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ÖNSÖZ
Elinizdeki kitap, 1988 yılında H.O.Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Ede

biyatı .Bölümünde master tezi olarak hazırlanan çalışmarnın kitaba
dönüştürülmüşşeklidir.

Master tezimi hazırlarken kaynak kitapları elde etmem biraz zaman aldı.

Bazı sözlükleri ve çalışmaları Türkiye kütüphanelerinde bulamadım. Bunların

sağlanması konusundayardımcı olan yurt dışındaki arkadaşlarımın yardımlarını

şükranla anmak isterim. Bunun için, Ingiltere'den Emmerick çevirisinin foto
kopisini gönderen arkadaşım Mustafa Türkeş'e; Almanya'dan. Nobel
çevirisinin fotokopisinigönderenöğrencim Gül Gülen'e ve yakmlanna, Berlin
er Turfanzeae dizisiyle Edgerton'un sözlüğünün fotokopilerinigönderen arka
daşlarım Ruth Haerkötterve Börte Sagaster'e; tezimin daktilosu sırasında ben
den yardımlarını esirgemeyenkardeşim Aysel'e, arkadaşlarım, meslektaşlanm

Gürer Gülsevin ve Jale Taları'a; daktilolu metnin düzeltileri sırasında yardımcı
olan arkadaşım Muvaffak Duranlı'ya; tezin çoğaltımında yardımcı olan Engin
Ceylan'a; yardımlarından dolayı Türk Dil Kurumu Kitaplığı görevlileri Nesrin
İnce, Şenay Yemişçi ve Mehmet Şafak'a; kitabın dizgisi sırasında düzeltilerde
yardımcı olan meslektaşım Zühal Kargı 'ya teşekkürlerimisunmayı görev bi
liyorum.

Son olarak, bana Türkolojiyi, dilbilimi sevdiren, öğreten, başta tez
çalışmaını başından sonuna kadar sabırla yöneten, çözümündegüçlük: çektiğim
konuların çözümlenmesini sağlayan hocam Prof.Or. Talat Tekin olmak üzere,
bütün hocalanma en içten teşekkürlerimi sunınayı bir gönül borcu biliyorum.



i. GİRİŞ

ALTUN fARUK III. KITAP (5.BÖLÜM)'Ul, Radloff-Malov tarafından yayımlanan

Suvarnaprabhôsa (Sutra zolotogo bleska; Radloff 1913) 131-199. sayfalar arasında
yer alan III. kitabı (=5. bölüm) ele aldım. Metnin bütünlüğünü sağlamak açısından,

Stockholm'de bulunan ve Kudara-Röhrborn (1982) tarafından yayımlanan, 132-133.
sayfalar arasında olması gerekli 3. varağı da ilgili çalışmadan alarak metne dahil
ettim. Eksik olan 1. varağa ait ilk bir kaç satın da BT XIII'ten alarak metnin başına

ekledim,
Çalışmanın tam bir bütünlük göstermesi amacıyla da, Nobel'ce eserin Çince

çevirisinden Almancaya yapılan çevirinin bizle ilgili bölümü ve bunun sonunda yer
alan Çince kısmı tıpkıbasımlar kısmına ekledim.

Altun Yaruk'a gelince, aslında günümüze kadar bir çok araştıncı tarafından,

değişik açılardan, değişik amaçlarla çalışılmış ve taranmıştır. Örneğin Clauson, ünlü
sözlüğünde (1972) sık sık Altun Yaruk'tan örneklere yer vermiştir. Grenbech de
Türk dillerinin yapısını konu edinen kitabında (1936 ~ 1979) Altun Yaruk'tan
örneklere yer vermiştir. Sovyet Türkologlannca hazırlanan Drevnetyurkskoy Slovar'
(Eski Türkçenin Sözlügül'da da Altun faruk'tan çok sayıda örneğe yer verilmiştir.

Aynca Gabain, Eski Türkçe için yazdığı gramerde, Yapı Bilgisi bölümünde,Altun
faruk' ta geçen kimi sözcüklerinde yapısını açıklar (1941~ 1974. Bunların dışında

yeni yayınlarda da, örneğin BT XIII'te Zieme yeri geldikçeAltun Yaruk'tan örneklere
yer verir. Röhrbom da, Uygurca, yayımlanmış bütün çalışmaları ve yayımlanmamış

çoğu eseri kapsayan sözlüğünde (1977-1988) yine Altun Yaruk'tan örneklere yer
vermiştir.

Uygurca adı kısaca Altun Yaruk olarak bilinen eser, Çin'in Gansu bölgesinde,
Su-cou şehri yakınındaki Wun-fi-gu (- Wun-şi-gu) adlı küçük bir köyün
yakınlarında, Budistlere ait bir tapınakta bulunmuştur. Eseri bulan, ünlü Rus
Türkologu Sergey Malov'tur (SıÇağatay,Altun Yaruktan Iki Parça: 1-2; Ligeti,
Bilinmeyen İç Asya: 275). Eser, ll. yüzyıl başlarında,ÇincesindenUygurcaya, daha
başka Uygurca eserlerin de -örneğin Hsüan-Tsang Biyografisi- çevirmeniolan
Budist Uygur bilgini Şingko Seli (Şeli) Tutung tarafından çevrilmiştir (Çağatay

1945: 2 ve Kahar 1990). Aslı Sanskrit-Budist edebiyata ait bir sutra kitabıolan

Suvarnaprabhôsa'ıun Uygurcası, Çince çeviriye yer yer eklenmiş kimi kısımlarla
yapılmış yan-telif bir çeviridir. Örneğin, benim işlediğim bölüme ait 184.18-185.5
arası Nobel çevirisinde yer almaz (Nobel 1958: 119; Ş.Tekin 1959: 297). Aynca
Sanskrit tam adı (Suvarna-prabhôsa-uuamaraja sutra) Çineesiyle ıChin kuan ming
ısui sheng wang ching) uyuşmakla birlikte, Uygurcası biraz daha farklıdır: altun
önglüg y(a)ru~ yaltrıklıg kopıa kôırtdmiş nom iligi aıltııg nom bitig (bak. Ş.Tekin
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TDAYB 1959: 297).
Altun Yaruk'un Uygurca ve Çineeye yapılan çevirileri dışında Tibetçe ve

Moğolca (Altan Gerel) çevirileri de vardır.

AY, günümüze kadar sağlam olarak korunabilen, aynı zamanda da en hacimli
eserlerarasında yer alan bir nombitig'dir..

AY, toplam on kitap, otuz bir bölümden oluşmaktadır (bak. Radloff 1913:
x-xn: Çağatay, 1945: 6-11; Ş.Tekin 1959: 300-305). Elinizdeki çalışmanın

konusuysa, daha önce de belirtildiği gibi, 3. kitap, yani 5. bölümdür.
Eserin nüshalarına gelince, eser ve 'Ütret' nüshası hakkında kısa bir bilgiye

Sertkaya'cayer verilir (Sertkaya 1979: 144-145).
Tezcan, Malov'un bulduğu nüsha dışında, Altun Yaruk'un, hiçbiri de tam

olmayan altı nüshasının daha var oldugunu belirtir (Tezan 1984b: 129a).
Şimdi kısaca dahaönce yapılan çalışmalar, yayınlar üzerindedurmak istiyorum:

1. Altun Yaruk Üzerinde Yapılan Çalışmalar

ı-ılı

SUVARNArHABHXSA

AY'tan ilk söz eden ve ilk parçalan yayımlayan Müller olmuştur. Müller, Berlin'de
bulunan Uygurca yazmalararasında AY'a ait bazı parçaları bulmuş ve Çinceleriyle
birlikte Uigurica I' de yayımlamıştır (bak.
Müller 1908: 10-35).

ıkinci olarak, Gansu'da bulunan =r.:.:

metnin, Radloff-Malov tarafından

yayımlanması gelir. Radloff ve Malov,
metni 4 cilt halinde (I-II 1913, III-IV
1914,1915-1917), basımevinde dökülmüş

Uygur harfyeriyle yayınılamışlardır.

Başta, eserin bölümlerinide tanıtan uzun
bir giriş yazısı -Malov'ça yazılmıştır- ve i ..MIS .,.r.:ır UKHJ~" ~k e..~.,.rr.r·
Radloff'un kısa bir sunuşu yer alır. Daha i:
sonra metin (1-707. sayfalar) yer alır. Son i '. )ıto Y. UD-LOfI'

olarak basım hatalarını gösterir Uygur i: __ı-_~_-""-_L••..,. __

harfli bir liste ve Radloff'un 'Son Söz'ü :
yer alır i.;

Ölümünden önce metnin çevirisine
girişen Radloff bunu tamamlayıp

bastıramazsa da, bu iş Malov'ça
tamamlanır (1930). Ancak, yapılan bu
Almanca çeviri, o dönem için böylesi
hacimli Uygurca bir metni yayımlamak,
çevirmek için yeterli sayıda çalışma yapılmamış olması ve diger sebeplerden ötürü
fazla bir rağbet görmemiştir (Tezcan 1984b: 129a). 1970'te de Osnabrück'te, bu
çevirinin tıpkıbasımı yapılmıştır.
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(386.5-390.15) Soğdça metinler

AY içinde, üzerinde '-"!lmıt1nıp yapılan çalışmaların bölümünü 5.
bölüme ait manzum ve AY'un sonunda bulunan Aç Bars öyküsünün
işlenmesi oluşturmaktadır..

Bu manzum bölüm üzerine ilk çalışma Bang ve Gabairı'e aittir. "Uigurische
Studien" adlı çalışmadamensur metnin 133.12-141.14 satırları ve bunlara rastlayan
manzum metin ele Önce mensur metnin yazıçevrimi ve Almancaya
çevirisi yapılır, ardından açıklamalar kısmı Sonda da manzum metnin
yazıçevrimiyer almaktadır (Bang 1930a).

Yine Müller tarafından AY'a ait bir
arasında yayımlanır (Arat 1987: 404-409).

AY'tan ülkemizde ilk kez Fuad 1959: 296). AY'a ait
ülkemizdeki ilk çalışma da Arat tarafından kısa bir yazısıylaAç
Bars öyküsünün R ....M.. satırlar arasına rastlayan
bölümünün yazıçevrimini verir 1987: Bu yayın, 1936 yılında

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili Semineri arasında

çıkmıştır..
Aç Bars'e ikinci yayın, Gabairı'in ilk baskısı 1941 'de yapılanAlttürkische

Grammatik'inde yer alır (Gabain 1974: 294-307). Burada, metnin yazıçevrimi ile
kitabın sonunda, Aç Bars'taki sözcükleri de içine alan kısa bir sözlük yer almaktadır.

Üçüncü yayın Saadet Çağatay tarafındanAltun Yaruk' tan Parçaadıyla yapılır.

