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HITZAURREA

Je höher ein Werk geartet ist, 
desto mehr bleibt es 

selbst in flüchtigster Berührung seines Sinnes 
noch übersetzbar.

Walter Benjamin

Hesse eta India

Bilatzen duenak aurkitzen omen du.
Bilaketa da Hermann Hesseren bizitza definitzen duen 

hitza. Hesse bila aritu zen etengabe, jakintzaren bila, bizitzaren 
zentzu ezkutuaren bila, eta osotasuna bere baitan aurkitzen 
duen giza norbanakoaren existentzia izan zuen arretagai. Bi-
laketa hau, borroka gisa ulerturik, islaturik gelditu zen betiko 
bere literatur lan oparoan, idazle, poeta eta nobelagile honek 
utzi dizkigun ehunka poema, kontakizun, nobela, entsegu, 
hausnarketa eta gutunetan. Lan hauek lagungarri izan zaizkie 
azken mende honetan bizitzaren zentzua aurkitzen saiatu diren 
milioika irakurleri, haien artean Siddhartha kondaira, gerra 
osteko belaunaldietan berebiziko arrakasta izan zuena, batik 
bat Lehen Mundu Gerra osteko Europan, eta Vietnamgo gerra 
osteko Ameriketako Estatu Batuetan.

Bilaketak Indiara eraman zuen Hesse, hango kultura eta 
espiritualtasuna maitatu eta mirestera. Baina Hesse eta Indiaren 
arteko harremanaz hitz egiteko, bere haurtzarora jo beharra 
dugu ezinbestean. Hesse ulertzeko, bere jatorria eta bere familia 
ezagutu beharra dago.
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Hertsikeria eta irekitasuna uztartzen zituen mundu batean 
eman zuen haurtzaroa. Gurasoak protestante pietistak ziren, 
Indian misiolari izandakoak. Beraz, alde batetik pietisten zo-
rroztasun zurruna, eta bestetik bere guraso eta aitona-amonen 
goi-mailako heziketak eta mundutartasunak markatutako 
haurtzaroa izan zuen. Indiarekiko interesa etxetik bertatik jaso 
zuen, Indiako hainbat hizkuntza ezagutzen zituzten. Bere aito-
na, Hermann Gundert sanskritoan jakituna zen. Poema budistak 
irakurtzen zituzten etxean, eta Indiako kontakizunak kontatzen 
zizkioten Hermann Hesse gazteari. Baina gurasoek hinduismoa 
eta budismoa ezagutu eta errespetatu arren, kristautasuna zuten 
egiazko erlijio bakartzat. 

Seminarioan sartu zuten, baina berehala utzi zuen, eta 
irakurketaren bitartez osatu zuen bere hezkuntza. Geroago, 
hezkuntza formalarekiko aurkakotasuna adierazi zuen Unterm 
Rad eleberrian, eta Alemaniar Inperioaren uztarpean hazitako 
gazteriaren eredu bihurtu zen. Etxean jasotako kultur moldeen 
aurka borrokatu behar izan zuen bere bilaketa aurrera eraman 
ahal izateko, eta Indiak eragin handia izan zuen horretan. Ha-
siera batean, Indiar filosofia eta espiritualtasunarekiko maitasuna 
modu ez kontziente batean garatu zituen, etxetik bertatik jasota. 
Bigarren etapa batean, gurasoen praktika eta teoria kristauek 
eskaintzen zioten hertsikeriaz gogaitu eta nahigabeturik, espi-
ritualtasun sakon eta pertsonalago baten bilaketa kontzienteari 
ekin zion, Schopenhauerren lanak irakurtzeari, esaterako, eta 
lan hauek Indiar filosofiari buruzko beste ikuspuntu bat eskaini 
zioten. 

