta en homo, ĝi devigas lin akiri ĉiujn ceterajn kondiĉojn, kaj 

ĉar ĉiuj ceteraj, sen ĝi, neniam mem sufiĉus. [...] 

En la ĉiutaga vivo tio havas du signifojn: unue, ke vi zorgu, malutili al 

neniu vivantaĵo; due, ke vi ĉiam atentu oportunan okazon por helpi. [...] 

[...] ne malutilu. [...] 

[...] klaĉo, krueleco kaj superstiĉo [...] estas pekoj kontraŭ la amo. 

[...] vi devas ne nur vin deteni de la malbono; vi devas aktive fari la 

bonon.” 