Çağatay'ın çalışmasında Ro-M. baskısında yer alan yazısına yakın bir girişle

eser ve bölümleri tanıtılılır, Metin kısmındaysaRo-M.. yayınında 1-24. sayfalar
arasında yer alan kısımla, Aç Bars'ın bulunduğu 607-644. sayfaların yazıçevrimi ve
Türkçeye çevirisi yer alır. Hemen ardındanmetne ve yazım özelliklerine ait bilgilerin
yer aldığı açıklamalar kısmı gelir. Ayrıca, Eberhard tarafından metnin Çincesinden

. yapılan çeviri de bu kısımdan sonra kitaba eklenmiştir. Kitabın sonunda, metinde
geçen sözcüklerin dizini yer alır (Çağatay 1945).

Aç Bars öyküsünün son yayımı Malov tarafından yapılır. Malov, Uygur
harfleriyle metni, metnin yazıçevrimini ve Rusçaya çevirisini verir (Malov 1951:
161-187), son kısmında da diğer Uygurca metinlerle birlikte, bu bölümde geçen
sözcüklerin yapım ve durum eklerini liste halinde verir (Malov 1951: 187-198).

AY'un Çincesinin Almancasına çevrilmesi dolayısıyla, Ş.Tekin tarafından bu
çeviriyi ve Uygurca çeviriyi tatanıtan aynntılı bir tanıtma yazısı yayımlanır

(Ş.Tekin 1959). Burada, eserin aslı, diğer dillere çevirileri, üzerinde yapılan

çalışmalar ve Uygurca bölümlerle Çincelerini karşılıklı gösterir liste üzerinde
durulur, çevirmen hakkında ve Çincesinde bulunmayan kısımların listesi verilir
(Ş.Tekin 1959).

Ş.Tekin 1961 'de üç et'öz'leri (Trikdya) ele alan makalesinde, metnin
40.14-47.12.. satırları arasında kalan, Trikôya ile ilgili kısımların yazıçevrimini verir
(Ş.Tekin 1961a) ..

Yine 1961 'de Sunyata (= yok: ~urug) içinde yer alan altı kaçığlar'uıve bhiaa
tathata (ertük'teg) terimlerinin açıklandığı makalesinde AY'taki parçalara



10 Mehmet Ölmez

(Ş.Tekin 1961b).
Bang ve Gabain tarafından 1930'da yayımlana manzumparça, Ş.Tekin tarafından

yazıçevrimi, çevirisi ve açıklamalar kısmıyla yenidenyayımlanır (Ş.Tekin 1962).
Aynı manzum metin Arat tarafından "istigfar" başlığı altında Eski Türk Şiiri'nde

de yayımlanır (Arat 1965: 177-183).
AY'un sonuna 1687 baskısında eklenen Buyan Evirmek bölümü, Ş.Tekin

tarafından "Buyan Evirmek (Sevabın tevcihi)" başlığı altında yayımlanır (Ş.Tekin

1966a).
Yine Ş.Tekin tarafından çalışılan 9 ve ıo. bölümler (V. kitaptan, 36~.17-398.18)

yazıçevrimi, Almanca çevirisi, açıklamalar ve AY üzerine çeşitli bilgilerin yer aldığı
giriş bölümüyle 1971'de yayımlanır.

Zieme 1976'da, Malov'un ıv. cildin sonunda, Buyan Evirmek'ten sonra, 'ikinci
ek' adı altında yayınladığı kısmı Berlin'deki nüshalaragöre, daha tam bir şekilde

yayımlar (1976a)"
Bir yıl sonra Zieme AY'a ait Berlin'deki bir kaç yaprağı daha JTS'de yayınlar

(1977).
Maue-Röhrbom tarafından Caityastotra metnininyer aldığı 30.10-34.16. satırlarla

bu satırların Tibetçe çevirileri, Almancaya çevirileri ve açıklamalarla birlikte
yayımlanır (Maue 1979).

Radloff-Malov baskısında eksik olan ve 132-133. sayfalar arasında olması

gereken, III. kitabın 3. varağı, VIII. kitabın 30. varağıyla birlikte Stockholm
Etnoğrafya Müzesinde bulunurve Kudara-Röhrbom tarafından yayımlanır (1982).

AY'un en çok işlenilen iki bölümünden biri unvanını hak: eden III. kitaba ait
manzum varyant, öncekilere göre daha çok sayıda dörtlüğe sahip olarak P.Zieme
tarafından, mensur parçalara ait bir kısım metinlebirlikte yayınlanır (Zieme BT XIII
= 1985: 86-103). İlgili manzum kısımların tanıtımı için bak. Sertkaya 1986: 71.
Yine aynı kitapta AY 5. bölüme ait manzum kolofon yayımlanır (BT Xiii:
179-180).

1985'te Röhrbom, 'Sünyavada ve Vijüanavada' konulannı ele alırken AY'un 3.
bölümündenmetinleri ve bunların Çinceleriniverir (Röhrbom 1985).

Maue-Sertkaya, Leningrad ve Berlin yazmalarındaki, ilaçlar ve büyüye dair bir
bölümün harfçevrimli ve yazıçevrimli yayınını gerçekleştirirler, ayrıca Almanca
çevirisiniNobel çevirisiylekarşılaştırarak yayınlarlar (Maue 1986).

1987'deyse Ş.Tekin AY'un 20. bölümünün(VIII. kitaptan) harfçevrimlimetniyle
Türkçeye çevirisini, açıklamalar ve tıpkıbasımlanyla birlikte yayımlar. Makalenin
sonunda ilgili bölümün Dr. Jan Nattier tarafından hazırlanan yazıçevrimli metni
Moğolca yer alır (Ş.Tekin 1987).

Yine Ş.Tekin'in belirtiğine göre, 1972 yılında 16 vel7. bölümler Harvard'da
Roger Finch tarafından doktora tezi olarak işlenmiştir. (Ş.Tekin 1987: 13311).

Aynı yıl, 1987'de Gerhar Ehlers, içinde Altun Yaruk nüshalarının dabulunduğu

yazmalar kataloğurıu yayınlar: Gerhard Ehlers, Alttürkische Handschriften, Teil Z:
Das Goldglanzsiura und der buddhisıische Legendenzyklus
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Das'akarmapathdvadônamôlô, Stuttgart 1987 (tanıtımı için bak. Ş.Tekin 1988).
R.-M. yayımının tümünün yazıçevrimli metnini ve bu metnin dizinini ele alan

çalışma tu Edebiyat Fakültesi 'nde, Ceval Kaya tarafından doktora tezi olarak 2 cilt
halinde hazırlanır (1989).

Yine aynı yıl PZieme 1022 tarihli bir metni, daha doğrusu AY'un önsözünü
yayınlar (JTS 13).

2. Metnin Hakkında

Nereli olduğunu yine kendisinin Bişbalıklıg ifadesinden anladığımız (Ş.Tekin 1959:
294) Şingko Seli Tutung, yaptığı çevirilerde çok sayıda, kendine özgü yeni
sözcükler kullanmakla Budizme ait Sanskrit asıllı bir çok terimi ve kavramı

Türkçeleştirmiştir, Çevirmen,AY çevirisi dışında, ünlü Çinli Budist gezgin (= hacı)

Hsüan-Tsang'ın yaşamöyküsünü ve Mainz Akademisinde bulunan bir metni de
Uygurcaya çevirmiştir (bak. Ş.Tekin 1966b).

Şingko Seli öylesine başarılı bir çevirmendir ki, Arat onu başanh üslubundan
dolayı Türk şairleri arasında sayar ve kitabındaki (ETŞ) listeye katar (ETŞ: XXI).

1976'da da P.Zieme Stngqu ~iili Tutung ve çevirileri üzerinde durur (Zieme
1976b).

Çevirmenimizle ilgili bir başka yazı da Hamiltorı'ca kaleme alınmıştır.

Hamilton, Uygur yazım sistemine dayanarak(SYNKQW S'LY Tutung; Hamilton
1984: 425), çeşitli kanıtlarla çevirmenimizin adını Şingko Şeli Tutung şeklinde

okur. Ayrıca Çince tou-t' oung unvanına karşılık gelen Uygurcadaki tutung
unvanınınBudist aşama sıralamasında(= hiyerarşi) ancak:9 ve 10. yüzyıllarda ortaya
çıktığını, bunun da Uygurcada en erken 11. yüzyılın başlarında kullanılabileceğini

belirtir (Hamilton 1984: 437).
Son olarak: 1990'da, aslen Şinciang'lı olan Kahar Balad adlı Yeni Uygur

araştırmacı, 'Şıngqo Şali Tutung' ve çevirileri üzerinde durur. Özellikle de, Şingko
Seli Tutung'un Sekiz Yükrnek'in çevirmeni olup olmadığı sorunu üzerinde durur.

3. Metnin Yazım Özellikleri

Bu konuda şimdiye kadar söylenmiş olanlara eklenebilecek fazla bir sözüm yok
(Uygurca metinlerin yazımı için bak. Tezcan 1984a), ancak kısaca değinmek

gerekirse, metinde bir-iki yerde, Uygurcada ünlülerinin yazılmaması (özellikle Budist
Uygur metinlerinde) yazım özelliği haline gelmiş olan ıngri, yruk gibi sözcükler
dışında şu iki örnekte de eksik yazım söz konusudur: töl(i)t, burada sözcük ünlüyle
başlayan bir ek almakta , bundan dolayı da ikinci heeedeki düz-dar ünlüsü
belirtilmemektedir (ıôltin töşekin 156.3; krş, Türkiye Türkçesi burun, fakat burn-u;
göğüs, fakat gôğs-ü vb.); twr- şeklini kimi yerde törü- eyleminin eksik yazımı kabul
edersek, metnin gelişine uygun olarak ilgili satırlarda tgr(ü)- yazımı yeğlenebilir,

Bir örnekte de sondaki ünlü iki kez yazılmıştır: başdınku (187.21).
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sansar-tın 'berü (133.12),

Ana Türkçede var oldugunu
(176.20) iiş (173.8)

yazım özelligine uygun olarak, y'den
aynca kongid örneğinde

yazım düzenine uygun olarak, başta

metinde oldugu gibi, metnimizde de
yazım düzenine uygun olarak, başta tek

şu sözcüklerde elif bulunur: ' eng ve türevleri

arıukrak, alp "'.ii. AA"'.II.'ll.ı'VA .s.Il.Jl'Ul-V'!I

bulunmasıgereken iki eliften
bulunmaz. Bu durumun
elif bulunması JO.."''''VA,"'''Il..ıı. 'lu:ır.1I"'I.o,ıI"rica

ile ' engiıdür-, sengnindeki.
Bazı sözcüklerde de, dilbilimsel kanıtlara

düşündüğümüzuzun ünlüler P"ı"'to.;''''VAJlA.ıuıı..

vd. (bak. 'LTekin 1975).
Kapalı e ünlüsünün i veya ii ile metinlere elimizdeki

metin de katılabilir. Ancak bu konuda tam bir yazım birliği, bir tutarlılık söz
konusu degildir. Örneğin e'Ii olduğu keç 'geç (erken'in zıddı)'

(160.15) gibi e'Ii bir yanısıra, ile yir, king örnekleri de vardır: kit...
(149.1) - ket- (146.8), bir- ber- e ünlüsüyle olan örnekler
için bak. Ceylan 1988: 48-55.