1911. urtean, Sri-Lanka eta Indonesiara bidaiatu zuen. Bi-
daia hau egiteko arrazoiak ugariak izan ziren, bere ezkonbizitza 
krisian zen, eta krisian ziren, halaber, Europako kultura eta poli-
tika. Baina bidaia ez zen ihesaldi soila izan, bila alde egin zuen; 
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miseria pertsonal, politiko eta kulturalaren aurrean erantzunen 
bila. Bidaia honetan berretsi egin zuen Europak, erlijioari eta 
espiritualtasunari zegokionez, gabezia izugarria bizi zuelako 
ustea. Hesseren aburuz, espiritualtasuna eta bizitzen jakitearen 
artea berreskuratuz soilik lor zitekeen europar kulturak irautea. 
Ondo ezagutzen zituen budismoa eta hinduismoa eta baita 
taoismoa ere, eta ideia eta ikasketa hauen osagarri bat besterik 
ez zen izan bidaia. Eszeptikoa zen oso doktrina eta erlijioekiko, 
eta ez zuen salbaziorik espero budismo, hinduismo edo kristau-
tasunaren magalean: bere buruarentzat eta Europa osoarentzat 
beste orientazio bat bilatzen zuen. Buda historikoaren idatziak 
irakurri eta budismoaren baitan babes hartzen zutenek eroso-
tasun pertsonala aurkitzen zutela zioen, baina atzeko atetik 
ihes egitea zela iruditzen zitzaion, eta kritika hau nabaria da 
Siddhartha lanean ere. Europarrak jatorrizko erlijiotasun xalo 
baterantz hurbiltzea zentzugabea iruditzen zitzaion, baina, hala 
ere, bere ustez, ekialdeko erlijioek bazuten zer eskaini berpiz-
kunde espiritualeranzko ahaleginean. Horretarako, bakoitzak 
bere bidea aukeratu beharra zuen, nitasuna norberekoikeriatik 
bereiziz. Bidaia honetan jasotakoak Aus Indien lanean bildu 
zituen 1913an. 1919an, Gerra Handia amaitu berri, ekin zion 
Siddhartha idazlanari.

Siddhartha: helmuga erdietsi duena

Siddhartha narrazioa Hermann Hesse beraren krisialdien 
adierazpen gisa ulertu daiteke zalantzarik gabe, eta idazlearen 
bizitzako aldien eta Siddhartha narrazioaren etapen artean, 
paralelismoa argia da. Hesseren bilaketaren emaitza, Hesseren 
beraren sinesmen aitorpen gisa uler daiteke liburua. Erlijio eta 
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metafisikaren balio normatiboa eta mundua azaltzeko boterea 
gainditutzat ematen duen modernitatearen seme horrek, Gerra 
Handian etengabeko aurrerakuntzaren, sinesmen modernoaren 
porrota ikusi berri zuen, eta ekialdeko tradizioan aurkitu zuen 
orientabidea. Baina Siddharthak bezalaxe, berak ere ez zuen ino-
ren jarraitzaile bihurtu nahi, ezin zen inongo doktrinaz fidatu, 
eta bere kabuz saiatu zen bidean aurkitu zituen egien sintesian. 
Garai, kultura edo erlijio bati loturik ez zegoen espiritualtasuna 
aurkitu zuen, India edo Europari loturik ez zegoena. India, Txi-
na eta kristautasunaren liburu santuen ikuspegi antropologiko 
berri bat zen, ekialde eta mendebaldeko pentsamenduen bata-
sunera eramango zuena. Jesusen eta Lao Tseren irakaspenetan, 
Upanishadetan, Goetherengan, gizadi bat eta bakarra aurkitu 
zuen, mezu bakarra, erlijio bakarra, zoriontasun bakarra. Pen-
tsamendu hori adierazteko moduak ziren anitzak. Maitasunaren 
esentzia, edertasuna eta santutasuna norberak bere baitan baino 
ezin zituen aurkitu.

Lehenengo ataleko Siddhartha, aitaren eta haren lagunarte-
ko giro intelektualean murgilduta bizi da, gogoetan, hausnarke-
tan eta brahmanen (apaizen) kastako jarrera egokietan trebatzea 
da heziketaren muina. Erraz barneratzen ditu irakaspenak, 
gogoa landuz, arima baino gehiago. Ikasketa eta gogoetaren 
bitartez lortu nahi du espiritualtasuna, eta horretarako egiten 
du bat aszeta talde batekin. Baina aszeten irakaspenek ez diote 
arimaren hutsunea betetzen, eta bilaketa intelektualari bukaera 
emango dio Gotama Budaren irakaspenek ere ez dutela asetzen 
ikustean. Adimenak soilik ezin du gizakia askatu, Gotama bera 
ere ez zen inoren irakaspenek gidaturik iritsi arimaren askape-
nera. Doktrinek ezin dute azken galdera erantzun. Irakaspenek 
ezin dute bakoitzaren bilaketa ordeztu. 



11

er
ei
n 
ar
gi
ta
le
tx
ea

er
ei
n 
ar
gi
ta
le
tx
ea

Haur gizakiengana hurbiltzen da. Gizarte mundutarrean 
barneratzen da, baina hor ere Siddhartha ez da zoriontasuna aur-
kitzeko gai; haur gizakiek bezala bizi eta maitatzeko gaitasuna 
ukatzen dio aurreko etapetan jasotako jakintzak. Gizarte honi 
berak bezala kanpotik begiratzeko gai den Kamala kortesana 
izango du adiskide. 

Haur gizakien munduan erabat murgiltzea eta aurretik 
jasotako jakintza itotzea lortzen du Siddharthak, bere baitan  
oraindik bizirik den ahotsa ez entzuteraino, haur gizakien gaitzak 
jasateraino. Baina ahotsa ez da isildu. Ahots honek, bere baitan 
besterik aurkitu ezin duen honek, emango dio bide hurrengo 
krisialdi sakonari, Siddhartharengan bere buruaz beste egiteko 
desioa pizteraino. Vasudeva txalupariarekin elkartzean, indarra 
hartuko du aspalditik jakin izan duen horrek: bilaketa nork bere 
baitan gauzatu behar duela. Jakintsua da Vasudeva, eta jendeari 
laguntzen dio ez bakarrik ibaiaren beste aldera iristen, baita 
arimaren beste aldera iristen ere, ez irakatsiz, entzunez baizik.

Azken helmugara iristeko bidean, lagungarri izan daitezke 
irakaspenak, Buda edo Mesiasak, baina baita natura bera ere: 
Ibaia, naturaren pertsonifikazio gisa, irakasle gorena izango da 
Siddhartharentzat, Vasudeva txalupariak iragarri bezala.

Hinduismo, budismo, taoismo eta kristautasuneko osa-
gaiak aurki daitezke Siddharthan. Buda historikoaren ibilbi-
dearekin antz handia du Siddharthak kasta eta etxea uzten 
dituen eta aszetismoaren bitartez nitasuna gainditu nahi duen 
lehenengo atalean. Taoismoarekin bat egiten du irakasle eta 
irakaspenekiko mesfidantza erakustean, jakinduria ezin dela 
hitzez eman ulertzen duenean.

Modernitatearekin lotua den eta horrekin batera porrot 
egin zuen patriarkatu falozentristari ere ordezkoa aurkitzen dio 
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Hessek Indiar tradizioan, Siddhartha emakumezkoen ezauga-
rritzat har zitezkeen bertuteak bereganatzen ahalegintzen den 
heinean: entzuten jakitea, hurkoaren sentimenduekin bat egiten 
jakitea, berdintasunean oinarritutako sexu-harremanak hobes-
tea. Emakumezko bat du haur gizaki artean irakasle, Kamala, 
arrotza bera ere mundu honetan, Siddharthak bezala ez baitaki 
haur gizakien erara maitatzen. Hala ere, haur gizakiek bezala 
maitasuna eta zoriontasuna pertsona batekin lotzeko gaitasuna 
erdiesteko behar zuena oparituko dio: aitatasuna.

Hizkuntza

Hizkuntza minimalista du kontakizun honek, istorioa 
kokatzen den inguruaren, garaiaren, gizartearen, paisaien eta 
barruko esparruen deskribapenari, pertsonaien istorioa garatzeko 
ezinbestekoa ez den guztiari dagokionez. Narrazioaren fikziozko 
mundua, irakurleak kontakizuna kokatu ahal izateraino baino 
ez da azaltzen.