Bunların U"'.;,ıı.llllIlUıU.,

sonra gelen ö ve ü'lerin
de durum böyledir.

Bazen Ş harfi, alta konan iki nokta gösterilirse de tokşaisar 156.10;
aşnukı aslı s ile olan bir sözcükte de ...~ ...
kullanılmıştır s- ve -ş- ünsüzünün her ikisinin de altında

iki nokta bulunmaktadır tabii bu bir de göstergesi olabilir (?).
n harfi de bazen üzerine konulan bir a ve e'den ayırt edilir: tanukla-

(133.4-5), küçeddukinıe akanisı yetıe (150.5) vd.
Harflerin altına veya üzerine konulan bu noktalar her zaman ayırt edici bir işlev

görmemektedir: iki noktalı Qharfinin 145.9), -k- isakışsız
181.17-18) harflerinin de göstermek için
kullanıldığı metinlerde bu durum edici bir özellik taşıyor

olabilir, örneğin BT D metni ve \-:,nIl-\-:ıır"llInn

Bazı sözcüklerde de eskicil özelliklerle yan yanadır: üzdünki
(132.6-7, 153.21-22, yanısıra üstunki 183.3); üz-kinte (131.13)-
üskinte (180.19) örnekler *üz'ün türevleri arasına katılabilir, krş. T.Tekin
1985: 260); yalbarmak-lığ 142.8), aynca krş.

çag. yalbar- (Chagatay .l.VJLW,l-....,U... , J • .lL.JVı'llıJlll.llc;JUUJl.,

Bütün bu yazım özelliklerinin U.l~ ..lU..l\•.a.IU., S, Z, t, d ünsüzlerinin
yazımında da bir tutarlılık söz konusu [t'rdylyp] (131.10),
çôketip [çwyk'dyp] (132.2), ['wrdwnqy] (134.1),
iıiglig r ydyklyk] (1I1.3a.8), ü4 rwyt]
(111.3a.13), yokaddur- [ywq' [tytym] (135.12), yirtinçü-de
[-t] (160.5 vd.) · -ş-: küs-eser-ler [kwyz-'s' r..l' r]
(158.21); -~-: kö~ünmiş [kwyswnmyş] ['ws'ty] (IIL3b.16), a~u [11 sw]
(135.8), örnekler cozaıuıaoııır.

berü ve hemen her zaman ..., ........ JL ...... '>l ..,........
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ajun sözcüğündeki -s-, ile vazıldızı bazen -z- ile de vazumaktadır.

4.

olarak okunabilirdi. Bu durum d
euuaızr "-"""llJ&Y..ILJlJl""IJ metninde de böyledir;

aazaneuıuk'ıuı ouıuncuzu 52, 75
iki ayrıldığı

BT i D metnine de
bak. T.Tekin 1990

Metnin yazıçevriminde, ünlüden sonra
{-dIn} uzaklaşma durumu
okuduk, Orhon Türkçesi
(*tak-du~-i ~ Tuna
oldugunu gösterir; tagrogi

Kimi sözcüklerin ve "'.oı"'II1I"'lII.oı1l"'ll

ezuk 'yalan', Tibet harfli metinlere
palingıeg şekli de belingdeg .... ll ..... " ..... " ••

Sertkaya 1986: 50).
a4~ngulu~ ve adkan-

ile r'nin, g ile kesin olarak
adgan-28,52, 74, 75, 133;adgangu
numaralı satırlara tıpkıbasımdan bakılırsa s ile
görülecektir (Scharlipp 1986). benzer ayrım

bakılabilir (Hazai 1971). atkan- değil de okunması

CAl 34/3-4.

5.

Çalışmanın amacının dil çeviride, metni
kendi yapısını, dil biçimde günümüz
Türkçesine aktarmaya edebi yönünü göz
önünde bulundurmaksızın Ancak Uygurcadan
günümüz Türkçesine aktarırken cümle açan kimi kısımlarda da
metinden ayrıldım, Böylesi durumlarda metnin asıl ya ayraç içinde gösterildi,
ya da çeviride fazlalık olan kısım ile zaman zaman
metinden aynlıp serbeste kaçan de söz konusu. Tabii tüm bunlara karşın bu
çevirinin deneme niteliğindeoldugunu belirtmek isterim.

Ayrıca, Budizme ait terimlerin Sarıskrit belirleyebildiğim

kadarıyla,ayraç içinde vermeye \:,UJl.JI.ı;pIWl.ll..Il.ll..

6. Dizin

Dizin' in düzenlenişi sırasında ...... _1.Ml> ....I",_

Bilig ıı/Indeks, R.R. Arat,
N.Yüce, TK.AE, İstanbul 1979).

Bazı maddeleri, yazımı tam olarak "~rH.'lt·:ıhıliınrııtııCll ~lmll'Jl/"ıı"il~ (örneğin usaunıa,
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üztünldvd.) ayn maddebaşlan olarakele aldım ve birbirine gönderdim.

7. Tıpkıbasımlar

Nobel çevirisinin ilgili bölümünü ve bu çevirinin sonunda bulunan Çince metnin
ilgili sayfalarını, R.-M. metninin tıpkıbasımından önce ekledim. R.-M. metninin
132-133. sayfaları arasına denk gelenStockholm parçasının fotokopisini de ekledim.
R.-M. yayımının sonunda yer alan düzeltmeler kısmı, ilgili satırların yanına

yapıştınlarak daha kullanışlı hale getirilmiştir. R.-M. yayımında satır numaraları

tam düzenli degildir, örneğin varak: numaralarını gösterir Uygurca sözcüklerbazen
satır numarasına katılırken bazen de katılmamıştır. Bu durum tarafıından daktiloyla
düzeltilerek satınn yanına yeni numaraları gösterilmiştir (örneğin 139, 146; 148 ve
149.sayfalar).

8. Yeni Şekiller

b(e)lgüre y( aırlıka- (185.12), erigm-e t(e)ngri (192.16), ikin ara (165.12), oluru
tüke!- (131.18), uka tegin- (157.20) gibi degişik kullanımların daha önce pek fazla
görülmediğini hemen belirteyim. Bunların dışında, yine daha önce Uygurca
metinlerdegörülmeyen
çıkarılmıştır:

açsız

birtemleti
burçıntur

buzulmaksız

'engitdür-
ergülüg
evrinçkençig
kılmayuk

'kedki
kızsız

kodıkartur

kökeddür
\curla
küçed
künile-

İkilemelert

açıg ayag
açsız kızsız

ağtanl- tongtanl-

-veyapek az görülen- yeni sözcüklerve ikilemeleraşağıya

küzetdürmek
ögretinmek
so\Gı

tamtul..
tamdur
tapçalığ

teginç
teginçsiz
tiryük
tüzülmek
utrunmak
üzlünçü
üzülrnek
yalınç

yokadnır-

alkınçsız tüketinçsiz
ayağuluk çiltegülük
ayaş- amraş-
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azlan- kıvırğaklan
bağ çuğ

beg iiş-i

bi-siz bıçgu-suz

boşumak kınğarmak

büt..bış..
edgü yaraşı

erktap
esirkençsizökünçsiz
il kan
irintür.. burçıntur
kel- bar-
kev- küçsiret
kkir tapça
kizlegülük yaşurguluk

köni ongaru
okşat- yoleşdür-

Ö ülük alka 8 ulukggu 8 g .

özadınağu
öz yaş

tangla- mungad-
tengle- kolula..
tigirtsiz tapırtsız

tiki çoğı

töl(i)t töşek
tütrüm tering
tütüşlüg kerişlig

tüz baz kıl-

ülgüle- tengle-
ülgülençsiz tenglençsiz
ülgülüg kolu-luğ

üzüksüz tutçı

yitlineo bat-
yoleşürüg okşatıg

yorülmegülüg ~e~ilmegülük

(krş. "Uygurcada Hendiadyoinler", TürkLehçeleri Üzerine Denemeler, Prof.Dr.
Saadet Çağatay, DTCF Ankara, 1978: 29-66)

9. Yazıçevrim işaretleri

(NOT: Kitapta ii, ü, i için a, i, akullanılmıştır.)

~ : eksik a, tek elifli a
'e : iki elifle yazılan e
!? : y' siz yazılan o
~ : y' siz yazılan ü

~ : d yerine yazılan t

e:üstte iki noktayla gösterilen g
86 : üstte iki noktayla gösterilen h

J:s ile yazılan j
j : altta iki noktayla yazılan j
;j{ : üstte iki noktayla yazılan k

it : üstü noktalı n
Ş : s yerine yazılan z (terş gibi)

.ş : altta iki noktayla yazılan §

ı : t yerine yazılan d

~ : z yerine yazılan s
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10. Kısaltınalar ve Diger

Mehmet Ölmez

AY: Altun Yaruk
bak, : bakınız
Çin. : Çince
ens. : enstrümental, birliktelik durumu
Far. : Farsça
iki. : ikileme Hendiadyoin)
k.a, : kişi adı

krş, : karşılaştırınız

R.-M. : Radloff..Malov yayını (bak. Radloff 1913)
Soğd, : Soğdça
Skr. : Sanskrit
Toh..A/B : Tohar A veyaB lehçeleri
y.a, : yer adı

< : sözcüğün geldiği dil veya kök
« : bir ara evre geçirdiği veya aracı dille Uygurcaya girdiği kabul

edilen sözcük.
: ayn yazılan kısım veya morfem
: birleşik yazılan sözcükler

( ) : yazılmayan ünlü
[ ] : yazılmayan ünsüz/kısım

1 : eksik t



II. KAYNAKÇA

AKSAN, Doğan 1968: "Kelimelerin Ölümü Olayı ve Türk Yazı Dilindeki örneklerinde
Arapça Farsça UnsurlarınEtkisi Üzerine Notlar", NecatiLugalArmağanı, Anka-
ra 1968: 97-108.

--------- 1976:"Eski Türk Dilinin Yaşıyle Ilgili Yeni Araştırmalar", TDAYB 1975-1976: 133-
141.