Pertsonaia nagusiaren, Siddhartharen istorioa da konta-
kizunaren ardatz bakarra, Hessek baliabide askoren bitartez 
garatua. Indiar jatorrizko doinu bat alemanera ekarri nahi 
zuen Hessek. Erlijiozko kondairaren eitea darama une oro 
testuak, Buda historikoaren esaeretan, baina baita Biblian edo 
Santuen inguruko kondairetan ere aurkitzen ditugun baliabi-
de estilistikoak dira testu hauen ezaugarri, ahoz aho hedatu 
ohi ziren erlijiozko kondairen ezaugarri direnak, alfabetatu 
gabeko komunitatean kontatutakoa gogoratzen laguntzen 
dutenak: aliterazioa, aposizioa, sinestesia, antitesia, asinde-
tona, konparaketa, metafora, pertsonifikazioa, errepikapena 
eta paralelismoa.
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Hizkuntzaren erritmo markatuaren eragina meditazioaren 
eraginarekin konpara daiteke. Hiztegia arrunta da oro har, ba-
tzuetan jasoa, zaharra, arkaismorako joera sotilekoa, zaharkitua 
izan gabe. India zaharrera hurbildu nahi du Hessek irakurlea, 
maila estilistikoan Siddhartaren beraren helmugaren bila: ga-
rairik gabetasuna, betierekotasuna.

Gure Itzulpena

Idazlanik gorenenak esanahiari ia erreparatu gabe ere itzul 
daitezkeela zioen Walter Benjaminek, jatorrizko testuarekiko 
fideltasuna itzultzailearen irizpide nagusitzat har dadila maiz 
aipatzen den itzultzailearen egitekoari buruzko bere entseguan. 
Idazlan gorenen itzulpena baino ezin da ona izan, Benjaminen 
zentzuan, jatorrizko formak balio duenean, mantendu egin dai-
tekeenean, hizkuntzen arteko mugaren gainetik. Hori islatzen 
ahalegindu gara itzulpena burutzean: Hesseren hizkuntzaren 
forma bere horretan utzi dugu euskarazko bertsioan, posible 
iruditu zaigun guztietan.

Bibliografia
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LEHEN PARTEA

romain rolland maitea:

1914. urteko udazkenetik, lehertu berri zen  
gogo-estutasunak bat-batean ni ere hartu 
ninduenetik, eta itsasertz arrotzetatik elkarri 
eskua luzatu genionean, nazioarteko behar 
beretan sinisten genuelako, ordutik eskaini 
nahi izan dizut maitasun keinu bat, neure 
sormenaren erakuskari, eta nire pentsamoldera 
hurbiltzeko leiho.
Onar ezazu, arren, oraindik amaitu gabeko 
nire indiar kondaira honen lehenengo atala-
ren eskaintza.

Hermann Hesse
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BraHmanaren semea 

Etxearen gerizpean, ibai aldeko eguzkitan txalupen artean, 
sahats baso ospel eta pikondoen itzalean, hazi zen Siddhartha, 
brahmanen seme ederra, belatz gaztea, Govinda bere lagunarekin 
batera, bera ere brahman baten seme. Eguzkiak sorbalda argiak 
iluntzen zizkion ibaian, bainua hartzean, garbiketa sakratuetan, 
jainkoei eskaintzak egitean. Itzala bere begi beltzetan barrena 
irristatzen zen mango-zuhaiztian, umeen jolasetan, amaren 
kantuan, jainkoei eskaintzak egitean, aita jakitunaren 
irakaspenetan, jakintsuen arteko solasean. Aspalditik hartzen 
zuen parte Siddharthak jakintsuen solasetan. Govindarekin 
hitzen lehian trebatzen zen, kontenplazioaren artean, bere 
baitan biltzeko errituetan. Jada bazekien Om, hitz ororen artean 
gorena, isilean ahoskatzen, isilean bere barrenean ahoskatzen 
arnasa hartzean, isilean bere barrenetik ahoskatzen arnasa 
kanporatzean, arima bildurik, pentsamendu argien distira 
kopetan islaturik. Jada jabetu zen bazela Atmana bere baitan, 
Atman suntsiezina, unibertsoarekin bat. 

Pozez betetzen zitzaion aitari bihotza seme ikastuna jakin-
minez ikustean, haren baitan jakintsu eta apaiz handi bat hazten 
ari zela ikustean: printze bat brahmanen artean. 

Atseginez betetzen zitzaion amari bularra, semea ibiltzen, 
esertzen eta zutitzen ikusten zuenean: Siddhartha kementsua, 
ederra, zango lirainduna, ama agurtzerakoan xarma osoaren jabe.
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Barrenak asaldatzen zitzaizkien brahmanen alabei, Siddhar-
tha hiriko kalexka artean paseatzen zenean: kopeta argitsua, 
errege-begirada, aldaka estuak. 

Baina haiek guztiek baino gehiago maite zuen Govindak, 
bere lagunak, bera ere brahmanen semea. Maite zuen Siddhar-
tharen begirada eta ahots goxoa, maite zuen haren ibilera eta 
mugimenduen bikaintasuna, maite zuen Siddharthak egiten 
eta esaten zuen guztia; eta batez ere haren gogoa eta burutazio 
jaso eta suharrak, Siddhartharen nahiera bizia eta bokazio go-
rena gurtzen zituen. Govindak bazekien hura ez zela brahman 
arrunta izango, ez eskaintza sakratuen funtzionario uzkurra, ez 
salerosle limurtzaile eta diruzalea, ez hizlari harroputz eta hutsa-
la, ez apaiz maleziatsua, ezta artaldeko ardi otzan eta ergela ere. 
Ez, eta berak, Govindak, berak ere ez zuen halakoa izan nahi, 
brahman bat gehiago beste hamar milaren artean. Siddharthari 
jarraitu nahi zion, maiteari, bikainari. Eta Siddhartha jainko 
izatera iritsitakoan, aintzatsuen artera iritsitakoan, Govinda 
aldamenean izango zuen, lagun gisa, zerbitzari gisa, ezkutari 
gisa, haren itzal gisa. 

Guztiek maite zuten Siddhartha, guztientzat zen pozgarri 
eta atsegin. 

Baina Siddharthak berak ez zuen poztasun edo atseginig 
aurkitzen bere baitan. Berak, hainbeste dohain eta grazia 
zuenak, guztiek maitatuak, ez zuen bere bihotzean pozik an-
tzematen, pikondo eta arrosa lorategietan barneratzen zenean, 
kontenplazio parkearen itzal urdinean eseri, eguneroko bainu 
sakratuan gorputza araztu edota mango-zuhaizti laiotzean es-
kaintzak egin bitartean. Ibaiko urak, gaueko izarren distirak, 
eguzkiaren izpiek amets eta ideiak bor-borka jaurtitzen ziz-
kioten, eta arima asaldatzen zitzaion eskaintza sakratuen keaz, 
Rig-Vedako bertsoez, brahman zaharren irakaspenez. 
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Ezinegona sentitzen hasia zen Siddhartha bere baitan. Ez 
aitaren maitasunak, ez amaren maitasunak, ezta Govinda bere 
lagunaren maitasunak ere ez zutela betirako zoriontsu egingo 
ulertzen hasia zen, ez zutela lasaituko edota aseko. Aita agurgarri 
eta gainontzeko maisuek, brahman jakintsuek, zekiten gehiena 
eskaini ziotela sumatzen zuen, zeukaten onena eman ziotela, 
baina hala ere, ontzia ez zela betea, ez espiritua asea, ez arima 
lasai, ezta bihotza bare ere. Garbiketak onak ziren, baina ura 
besterik ez zen, ez zuten bekatua garbitzen, ez gogoaren egarria 
sendatzen, ez bihotzaren larrimina baretzen. Jainkoei opariak eta 
zerbitzua ematea bikaina zen, baina hori al zen guztia? Ematen 
al zuten eskaintzek zoriontasunik? Eta jainkoak, zer? Benetan 
izan al zen Prajapati mundua sortu zuena? Ez al zen Atmana 
izan, bakarra eta zatiezina? Jainkoak ez al ziren irudiak, zu eta 
ni bezalaxe sortuak, denboraren morroi iragankorrak? Ekintza 
zuzen eta zintzoa al zen, beraz, jainkoei eskaintzak egitea? Nori 
egin behar zitzaizkion eskaintzak, nor zen gurtu beharrekoa, 
Atmana ez bazen? Eta non aurkitu Atmana? Non bizi zen? 
Non zen bere bihotz betierekoa taupaka? Non, norbere baitan, 
bakoitzak daramagun gotorleku suntsiezinaren sakonean baino? 
Baina non, non zegoen Ni hori, barreneko hori, azken hori? Ez 
zen ez hezur ez haragi, ez gogo ez kontzientzia, jakintsuenen 
irakaspenen arabera. Non, beraz, non zetzan? Bertara, Ni ho-
rretara, Atmanera heltzeko, ba al zen bilatzea merezi zuen beste 
biderik? Ai, eta inork ezin zion bide hori erakutsi, inork ez zuen 
ezagutzen, ez aitak, ez maisu eta jakintsuek, ez eskaintza kantu 
sakratuek! Guztia zekiten brahmanek eta euren liburu sakra-
tuek. Guztia zekiten, guztiari egin zioten kontu, gauza orori 
baino gehiagori, munduaren sorrerari, hitzaren eta janariaren 
jatorriari, arnas hartze eta arnasbeherei, zentzumenen hierarkia-
ri, jainkoen egiteei. Zekitena ikaragarria zen. Baina, zertarako 
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balio zuen hori guztia jakiteak, ez bazuten garrantzitsuena, 
garrantzia zeukan bakar hori ezagutzen? 