ARAT, R.Rahmeti 1936:Türkische Turfan-TexteVII, Berlin.
--------- 1965:EskiTürk Şiiri, Ankara:TIK yayınları,

--------- 1987:MakalelerCilt LYay. haz.: O.F.Sertkaya,TKAE, Ankara.
ATALAY,Besim 1985:DivanuLügat-li-TlirkTercilmesi.I, TDK, Ankara.
---------1986a:Diva11Ü Lügai-it-TürkT'ercümesi.ll. TOK, Ankara.
--------- 1986b:DivanüLügat-it-TtakTercümesi.lll. TDK, Ankara.
---------1986c:Diva11Ü LUgat-it-Türk Dizini "Endeks".TDK, Ankara.
BANG,W. und A. von Gabain 1929a:TürkischeTurfan-Texte (l), Berlin.
--------1929b: TurkischeTıufan-Texte II. Berlin.
---------1930a:"Uigurisehe Studien" Ulb.lO: 193-210
---------1930b:Türkische Turfan-Texte III. Berlin.
---------193Oc: TürkischeTurfan-Texte IV. Berlin.
--..------1931a: TürkischeTurfan-Texte V. Berlin.
--------- 1931b:AnaiytischerIndex zu denfünferstenStüekender türkisehenTıafan-Texte. Ber-

lin.
BANG, W., A,. von Gabain, R.Rahmeti 1934a:Türkische Turfan-TexteVI. Berlin.
B~G, W. ve R.Rahıneti 1934b:"Türlü Cehennemler üzerine Uygurca Parçalar",TM 5: 251

263.
BARAT, Kahar 1990: "SYngqo Sali Tutung traducteur du Saklı Yükmak Yaruq Noml", JA

CCLXXVIII 1990/1-2:155-166.
CAFEROÖLU,Ahmet 1934: "Uygurlarda Hukuk ve Maliye Istılahları", TM 4:1-43.
--------- 1968Eski Uygur TürkçesiSözlügü. TDK, Ankara.
CEYLAN, Emine 1988: Ana Türkçede Kapalı e Ünlüsü. (Hacettepe Üni. Yayımlanmamış

yüksek lisans tezi), Ankara.
CHOI, Han-woo 1988: "On some Chinese Loan Words in Uighur", CAl32-3/4: 161-169.
---------1989 "On the Origin of Old Turkic bicin/becin",CAl 33-3/4: 218-222.
---------1990: "Newly IdentifiedChinese Loan-wordsin Uighur",CAl 34-1/2:41-47
CLARK, Larry V. 1982: "The Manichean Pothi-Book", AoF 9: 145-218.
CLAUSON,Sir Gerard 1961: "Notes on the 'Irk Bitig''', UAlb. 33-3/4: 218-225.
--------- 1972:An EtymologicalDictionoryofPre-Thirteerah-CeniuryTurkish. Oxford.
---------1973: "Two Uygur AdministrativeOrders", UAlb. 45: 213-222
ÇAÖATAY,Saadet 1945:Altun Yaruk tan İki Parça, OTCP yay. Ankara.
---------1968: "TürkçedeDini Tabirler",NecatiLugalArmağani, TTK, Ankara: 191-198.
DANKOFF,Robert ve James Kelly 1982: Compendium ofthe Turkic DialectsI.
--------- 1984: Compendium ofthe Turkic Dialects.Il.
---------1985Compendium ofthe TurldeDialects.Ill. HarvardUnivedrsityPubL.



18
Mehmet Ölmez

DOERFER, Gerhard 1963: Tiirkische und mongolischeElemense im neupersischenI.
--------- 1965: Türkische und mongolischeElemente im neupersischenII.
--------- 1967: Türkische und mongolischeElemense im neupersischenIII.
--------- 1975: Türkische und mongolischeElemente im neupersischenN. Wiesbaden.
--------- 1983: "Türkolojide Eleştiri Sorunları", TDAYB 1980-1981: 81-85.
EDGERTON, Frank 1972 (1953): BuddhistHybrid SanskritGrammar and Dictionary, Volume

II: Dictionary. (New Haven) Delhi.
ERCİLASUN, Ahmet Bican 1985: "Uygur Edeabiyatı", Büyük Türk Klasikleri.l, Ötüken-

Söğüt yay., İstanbul,

ERDAL, Marce11979a: "Die Morphemfuge im alttürkischen", WZKM 71: 83-114.
--------- 1979b: "The Chronological Classification of old Turkish Texts": CAJ 23: 151-175.
GABAlN, A. von 1935: Die uigurischeÜbersetzung der BiographieHüen-tsangs, Berlin.
--------- 1938: Briefe der uigurischen Hüen-tsang-Biographie, Berlin.
--------- 1954: TürkischeTurfan-TexteVIII, Berlin.
--------- (Werner Winter ile)1958: TürkischeTurfantexteIX, Berlin.
--------- (Tadeusz Kowalski ile) 1959: TürkischeTurfaniexieX, Berlin.
--------- 1974: AlttürkischeGrammaiik,Wiesbaden.
GR0NBECH, Kaare 1942: Codex Cumanicus, Kopenhagen.
--------- 1979: The Structure ofthe TurkicLanguages. çev. lKrueger, Indiana University PubL.
HAMILTON, James Russel 1971: Le Conte Boudhique du Bon et du Mauvais Prince en Ver-

sion Ouigoure, Paris.
--------- 1984: "Les titres ~aıi et Tutung en Ouıgour", JA 272: 425-437
--------- 1986: Manuscrits ouigours du lXe-Xe siecle de Touen-hoang,Tom I-II, Paris.
HAZAI, G. und P.Zieme 1971: Fragmenteder uigurischenVersion des "Jin' gangjingmit den

Meister Fu", Berlin.
tzat, Özkan 1987: Uygurların Siyasi ve KültürelTarihi, TKAE Ankara.
KARA, G. und P.Zieme 1976: Fragmente tanıriseher werke in uigurischer Übersetzung,

Berlin.
--------- 1977: Die uigurischenÜbersetzungen des Guruyogas "Tiefer Weg" von Sa-skyaPandi

ta und derManjusrinômasamgiii, Berlin.
KARAMANLIOÖLU, Ali Fehmi 1966: "Silik' Sözü Üzerine", Reşid Rahmeti Için, TKAE

Ankara: 320-322.
KENGESBAYEV, tK. (Kenesbayoğlu) 1984: Kazak Türkçesi Sözlüğü. çev. H.Oraltay,

N.Yüce, S.Pınar TDAV yay.
KUDARA, Kôgi 1981: "A Fragment of an Uighur Version of the Abhidharmakosakarika", JA

269/5: 325-346
...-------- und K.Röhrborn 1982: "Zwei verirrte Blatter des uigurischen Goldglanz-Sütras im Et-

nografika Museum, Stockholm", ZDMG 132: 336-347
LE COQ, Albert von 1912:Türkische Manichaicaaus Chotscho I. Berlin.
--------- 1919: TürkischeManichaicaaus ChotschoII. Berlin.
--------- 1922: TürkischeManichaica aus ChotschoIII. Berlin.
LIGETI, Lajos 1986: Bilinmeyen Iç Asya. Macarcadan çev. S.Karatay, Ankara, TDK.
MALOV, S.Ye. 1951: Pamyatniki drevnetyurkskoy pis'mennosti, Leningrad.
MAUE, Dieter und K.Röhrbom 1976: "Ein zweizprachiges Fragment aus Turfan", CAJ XX:

208-221.
--------- 1979: "Ein Caityastotra aus dem alttürkischen Goldglanz-Süıra",ZDMG 129/2 : 282-



Altun YaruklII. Kitap (= 5. Bölüm) 19

320.
--------- 1984: "Ein buddhistischer Katechismus in alttürkischer Sprache und tibetischer Schrift

I" ZDMG 134: 286-313.
--------- 1985: "Ein buddhistischer Katechismus in alttürkischer Sprache und tibetiseher

Schrift" II ZDMG 135: 68-69
--------- und O.F.Sertkaya 1986: "Drogenliste und Dhrarar.u aus dem 'Zauberbad Saravasri des

Goldglanzsütra" Teil i UAJb NF 6: 76-99.
MA YER, Alexandr und K.Röhrbom 1986: "Der Wert der modemen Übersetzungen der chine

sischen Hsüan-tsang-Biographie und alttürkische Version dieses Textes", UAJb NF 6:
100-121.

MOERLOOSE, Eddy 1980: "Sanskrit Loan Words in Uighur",JTS 4: 61-78.
MOLLER, F.W.K. 1908: Uigurica(I). Berlin.
--------- 1911: Uiguricall. Berlin.
--------- 1922: Uigurica lll. Berlin.
--------- 1931: Uiguricaıv. Berlin.
--------- 1915: Zwei Pfahlinschriften aus den Turfanfunden. Berlin.
NADELYAYEV, V.M., D.M.Nasilov, E.R.Tenişev, A.M.Şçerbak 1969: Drevnetyurkskiy

Slovar'1 Leningrad.
NOBEL, Johannnes 1958: Suvarnaprabhôsasütra. Das Goldglanz-Sütra, ein Sanskrittext des

Mahôşôna-Buddhismus. i Band.l-tsing's chinesische. Leiden.
ODA, Juten 1980: "Eski Uygurca Bir Vesikanın Budizmle Ilgili Küçük Bir Parçası", TM

1977-1979 XIX: 183-205.
RADLOFF, Wilhelm 1910: Tiiastvusıik. St.Petersburg.
--------- 1911: Kuan-si-imPusar. St.Petersburg.
--------- ve S.Ye.Malov: 1913 Suvarnaprabhôsa I-LL. Sanktpeterburg.
--------- 1917:Suvar1JllPrabhô.sa LLL-N. Sankpeterburg.
--------- 1928: UigurischeS'prachdenkmdler. Leningrad.
RAHIMOV, T.R. 1970: Kıtayskiye elementı v sovremennom uygurskom yazike. Moskva.
RASANEN, Martti 1969: Versucheines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Hel-

sinki.
RÖHRBORN, Klaus 1971: Eine uigurischeTotenmesse.Berlin.
--------- 1977: Uigurisches Wörterbuch 1. Wiesbaden.
--------- 1979: Uigurisches Wörterbuch 2. Wiesbaden.
--------- 1981: Uigurisches Wörterbuch 3. Wiesbaden.
--------- 1985: "Sünyavada und Vijtianavada. Zentralasiatesche Resonanzen eines Schulstreits",

UAJb NF 5: 123-145.)
--------- 1988: Uigurisches Wörterbuch 4. Wiesbaden.
RUBEN, Walter 1947: Buddhizm Tarihi. çev. Abidin nu, DTCF, Ankara.
SCHARLIPP, Wolfgang 1986: "Fragmente eines uigurischen Kommentars zur Trimsikavij

naptimatratasidhhi des Vasubandhu", UAJbNF 6: 122-136.
SERTKAYA, Osman F. 1979: "Uygur Metinlerinde Yanlış Okuma, Anlama ve

Marıalandırmalar'', TK Ocak 1989, Sa. 195: 11-17.
-------- 1983: "Eski Türkçe "rwQ "'T~TOG"'TOOG 'tuğ' kelimesi üzerine", TKA XVII

XXI (1979-1983)1-2: 252-258.
--------- 1986: "Eski Türk ŞiirininKaynaklanna Toplu Bir Bakış", Türk Dili 409 (Ocak 1986):

43-80.



20

)

MehmetÖlmez

SHOOAITO, Masahiro 1988:The UighurTranslation ofSthiramati's Abhidharquıkosabhlis;ya-

tıM Tattvarth/i. <Textin Transcription» 1, Kobe
SOOTHILL,W.E. and L.Hodous 1937:A Dictionary ofChineseBuddhistTerms. London.
TDK 1967:Tarama Sözlügülll. TDK 212, Ankara.
---------1969:TaramaSözıügüN. TDK 212/4, Ankara.
--------- 1972: DerlemeSözlügüVI, TDKAnkara.
TEK1N, Şinasi 1959: "Altun Yaruk'un çincesinin Almancaya Tercümesi Dolayısiyle",

TDAYB 1959: 293-309, TDK, Ankaram
--------- 1960: Uygurca Metinlerlı Kuanşi Im Pusar, Ankara (Erzurum),
---------1961a:"Über die buddhistiseheTrinitatslehre in der uigurischenVersiondes Goldglanz-

Sütra?UAJb. XXXllI/1-2: 187-192.
--------- 1961b: "Uygurlarda 'Boşluk' ve 'Mutlak Hakikat' Mefhumlan Hakkında", Atatürk

Üniversitesi 1960 Yııııgı, Erzurum (Ankara):79-87.
--------- 1962:"ProsodischeErklanıng eines uigurischenTextes", UAJb. 34/1-2: 100-1066.
--------- 1966a: "Buyan Evirmek (Sevabm Tevcihi)", Reşid Rahmeti Arat Için, Ankara: 390-

411.
--------- 1966b:"Uygur Bilgini Sıng~ Seli Tunıng'un Bilinmeyen Yeni Bir Çevirisi Üzerine",

TDAYB 1965: 29-33m
--------- 1969:"Uygur Edebiyatmın Meseleleri (Şekiller-Vezinler)", TKA II 1965/1-2:26-67.
--------- 1971: Die Kapitel aberdie Bewufltseinslehre im uigurischenGoldglanzsütra(IX und

X). Wiesbaden,
---------1976: Uygurca MetinlerII. Maytnsimit. Ankara (Erzurum).
---------1980a:Buddhistishe uigurica ausderYüan-zeit. Budapest.
--------- 1980b:Maitrisimitnom Bitig i.
--------- 198Oc: Maitrisimitnom Bitig II. Berlin.
--------- 1987: "Altun Yaruk'un 20. Bölümü: İligler Qanlamıng Törüsin Aymaq (=Rajaşastra)'\

JI'S 11: 133-210.
--------- 1988:"Gerhard Ehlers,AlttürkischeHandscriften, Teil Z:Das Goldglanzsütraundder

buddhistische Legendenzyklus Das'akarmapathôvadônamalô:", LLS12:293-302.
TEK1N, Talat 1968:A Grammar ofOrkhon Turkle. Indiana University Publc., Bloomington.
--------- 1975:Ana TürkçedeAsli Uzun Ünlüler. Hacettepe Üniversitesi,Ankara.
--------- 1980: "Üze Zarfı Hakkında", Beşinci MilletlerArası Türkoloji Kongresi1. Türk Dili

c.l: 253-260, İstanbul,
---------"The Tariat (Terkhin)Inscription."AOHXXXVITll-3: 43-68.
--------- 1986: "İslam öncesi Türk Şiiri", TürkDili 409, Ocak 1986: 3-42.
---------1987a:TunaBulgarları ve Dilleri.TOK,Ankara.
---------198~: "James Hamilton,Manuserus outgours duIX.e-Xesiecle deTouen-houang:" Er-

dem ın 7: 249-257.
---------1989~'Oıd Turkic TWVZW =tözü", CAl 33/1-2: 118-125.
--------- 1990:"On The Etymologyof Uighur adgan-jadken-jatkan-", CAl 34/3-4: 300-308.
TEM1R,Ahmet 1946:"Uygurca Ançulayu",Türk Dili-BelletenSeri ın, Mart 6-7: 569-585.
--------- 1959: "Die Konjunk:tionen und Satzeinleitungen im Alt-türkischen", Oriens 9: 41-85,

233-280.
--------- und Kôgi Kudara, K.Röhrbom 1984:"Die Alttürkischen Abitaki-Fragmenredes Etno

grafya MüzesiAnkara", Turcica,XVI: 12-28.
TEZeAN, Semih 1974:Das uigurisheInsadi-Siara. Berlin.



Altun Yaruk Ill, Kitap (= 5. Bölüm) 21

--------- 1975: Eski Uygurca Hsüan Tsang Biyografisi X. Bölüm. (D'I'Cf': Yayımlanmamış
Doçentliktezi), Ankara.

i --------- 1978: "En Eski Türk Dili ve Yazım", Bilim Kültür ve Öğretim Dili Olarak Türkçe,
TTK: 271-323, Ankara.

--------- 1984a:"Uygur Alfabesi", TürkAnsiklopedisi33: 121a-126b.
-------..- 1984b:"Uygur Edebiyatı", Türk Edebiyatı 33: 126b-131b.
----....--- 1984c:"Uygurca", Türk Ansiklopedisi33: 141b-148a.
---------1984d: "Uygurlar", TlirkAnsiklopedisi33: 148a-155b.
TUGUŞEVA, L.Yu. 1980: Fragmentı uygurskoyversiibiografiisyuanl -tszana, Moskva.
YUDAH1N, K.K. 1948: Kırgız Sözıügü.ıı. Çev. Abdullah Taymas, TDK, İstanbul,
ZAYIB Rehim 1983: Türki Tillar Tetlç~ti.2. Şincafi,

ZlEME, Peter 1977: "Zu den Legenden im uigurischen Goldglanz sütra", JTS i: 149-156.
--------- 1976a: (Tsime) "o vtoroy glave sutn «zolotoy blesk».' Turcologica; Leningrad : 341-

347.
--------- 1976b: "Sıngqu Sali Tutııng - Übersetzer Buddhistischer Schriften ins Uigurische."

Tractaca Altaica,Ed. Denis Sinor, Wiesbaden 1976:767-775.
--------- und G.Kara 1978: Ein uigurisches Toıenbuch, Naropas Lehre in uigurischer

Übersetzung von vier tibetischen Traktaten nach der Sammelhandschrift aııs Dunhuang
British Museum Or. 8212 (109), Budapest,

--------- 1985: Buddhistische Stabreimdichiungen der Uiguren. Berlin.
--------- 1989: "Die Vorrede mm alttürkischen Goldglanz-Sütra von 1022."JTS 13:237-243.



)

III. Metin,
Çeviri,

Açıklamalar



///.1 ?
üçünç ülüş bir trtır

1. nama but : nama darm : namaisang]
2. altun önglüg y(a)ru~ yaltrık

3. -lıg kopda kôtridmiş nom iligi
4. atl(ı)g nom bitigde kılınç

5. adartmakın ôçiamek atl(ı)g

6. bişinç bölük üçü[nç tegz]
7. -inç :
8. amu bo [nom başlalglınl

9. kutluğ [ki[[dara]]kut [ftag-tal]
10. ukmış k(e)r[gek : anta ö[[trü] uluğ

[körklüg]
üçünç iki

-131- IIL2a.
1 mengiz-lig kutluğ buyan-lığ bilge
2 biliglig törü-lüg bolup ol y(a)ru~

3 -lar içinte közünmiş burkan-larığ

4 körgeli udı-lar :: öttü ol üdün
5 t(e)ngri kan-ı kormuz-tat(e)ngri kamağ
6t(e)ngri-ler~vmg O -ı birlekang
7 ügüz katun-ı ulatı alku uluğ

8 tirin kuvrağ-ı birle tükel bilge
9 biliglig t(e)ngri t(e)ngri-si burkan
10 -nıng ol y(a)ru~-lug yalınçınga tartılıp

11kamağun barça t(e)ngri burkan tapa
12 kelti-Ier .. kaçan t(e)ngri t(e)ngri-si
13 burkan üz-kin te tegdüklerinte töpü
14 -lerin 'engitdürüp .. biş tilgen-in
15 yir-ke tegürüp yinçürü töpün yukünüp

16 üç yol-ı ongarula tegzirıip kitip
17 birtin sıngarO olurddar:: ..
18 oluru tüketip öttü t(e)ngri karı-ı

JIl.l?
üçüncü kitap bir]inci varakl

1 Buda'ya saygı, öğretiyesaygı, topluluğasaygı.

2 Altın renkli, parlak parılu-
3 lı her (şeyıden (çok) yükseltilmiş, öğreti

(Dharma) hükümdarı

4.adlı öğreti kitabında davranış

5 engellemesini yok etmek adlı

6 beşinci bölüm üçüfncü to)
7 mar:
8 Şimdi bu [öğreti başlangılcılni]

9 kutlu [Grldhrôlkuia [jdağındal]

10 anlamış(olmak) gerekir. Ondan sllonra] ulu

[güzel]

üçüncü (kitap) iki(nci varak)
131 III.2a.