Egia zen, liburu sakratuetako bertso askok, batez ere Sa-
mavedako Upanishadsek, barrenengo eta azken honetaz hitz 
egiten zuten. Bertso zoragarriak! “Zure arima da unibertso 
osoa” irakur zitekeen bertan. Gizakia lotan, lo sakonean, bere 
izatearen barreneraino sartzen dela eta Atmanean bertan bizi 
dela zioten. Zeinen jakinduria mirarizkoa bertso haiena! Jakin-
tsuenen ezagutza guztia laburbiltzen zen hitz magiko haietan, 
erleek bilduriko eztia bezain aratza. Ez, ezin zen brahman 
jakintsuek belaunaldiz belaunaldi bertan batu eta gordetako 
ezagutza hunkigarria gutxietsi. Baina non ziren jakintza sakon 
hura ezagutzeaz gain bizi egiten zuten brahmanak, apaizak, 
jakintsu edo damudunak? Non zen Atmana lotatik esnatzera 
atxiki zezakeen aditua, pauso bakoitzean, hitz edo ekintza 
bakoitzean bere bizitzarekin bat egiten asmatu zuena? Brah-
man agurgarri franko ezagutzen zuen Siddharthak, bere aita 
xahu, ikasi eta guztiz agurgarria adibide. Miresgarria zen bere 
aita, barea eta noblea zen haren aldartea, aratza haren bizitza, 
jakintzaz betea haren hitza, gogapen eskuzabal eta zintzoez 
betea. Baina hainbeste zekien hura, zoriontsua al zen? Ba al 
zeukan bere baitan bakerik? Ez al zen bera ere egi egarriz beti 
bila zebilen horietakoa? Ez al zuen hark ere behin eta berriro 
iturri santuetatik, eskaintza sakratu, liburu eta brahmanen so-
lasetatik edateko beharra? Zergatik zeukan berak, akatsgabea 
izanik, bere bekatuak egunero garbitzeko premia, egunez egun 
arazketa burutu behar hori? Ez al zen Atmana bere baitan, 
aitzin-iturburu horren emaria ez al zen bere bihotzean? Hori 
zen aurkitu beharrekoa, Niaren baitako aitzin-iturburu hori. 
Horretaz jabetu beharra zegoen. Gainontzeko guztia noraezean 
ibiltzea besterik ez zen, itzulingurua, eldarnioa. 
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Honelakoak ziren Siddhartharen gogoetak, hauek bere 
grinak, bere atsekabeak. 

Chandogya-Upanishadeko hitz hauek errezitatzen zituen 
maiz: “Satyam da Brahmaren izena, eta hori dakiena egunero 
heltzen da zeruetara”. Askotan izan zuen mundu zerutiar ho-
rretatik oso gertu egotearen ustea, baina inoiz ez zuen guztiz 
atzeman, inoiz ez zuen bere azken egarria ase. Siddharthari 
irakasgai gozagarriak eskaini zizkion jakintsu bakar batek ere 
ez zuen mundu zerutiarra erdietsi, betiereko egarria erabat 
arintzerik lortu. 