1 benizli, kutlu, iyilikli, bilge
2 bilgili, öğretili olup o ışık-

3 lar içinde görünmüş budalan
4 görebildiler. Sonra o an
5 tannlar hanı İndra tann bütün
6 tanrılar topluluğu ile Ganj (Ganga)
7 ırmağı tanrıçası ve bütün ulu _
8 topluluğu (iki.) ile tam bilge
9 bilgili tannlar tanrısı (Devôiidevaş Buda
10 nın o ışıltılı parlaklığına kapılıp

11 bütün hepsi tann Budaya doğru

12 geldiler. Tanrılar tanrısı

tDevôtidevaı

13 Buda(mn) huzuruna vardılelannda baş-

14 i arını eğip beş uzuv(lar)ını (Panca-MatJ4ala)
15 yere değdirip secde ederek baş aşağı eğilip,

16 üç kere sağa doğru dönüp, gidip
17 sağ tarafa oturdular.
18 Otunnayı tamamlayıp sonra tannlar hanı

111.1?1-10 R.-M. yayınında eksik olan bu kısımlar BT XIII'ten alınmıştır (Zieme 1985: 88).
III.?2-7 krş. AY 199.11-14.
körklüg körklüg mengitlig ikilemesinin [kôrklilg] kısmı R.-M. metninde yoktur, metnin bütünlüğünün

sağlanması amacıyla eklendi, ikileme için krş. AY 608.1, çağatay 1945: 72.
131.10 yalınç "alev, yalım" < ya-l-, sadece DTS'de (Nadelyayev 1969: 229a) metnimiz kaynak gösterilerek yer
verilir.
131.16 ongarula: +la yapım ekiyle ilk kez AY 13L.16'da görülür (Nadelyayev 1969: 368a), ongaru için bak.
Zieme 1985: 221a; Ş.Tekin 1980c: 31; Clauson 1972: 190b.
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19 kormuz-ta t(e)ngri uğrayu t(e)ngri
t(e)ngri

20 -si burkan-nıng riti kuu kelig edrem
21 küçin küsün-inbulu teginmiş uğur

22 -ınga öttü olurmış onın-ıntın

IIL2b.
1 örn turup birtinki ong 'engnindeki
2 ton-ın açınıp ong'tiz-in çöketip
3 ayasmkavşurup t(e)ngri t(e)ngri-si
bur~

4 -\ca inçe tip ötünti :: ..
5 atı kötrülmiş ayağ-ka tegimlig
6 t(e)ngrim .. y(e)me boO üz-eliksiz üz
7 -dünki yig köni tüz tuymak atl(ı)g

8 burkankutm küsedeçi töz-ün
9 ...ler oğlı töz-ün-lerkız-ı tayşing

10 yonğ-ta yondak-ta kamağ t(e)rş tetrü
Ll tınl(ı)g-lar birle katılıp kavışıp öngre
12 JF11mış tsuy irinçü agır ayığ kılınç

13 -ların netegyangın ökünser
14 kşanti kılsar-lar ol ayığ kılınç..ları
15 arıyur alkınur erki t(e)ngrimtip
16 ayıtu ötündi .. anta öttü t(e)ngri
17 t(e)ngri-sİ bınkan t(e)ngri kan-ı
18 kormuz-ta t(e)ngri O -ke inçe tip
19 y(a)rl~ı :: :: edgü edgü
20 kavşiki-y-a :: s(e)n amtı ülgüsüz
21 üküş tınl(ı)g-lang ayığ kılınç-lığ k(i)kir
22 tapça-lann antıp çın'kirtü arınmak

23-ka tegürüp u kutrulmak-lığ edgü üz-e

19lndra tanrı, özellikle tannlar tanrı

(Devôtideva)
20 sı Budamngizemli,başkalaşarak doğma erdem(i)
21 gücünü kuvvetini bulmayaulaştığı an-
22 dansonraoturmuş (olduğu) yerinden

132 m.2b.
1 ayağa kalkıp, sağdaki, sağ omuzondaki
2 giysisini açıp, sağ dizini çökertip
3 aya(lar)ını kavuşturup, tannlar tanrısı

(DevôJideva) Buda-
4 ya saygıyla şöyle dedi:
5 "Adı yüceltilmiş (Lokajyeş!ha) saygı değer

6 efendim, daha üstü bulunmayan, (en) Us
7 tün, mükemmel,doğru-düz sezmek

(Anuttarasam,yaksrurWodhi) adlı

8 Buda kutsallığını dileyen soylu
9 lar oğlu, soylular kızı Mahayana
10 yaşayışma (uygun)davrandığında bütün yanlış,

hatalı

11 canlılar ile karışıp, kavuşup geçmişte

12 işlemiş (olduğu) suç (iki.) ve kötü (iki.)
davranış-

13 Iarını ne şekilde itiraf etseıler),
14 pişman (Kşanıi) olsalar, o kötü davranışları

15 silinir, yok olur mu acaba efendim" diye
16 saygıyla sordu. Ondan sonra tannlar
17 tanrısı (Devaıideva) Buda, tanrılar ham
18lndra tannya şöylece söyleyip
19 "İyi! İyi!

20 Ey Kausikal Sen şimdi sayısız,

21 pek çok canlılan, kötü davranışlı kir
22 pasıarınıtemizleyerek gerçekdoğru
temizlenme-
23 ye ulaştırıp, kurtulma iyiliği ile (Vimukti)

131.20riti< Skr, rddhi "sihir, büyü, büyülü güç", Çin. ru yi, Tibetçe Iphrul, Moğ. ridi (Kara 1976: 59/698). riti
. ve riti ky.y.lulig daha önce IT X'da (Gabain 1959: 57), Icy,y. veya ky.üolmadığı, kuuolduğu ve çince hua< ÔWa,
Sino-jap, kuo, ice "değiştirme, tebdil" şeklinden geldiği belirtilir; k. killig ise "başkalaşarak gelme" olarak çevrilir,
Buna karşılık BT ırde (Röhrborn 197ı: 26/293)"UU kiiliK ibaresinin bütün açıklamalara rağmen henüz açık

olmadığı belirtilir. BT Vll'de riti'nm Uyguroadakuu kelig ile karşılandığı belirtilir ve daha önceki açıklamalara
değinilir (Kara 1976:59/698); rddhi içinayrıca bk. Soothill1937: 21la.
132.2 çöketip "çökertip", metinde çok açık olarak bağlama ünlüsü -e- ile yazılmış (eğer R.-M. metninden
kaynaklanan bir hata değilsel). DTS çôket- şekline AY 132.2'ye atıfta bulunarak yer verir ve çôk- eyleminin
ettirgen çatısı olduğunu belirtir (Nadelyayev ı969: 155a); krş. okat-, ukıı-rokıı- yerine, AY 24.20 (Çağatay 1945).
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nı.ss.

üçüncü (kitap) üç(üncü varak)
1 rahat, mutlu duruma getirmek dileğiyle tekmil
2 dünyaya acıyarak bütün canlılan

3 iyi (iki.) (Pu!1ya) davranışlı ulu yarara
4 ulaştırmak için böylesi
5 son derece gerekli dilek diliyorsun.
6 Onu şimdi söyleyivereyim, dikkatli din
7 le; ey Kaıısika, şöyle ki, bazı canlı-

8 lar (iyi) davranışflan) engellemek
(Karma-ôvaranaşuğrundapekçok,

9 değişik suç (iki.) ve kötü (iki.) davranış

ıOlan işlemişlerse,sonra o
11 canlılar pek katı, temiz inançlı

12 gönülle keskin istekte durup, geceyle
13 gündüz altı zamanda sağdaki

14 sağ omuzlanndaki giysilerini
15 açıp, sağ dizlerini çökertip, ayalarını

16 kavuşturup, büyük saygılı gönüllerini bir
17 yönlü durumagetirip, şöylece demiş (olsalar)

gerek:
18 'Şimdi biz sıcak canımızdan öte
19 umut, destek tutup, (havadaki) zerreler
(Paramfı.1:ıu,) sayısınca (olan)
20 uzvumuz, kemiğimiz, tam temiz gönlü
21 müz ile başımızı yere değdirip,

22 Pafica-Mandala beş uzuvlasecdeederek
23 saygıyla başımızı eğeriz, İçinde bulunulan

III.3a.
üçünç

1 inç mengilig kılğalı küsüş-in

2 kamağ

3 buyanedgü kılınç..lıg
4 tegürgelir üçünanın muncuıavu

5 ertingü k(e)rgek-lig ötüg ötünür s(e)n
6 anı amtı ayu titrü
7 -lağıl kavşiki-y-a eo kim
8 -lar plınç ~.ıı.LIlllJlI~-Jl II\1U:T-IIllI;;.t

9 türlüg tsuy agır ayığ

10 -larığ kılmış erser-ler eo öttü ol
11 tınl(ı)g-lar b(e)k süz-ük n..U"'j:~UJU\t'

12 kgngül-in y(i)ti türıle

13 küntüz alu üdde sıngar

140ng 'engnin-ler-intekitonların
15 açırup ong tiz-lerinçökitip
16kavşurup agır ayağ kongül-lerinbir
ı7 uçluğ kılıp inçe tip timiş k(e)rgek ..
18 amtı biz isig özümüz-tin'berü
19umuğ ınağ parmano-lar sanınça
20 sı-cnc-mız süngükümüz süz-ük
kgngül
21 -ümüz üz-e töpümüz-ni
22 pança-mantal biş tilgen-in
23 töpün yukünü teginür'biz .. közünür

IIL3b.
ı üdki ondm sıngar-kı alk-ukamağ
burkan

2-lar~ üz-eliksiz üsdünki yig köni
3 tüz tuymak-ığ tuymış-larka :: soğançığ
4 tatıg-lığ nom tilgen-in evirteçi
5 -lerke :: tütrüm tering nom-lug tilgen
6 -ig tutdaçı-lar -ka t: uluğ nom
7 -luğ yulağ tamturdaçı-larka :: uluğ nom

llI.3b.
1 zamanaait on yöndeki bütün (iki.) Buda
2 lara, daha üstü bulunmayan, (en) üstün,

mükemmel, doğru
3 düz sezmeyi (AnuttarasamyaksaırW0dhi)

sezmişlere: sevimli,
4 tatlı öğreti tekerleğini tDharmacakraş çevirecek
5 lere; keskin, derin öğreti iDharma) tekerleği-

6 ni nıtacaklara; ulu öğreti (Dharma)
7 meşalesini tutuşnıracaklara; ulu öğreti

III.3a.6 ber-: Kudara-Röhrborn yayımında açıkça -e- (a).
111.3a.22 pança-mamal< Skr, Panca-Ma!'4a1a =Uyg. biş tilgen, "beş uzuv11 vücudun beş üyesi"; FE, mandalaka
(4) ( = mandala) "saygıyla secde ederken vücudurı yere değerı parçalanndan her biri(ne verilen ad): paii.camaf)flalakena
yandanamkrtwı "beş uzuv (kollar, bacaklar ve baş; yahut daha kesin bir ifadeyle dizler, eller ve alın)" (Edgerton
1972:416a).
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8 -luğ yağmur yağıtdaçı-larka :: uluğ nom
9 -luğ küvrüg-üg yarıgkuruı tokıdaçı

10 -larka :: uluğ nom-luğ labayığ ürdeçi
11 -lerke :: uluğ nom-luğ tuuğuğ örü tikde
12 -çi-Ierke :: uluğ nom-luğ y(a)nı\c-ug örn
13 tutdaçı-larka :: inçip alku unl(ı)g

14 -lar oğlanın inçgülüg mengilig asığ

15 -lığ tusu-luğ kılğalı küsüş-in ürüg
16 uzatı nom buşı birip azmış-larığ

17 y~çilep uluğ tüş-ke utlı-~a tegürüp
18rnengü mengigtarluk Oıatdurtaçı-Iar~
19 bo muntağ osuğ-luğ kamağ bügü biliglig
20 burkan-larka ol atı kötrülmiş-lerke

21 et'öz-üm üz-e til-im üz-e kgngül-üm
22 üz-e :: kop uğurın töpümin 'engiıip

23 süz-ük kirtgünç kgngül-in yinçürü

-133- III.4ao
üçünç tört

1 töpün yukünü teginür'm(e)n olar kamağ
2 atı kötrülmiş ayağ-ka tegimlig-ler
3 çın'kirtü bilge bilig-leri üz-e 00 çın

4 kirtü köz-leri üz-e çın'kirtü tarıuk

5 -Iamak-ları üz-e çın'kirtü tüzülmek
6 -ke tegmek-Ieri O üz-e 00 alku
7 uğurın bilir-ler alku uğunn körür
8 -ler .0 ~U kamağ tınlüjğ-lar oğlan-ları

9 -nıng kılmış ne türlüg edgü-li ayığ

10 -lı iki türlüg kılınç-Iann ançulayu
11{ mini y(e)me [körü y(a)rlı\caz-un

-lar ..] bilü y(a)rl*az-un-Iar:: 00

12lF(a)lum(e)n ilkisiz uzun sansar-tın'berü

13 ötgürü bökünkü künke'tegi tört
14 tuğum biş ajun altı yol-takı tınl(ı)g

15 -lar birle katrlu karılu ayığ yavlak törü
16 {iyin evrilip üsdün bavagir-tin altın

8 (Dharma) yağmurunuyağdıracaklara;ulu öğreti

9 (Dhanna) davulunu çalıp tınlatacak-

10 lara; ulu öğreti (Dharma) borusunu üfleyecek
l l lere; ulu öğreti (Dharma) tuğunu yukarı kaldıra

12 caklara; ulu öğreti (Dharma) ışığını yukarı doğru

13 yükselteceklere; sonra bütün canlı

14 yaratıkları rahat, mutlu, ka-
15 zançlı (iki.) duruma getirmek dileğiyleuzun
16 süre öğreti sadakası (Dharma dhana) verip,

yoldan çıkmışları

17 yola sokup, ulu ödüle, karşılığa ulaştırıp,

18 sonsuz mutluluğu tanıttıracaklara;

19 böylesi, benzer bütün büyü bilgili
20 Budalara, o adı yüceltilmişlere (Lokajyeş!ha);

21 vücudumla, dilimle, gönlüm-
22 le, tam zamanındakafarnı eğip,

23 temiz inançlı gönülle secde ederek

133 III.4a.
üçüncü (kitap) dörd(üncü varak)

1 başümjla saygıyla eğilirim. Onlar, bütün
2 adı yüceltilmiş (Lokajyeşıhaş, saygıya değer,

3 gerçek-doğru bilge bilgileriyle, gerçek
4 doğru gözleriyle, gerçek-doğru tanıt-

5 Iamalarıyla, gerçek-doğru uyu-
6 ma ulaşmalarıyla bütün
7 zamanı bilirler, bütün zamanı görür
8 ler. Bütün canlı yaratıkla-

9 rm işlemiş (olduğu) ne tür, hem iyi hem kö
10 tü, iki türlü davranışlarını (...?) bu şekilde

11 beni de [lütfedip görsün-
ler.] lütfedip bilsinler.

12 Dahası ben, başlangıçsız, uzun Samsara'dan
beri

13 (iki.) bugünkü güne değin, dört
14 doğum Uôiibhavaş, beş varlık şekli (Gati), altı

yoldaki
15 canlılar ile karışa kanla, kötü-berbat yasa-
16{dan dolayı çevrilip, [(en) üsttekiBhavaraga'dan, (en) alt,

133.14 biş ajun altı yol bk, Ş.Tekin 1960: 30/191.
133016,,bavagir < Skr. bhavôgra"evrenin en yüksek noktası" (bk. Nadelyayev 1969: 89b; Edgerton 1972: 407b);
"the desire for existence, which is the cause of existence" (Soothill 1937: 215a). Uygur harfli metinde -y- ile
başagir şeklindeyazılmış. Ancak sayın Peter Zieme'rıinbana sözlü olarak belirttiğine göre bu -y-'li şekil metnin
aslında doğru olarak -v- iledir; söz konusu-y-tli şekil ise Radloff ve Malov'a dayanmaktadır.Aynca krş, Ş.Tekin

havagir 'höchste Existenz' 198Oc:73a.
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{ tüp avış tamu O -ka'tegi üç engim
17 sansar içinde bir elig orun-Iarta ..
18 az övke bilig-siz biligde ulatı

19 utun nız-vanı-lar-nıng küçeddükinte
20 ötgürü kanglı tilgen-i teg üsdün
21 alun arkuru turkuru ağtarıl II

22 tongtarılu evrilü tevrilü tuğa teg[z]i(nü)

-134.. III.4b.
1 ilki ilki et'öz-lerte ortunkı

2 kinki et'öz-lerte bo et'öz-te burkan
3 ertinig bilmetin nom erdinig bilme
4 -tin ı: bursang kuvrağ erdinig bilmelin ..
S edgü-li ayığ-lı iki türlüg kılırıç

6 -larığ bilmetin .. () et'öz-in kılınu

7 yançdım erser :: tit:1n söz-leyü yanç
8 ..dım erser .. kongül-in sakımı yançtım

9 erser .. yav1'* kgngül-in t(e)ngri
t(e)ngrisi

10 burkan-nıng et'öz..inte kan ürıtür

11 -dim erser .. köni kirtü nom-uğ ayıg

12 ..ladım tantım erser :: tüz kongül-lüg
bursang

13 kuvrağ-lanğ iki arka kıltım erser ..

(dipteki Avici] cehennemine değin, üç bölümlü
17 Samsara içinde, kırk bir (türlü) yerlerde,
18 hırs-hiddet (ile) bilgisiz bilgide, dahası
19kötü tutkulann güçlendiği anlarda,
20 (işte) bu sebep(ler)le kağnı tekerleği (Calera) gibi

yukarı

21 aşağı, enine boyuna, aktanla
22 dönderile, evrile çevrile, döne dolaşa,

134 lll.4b.
1 ilk bedenlerde. ortadaki (ve)
2 sonraki bedenlerde, bu bedende Buda
3 mücevher(in)i tRaina) bilmeden, öğreti

mücevherün)i (Dharmarainaşbilme
4 den, topluluk (iki.) mücevher(in)i,
5 hem iyi, hem (de) kötü iki türlü davranış

6 ları bilmeden vücud(um)la suç işleyip

7 kabahatte bulundum ise; dil ile söyleyerek
(canlılan) ez-

8 dim ise; gönl(üm)le düşünüpkötülük yaptım

9 ise; kötü gönülle tanrılar tanrısı (Devôiidevaı

ıoBudamn vücudundan kan çıkar-

ı 1 dım ise; düzgün-doğru öğretiyi (Dharrruı) kötü
12 ledim, yadsıdım ise; düz gönüllü topluluk-
13 lan (iki.) iki parçaya ayırdun ise;

133.16 avış < Toh. aviş < Skr. avici "en aşağı cehennemin adı" Budizmde üçlü bir sınıflamaya bağlanan

cehennemlerin 1., merkezi bölümününv l. kısmının 8. yani en aşağı katı. Yeryüzünün 500 yojana altındadır

(Soothill 1937: 207b).
133.16 engim "kıvrım, büklüm", üç engim sansar (bk. Bang 1930a: 202/4; Clauson 1972: 108a-b).
133.18 az ôvke: az < Orta İr. JJ z "hırs, düşkünlük" =Skr, trş'fÔ; krş, TT VI 71: ôvke az almır (Nadelyayev 1969:
394a). Clauson, birbirinden farklı, üç tane az bulunduğunu, ilkinin 'çok'un zıddı, 'hırs, heves' anlamındaki

ikincisininOrta İrancadanödünçleme, üçüncüsünün de bir boyadı olduğunu belirtir (Clauson 1972: 276b-277a).
133.19 utun "kötü, hayırsız, utanrnaz, arsız, değersiz" u. nızvanilar daha önce U Il'de (Müller 1911: 77/15) geçer,
ancak u. burada odun olarak okunmuş, bu okuyuş daha sonra ED'de (Clauson 1972: 60b) ıaun olarak düzeltilmiştir.

Söz konusu ibare MK'de ıôzun sözcüğüyle zıt anlamlı olarak kullanılmıştır: ıôzun birle uruş, utun birle ıireşme

(Atalay 1985 i: 414/13; Clauson 1972: 60b; Dankoff 1982: 315). Her üç eserde de tüzün okuyuşları tözün olarak
düzeltilmelidir (krş. T.Tekin 1989).
133.19 küçed- "kavramak, (birisini) sıkıca tutmak" (Clauson 1972: 696a), metne ve sözcüğün yapısına göre
eylemin geçişli (transitiv) değil dönüşlü (Reflexiv) olması gerekir "güçlenmek" anlamı daha uygun düşüyor.

133.22 tuga teg[z]i(nü): Metinde tegi(nü) olarak yazılmış, ancak metnin gelişinden dolayı DTS ve Bang'da bu
şekilde okunmuştur (Nadelyayev 1969: 570b; Bang 1930: 194n). Bang, notlar kısmında, Le Coq'ta geçen aga
tanıla toga ıegzinü şekline dayanarak metni bu şekilde tamamladıklannı belirtir (Bang 1930a: 202/7).
134.13 arka: ED'de, sözcük anlamının "arka, geri" olduğu, ancak mecazi olarak "destek, taraftar" anlamlanna
geldiğibelirtilir (Clauson 1972: 215b). DTS'de iki ayn maddede toplanır ve "arka i 1. arka, geri, sırt; 2. (Mecazen)
destek, taraftar, yandaş; arka II çoğunluk, topluluk, kalabalık, grup, nitelikli çoğunluk" anlamlan verilir
(Nadelyayev 1969: 167b).
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14 arığ tunığ arnantdıntar-larığ ölürdüm
15erser eo ögüm-inkangım-ın yokaddur
16 ..dum erser :: bo biş türlüg utrunmak
17 atl(ı)g tsuy O ayığ kıhnç-larığ

18kıltım kulvlratdım erser .. et'öz..in
19 til-in tört kgngül-in üç on
20 türlügkılınç yol-lar-ın buzdumartat
21 -dım erser .: bo ayığ kılınç-lanğ k(e)ntü
22 öz-üm kıltım erser eo adınağu-ka

-135- Ill.Sa,
üçünç biş

ı ayıp kılturturn erser ..
2 körüpiyinögirdim sevintim erser ..
3 kıltaçı-lar birle bir boldum
4 erser eo kılmış-Ianny(e)me ög
5 -düm alkadım erser ..

yalanguk
6 -lar üz-e yok urup
7 mün kadağ erser e e ~U

8 y(e)rne tengin tirazugın çığ;-ın tsun

14 arı duru aziz/leri), seçilmişleri öldür
15 düm ise; annemi babamıyoket-
16 tim ise; bu beş türlü 'karşı koymak'

(Anantartya)
17 adlı kötü, fena davranışları

18 işledim, bir arayagetirdim ise; vücutla üç,
19 dille dört, gönülle üç (kez) on