–Govinda –esan zion Siddharthak bere lagunari–, Go-
vinda maitea, etor zaitez nirekin pikuondora, ekin diezaiogun 
meditazioari.

Pikuondoaren ondoan eseri ziren, hemen Siddhartha, eta 
hogei urrats harantzago, Govinda. Om hitza esateko prest zeu-
dela, bertso bat xuxurlatu zuen Siddharthak: 

Om da arkua, arima gezia, geziak Brahma du jomuga, 
etengabe atzeman behar duzun hori. 

Meditazioari eskaintzen zitzaion ohiko denbora igaro eta 
Govinda zutitu egin zen. Berandu zen, iluntzeko garbiketa 
egiteko ordua. Siddharthari deitu zion, baina ez zuen erantzunik 
jaso. Siddhartha bere baitan murgildurik zegoen, begirada itu 
urrun batean tinko, mingaina hortz artetik irteten zitzaiola. 
Bazirudien ez zuela arnasarik hartzen. Bere baitan bildurik, 
Om zeukan gogoan, eta arima Brahmaren bila jaurtirik, gezia 
bailitzan. 

Behin, samana aszeta talde bat pasa zen erromes Siddhar-
tharen hiritik, hiru gizon ihar eta itzali, ez zahar, ez gazte, 
sorbaldak hauts eta odolez estaliak, ia biluzik, eguzkiak erreta, 
bakarti, munduarekiko arrotz eta etsai, hiru sarkin ziruditen: 
hiru txakal mehar, jendartean galdurik. Bidean, pasio isilaren, 
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eskaintza suntsitzailearen, uko egite gupidagabearen hats beroa 
uzten zuten. 

Iluntzean, kontenplazio unearen ostean, Siddharthak ho-
nela esan zion Govindari: 

–Bihar egunsentian, adiskide, samanengana joango da 
Siddhartha. Samana bihurtuko da.

Govinda zurbildu egin zen hitz hauek entzunda, lagu-
naren aurpegian erabaki hura irakurtzean, arkuak jaurti duen 
geziaren ibilbidea bezain aldakaitza. Begiratu batean jakin 
zuen Govindak: Hemen hasten da, orain bere bideari ekingo 
dio Siddharthak, hemen hasten da loratzen bere patua, eta 
honekin batera nirea. Eta banana-azal lehorraren kolore itzalia 
hartu zuen bere aurpegiak. 

–O, Siddhartha –oihukatu zuen–. Baimena emango al 
dizu zuen aitak?

Siddharthak amets batetik irten berri bezala egin zion so. 
Berehala, beldurra eta etsipena antzeman zituen Govindaren 
ariman.

–O, Govinda –esan zuen ahapeka–, ez ditzagun hitzak 
xahutu. Bihar egunsentian samanen bizimoduari ekingo diot. 
Ez dezagun gehiago hitz egin.

Bere aita zegoen gelara sartu zen Siddhartha. Aita espar-
tzuzko zerri batean eserita aurkitu zuen. Atzetik hurbildu eta 
bertan gelditu zen, aita norbait atzean zuela ohartu arte. Brah-
manak honela galdetu zuen: 

–Zu al zara, Siddhartha? Esan esatera etorri zaren hori!
Eta Siddharthak honela erantzun zion: 
–Berorren baimenarekin, aita. Hona etorri naiz bihar bero-

rren etxea utzi eta aszetengana joatea desira dudala esatera. Sa-
mana bihurtzea da nire nahia. Ez ahal da aurka jarriko nire aita.
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Brahmana isilik geratu zen, denbora luzez egon zen isi-
lik. Izarrak mugitu eta figura berriak irudikatu zituzten leiho 
txikian, eta gelako isiltasuna ez zen hautsi. Mutu eta geldirik, 
zutik eta besoak gurutzaturik zegoen semea, mutu eta geldirik, 
zerrian eserita aita, eta izarrek zerua korritu zuten. Bat-batean 
aitak hitz egin zuen: 

–Ez dagokio brahmanari bortizki edo haserre mintzatzea. 
Baina sumindua dut bihotza. Ez dut bigarrengoz eskaera hau 
entzun nahi zure ahotik.

Poliki, brahmana altxatu egin zen; Siddharthak zutik eta 
besoak gurutzaturik zirauen. 

–Zeren zain zaude? –galdetu zion aitak. 
–Berorrek badaki –erantzun zion Siddharthak. 
Mindurik irten zen aita gelatik, mindurik joan zen ohean 

etzatera. 
Ordu beteren buruan, lokartu ezinik, brahmana altxatu 

egin zen, alde batetik bestera ibili zen gelan eta azkenean etxe-
tik irten zen. Gelako leihotxotik so egitean, Siddhartha ikusi 
zuen zutik, leku berean, besoak gurutzaturik. Distira zurbilak 
jaurtitzen zituen haren soineko argiak. Aita bihotza asaldaturik 
itzuli zen ohera. 

Ordu beteren buruan, lokartu ezinik, berriz altxatu zen 
brahmana, alde batetik bestera ibili zen gelan, etxetik irten 
eta ilargiak gora egin zuela ikusi zuen. Gelako leihotxotik 
barrurantz so egin zuen eta Siddhartha ikusi zuen zutik, leku 
berean, besoak gurutzaturik eta ilargiaren argia berna biluzietan 
jostari. Bihotza abaildurik ohera itzuli zen aita. 

Beste ordubeteren buruan itzuli zen berriz, baita bi orduren 
buruan ere, eta leihotxotik so egitean Siddhartha ikusi zuen, 
zutik, ilargiaren argitan, izarren argitan, iluntasunean. Orduro 
itzuli zen, isilik, eta leihotxotik so egitean, hor ikusten zuen 
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semea, zutik, leku berean. Amorruz, ezinegonez, beldurrez eta 
nahigabez bete zitzaion bihotza. 

Gaueko azken orduan, eguna argitu aurretik, berriz ere 
itzuli zen, gelan sartu eta gazteari so egin zion. Handiagoa 
iruditu zitzaion, arrotzagoa. 

–Siddhartha –deitu zion–, zeren zain zaude?
–Berorrek badaki.
–Hor geldituko al zara zain, eguna argitu arte, eguerdira 

arte, gaua iritsi arte?
–Hemen geldituko naiz, zain.
–Nekatu egingo zara, Siddhartha.
–Nekatu egingo naiz.
–Loak hartuko zaitu, Siddhartha.
–Ez nau loak hartuko.
–Hil egingo zara, Siddhartha.
–Hil egingo naiz.
–Eta nahiago duzu hil zure aitaren esana bete baino?
–Siddharthak beti bete du bere aitaren esana.
–Zure asmoa bertan behera utziko duzu, beraz?
–Bere aitak agintzen diona egingo du Siddharthak.
Egunaren lehenengo argia sartu zen gelara. Siddhartharen 

belaunetan dar-dar arin bat nabaritu zuen brahmanak. Aur-
pegian, aldiz, ez zen zalantza zantzurik, urrunera so zituen 
begiak. Orduan konturatu zen aita Siddhartha dagoeneko ez 
zela berarekin, bere etxean, dagoeneko utzi zuela. 

Aitak Siddhartharen sorbaldan pausatu zuen eskua. 
–Basora joango zara –esan zion–, eta samana izango zara. 

Basoan zoriontasuna aurkituz gero, itzul zaitez, eta irakats 
iezadazu. Etsipena aurkituz gero, itzul zaitez, eta elkarrekin 
zerbitzatuko ditugu jainkoak berriro. Orain, zoaz eta muxu 
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eman zure amari, esaiozu nora joango zaren. Ni ibaira noa, 
lehenengo garbiketa egiteko ordua da.

Eskua bere semearen sorbaldatik altxatu eta irten egin zen. 
Siddharthak balantza egin zuen ibiltzen saiatu zenean. Gorputz-
adarrak menderaturik, diosala egin zion aitari eta amarengana 
abiatu zen, aitak esandakoa egitera. 

Egunaren lehenengo argiarekin Siddharthak oraindik lo 
zegoen hiria utzi zuen, pauso motelez, gorputz-adarrak oraindik 
sorgortuak. Azken etxolaren parean, itzal bat zutitu egin zen, 
erromes zihoanarekin batzeko: Govinda. 

–Etorri zara –esan zion Siddharthak irribarrez. 
–Etorri naiz –esan zuen Govindak. 