20 ayn davranış yollarınıbozdum, çürüt
21 tüm ise; bu kötü davranışları(ben) ken
22 dim yaptım ise; başkasına

135 III.Sa.
üçüncü (kitap) beş(inci varak)

1 söyleyip yaptırdım ise; yapııradurmuş-
2 lan (= yaptırmakta olanlan) gördüğüm için

sevindim ise;
3 (bunlan) yapacak olanlarla bir gönüllü oldum
4 ise; dahası (bunlan) yapmışları tutup öv-

5 düm, methettim ise; iyi, kutlu İnsan-

6 lar üzerine boş, kuru iftira atıp,

7 suç (ları) kabahauleri) (olduğunu)söyledim ise;
ve

8 dahi ölçüyle, tartıyla, en-boy,

134.14 arığ turuğ "an-duru", DTS ve ED'de turı4 okunur (Nadelyayev 1969: 589a-b; Clauson 1972: 538b), ancak
Türkiye Türkçesindeki şekil duru'dur, bu daturuğ şekline gider; ayrıca turuğ okııyuşu için bk. Ş.Tekin 1976: 77/15.
134.16 uirunmak "karşı koymak, karşı durmak" =Skr, ônantarıya- (bk. Bang 1930a: 202115; Nadelyayev 1969:
618b), ônantarya (Edgerton 1972: 95b-96a). Budizmde -yapılmaması gereken- ahlaki kurallar (Skr. sila =Uyg.
kilınç, kilınç yolları) içinde yer alan biş turlüg utrunmak atl(ı)g tsuy ayıt kilınç-lar, AY 134.16 kaynak gösterilerek
açıklanır (bk, Arat 1987: 368).
134.18 ~u[vJrat-: Benzer -v-tsiz şekil Moğolcada da görülür, (Kow. 952) khura- 'se rassembler, s'accumuler
(toplamak, bir araya getirmek) '; bu bilgilere yer veren Bang ve Gabain, Müller'in qura- <*quwra- şekilde

açıklamasını da kaydettikten sonra, -r-'den önce -11- düşmesinin AY'ta eril-<*evril-, eriş <*evriş örneklerinde de
görüldüğünü kaydederler (Hang ı930a: 202116). Eyleme her iki şekilde, ve ~uvrat- olarak yer veren DTS,
-v..'siz şekli AY için verir (Nadelyayev 1969: 467b ve 475b); ED ise kuvra- ve kuvrat- şekillerine yer verirken,
kuvra- yerine kura..Jxura- şeklindeki kullanırnlara sahip Şor, Hakas, Kırgız ve Kazak Türk dillerine yer verir
(Clauson 1972: 586a ve 586b).
135.8 !irazug < OFar. =YFar. tardzü "terazi, tartı aletin (Steingass 1947: 219a-b). teng tirazug ikilemesi daha önce
U Il'de (Müller 1911: 77/25), metnimizde geçen ölçü-tartı adlarıyla birlikte geçer. Ayrıca bk, Clauson 1972:
554a-b. Orta Farsçadan ET'ye geçen çok heceli sözcüklerin sonundaki -g'nin sonraki dönemlerde düşümüyle ilgili
olarak krş. OPar. (hm'g) hamag > ET kamağ (Clauson 1972: 627ab), > EAT kamu.
135.8çıg < Çin. chi 'ayak' DTS'de, yaklaşık otuz santimetrelik bir uzunluk ölçüsü birimi olduğu belirtilir
(Nadelyayev 1969: 147b). Kaşgari'de ise çıg "bir Türk arşınıdır. Arap arşınının üçte ikisi kadardır; göçebeler
bununla bez ölçerler" bilgileri yer alır (Atalay 1986 II: 128). ED 'de ise "bir Çin adımı, yaklaşık 35 cm. dolayında"
bilgilerine yer verilir (Clauson 1972: 404b, 2 çnğ), Ayrıca bk. Tezcan 1975: 100/713;Rahimov 1970: 126).
135.9 lsun "yaklaşık 3t2 santimetrelik bir uzunluk ölçüsü" (Nadelyayev 1969: 584a; Rahimov 1970: 190) < Çin.

ts'un.
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9 ..ın şingin kürin .IL.........., ..............,........ ,,".

10 tınl(ı)g-lang artım ezükledimerser ..~U
11 yavız-ığ edgü tip kökeddürüp edgüg

12 {[yaVız tip kodıkartutup ........:ı-..,........I"'tJl

kirtü ermez-ig erür tip tidim erser ..
13 azuçay(e)mekkir-lig yavız

14 artak aş içgü-lerig birdirn
15 erser .. inçip altı yol içinteki
16 ög kang ~-a kadaş bolmış

17 örletdim emgetdim isig öz-lerin
18 -tin öngi adırtım erser .e azu
19 vıhar sangramastııp-ka sanhğ

20 tavar-ığ .. az-u y(e)me tört-tin
21 sıngar-kı bursangkuvrağ..larka

22 {e4ig tavar-ığ [azuça y(e)me yugerüki
kö~ügm-e bursangkuvrağ-larka sanlıg

edig tavarığ] kuntarn altım oğurladım

..136- IIL5b.
1 erkimçe tapımça iş-letdim erser ..
2 t(e)ngri t(e)ngrisi burkan-nıng nom
3 -luğ y(a)rlıg-ınça elvlrilmedimyonmadım

4 erser GO bakşı-lar-nıng uluğ-Iar-nıng

5 körkirmiş boşg(u)tmış ötinçe eriginçe

9 (gibi birimler) ile
10 canlıları dolandırdım, kandırdım ise; dahası
11 diyerek yücelttim, iyiyi (de)
12 diye aşağılatıp, yalanı.]

olmayanı, 'doğrudur'diye (tanıttım) ise;
13 da pasaklı, kötü
14 (ve) içecekleri başkalarına verdim
15ise; sonra altı yol (Şaq,-gati) içindeki
16 ana-baba,hısım-akraba olmuş canlılan

17 (onlara) acı çektirdim, hatta
yaşam-

l S lanndan ayırdım ise; ve
19rnanastır (Sanghô.rônuı),

...·IMı .. , ..... ""· ..:tn ait malı

20 mülkü, ve dahi dört
21 taraftaki rahipler topluluğuna(Samgha) ait
22 [veyahut da şimdiki,

topluluğuna (Samgha) ait
uıalı-ııulıK.UI çaldım, çırptım, yağmaladım,

136 m.5b.
1 gücüm kuvvetim oranındakullandım ise;
2 tannlar tanrısı ıDevôiidevaı Budanın kutsal öğreti
3li (Dharmaıbuyruğuncaçevrilmedim,yaşamadım
4 ise; üstadlann, ulularm
5 göstermiş, anlatmış (oldukları) öğüt(ler)i,

nasihauler)i doğrultusunda,

ts"un.
135.9 şing < Çin. shşng "hacim ölçüsü" (Zieme 1985: 231a), DTS'de, yaklaşık 1.035 litrelik hacim ölçüsü
olduğu belirtilir (Nadelyayev 1969: 523a, günümüz Türkçesinde, Anadoluda da şinik, şınık, şinig şekillerinde hali
kullanılmaktadır(Derleme X 1978: 378b); tarihi (Anadolu) metinlerde hububat ölçüsü olarak geçmektedir (Tarama
V 1971:3669).
135.9 ~v, R.-M. metninde qyv şeklinde yazılmıştır. ~v Çin. ge, kab "Ihacirn ölçüsü" (krş. Zieme 1985:225b;
Clauson 1972:579a; Nadelyayev 1969: 436b).
135.9 küri "kile, hacim ölçüsü", kurilik "kilenin dörtte biri miktannda hacim ölçüsü". ED, büyük olasılıkla

ödünçleme olması gerektiğini, ancak çinceden değilde Toharcadan olabileceğini belirtir. kürilik şekli için de U II
(Müller 191ı: 77/26) örneği verilir.
135.11 köket}dür-: DTS'de kügedtür- okunur ve "övmek, göklere çıkarmak" anlamı verilir (Nadelyayev 1969:
324b); BT XIII'te ise lcöge!1ürüp (= kögedtürüp) okunur (Zieme 1985:88). Sözcüğün kök"gök" kökünden türemiş

olduğunu düşünürnek ED'de olduğu gibi -Ic- ile okumamız daha doğru olacaktır (bak. Clauson 1972: 710b).
135.12 ~odıJ:.artur- "aşağılamak, alçaltmak, kötülemek", ED kodıkı: şeklindengeldiğini belirtir, ATG ise doğru

olarak Jr.odı+~r-tur- şeklinde çözümler(Gabain1974:67).
136.3 e[lI]rilme- "çevrilmemek, dönmemek, (taraf, yön, din) değiştirmemek", 'ryl- eyleminin bu şekilde

tamamlanması için bak. Bang 1930a: 196/33;ayrıca metnimizde,136.6'da -\1- ile, evrilme- şekli geçmektedir.
136.5 boşğun-: R.-M. Metninde -1&- ile boşğun- şeklinde, ancak birlikte ikileme gibi kullanıldığı kôrkit- eylemi
geçişli bir eylem; ayrıca cümlenin gelişine göre de geçişli bir eylem gerekli 'bahşıların büyüklerin göstermiş
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6 inçip evrilmedim O erser :: yene
7 burkan pratyikabutarhant bo üç
8 türlüg kutluğ-Iarka teggülük köni
9 nam-ta yorıdaçı-Iarığ körüpsöküp sarsıp

10todap uçuz-lapkongül-lerin karm-ların

11irintürdüm burçınturdum örletdim emget
12 -dim erser .. öz-üm-te yig-Ierig körüp
13küniledimerser öz-üm-teyavız-larığ

14körüpuçuz-ladım asgarıçuladım erser ::
15nornbuşı-da tavar buşı-da az-Iantım

16 kıvırğak-lantım erser .. biligsiz bilig
17 -ke örlütüp t(e)rş O tetrü körüm üz-e
18kgngül-ümköküz-ümtetrülüpedgü

törü-ler
19 -te bışrunmatın ögretinmetin :: amru
20 ayıg kılınç-Iarığ ok asdım üklitdim
21 erser :: burkan-lar-nıng ulsuz tüpsüz
22 ~gü-leri üz-e ülgü teng tutup

6 böylelikle çevrilmedim ise; yine
7 Buda, Pratyekabuddha (ve) Arhant, bu üç
8 değişik, kutlu (mertebe)ye ulaşmak için doğru

9 öğretide (Dharma) davrananlan görüp, sövüp sayıp,

10 aşağılayıp, küçümseyip; kalplerini, gönüllerini
11 kınp incittim, rahatsız edip üz-
12 düm ise; kendimde iyi (şey)leri görüp
13 kıskandırn ise, kendimde kötü (şey)leri

14 görüp küçümsedim, alayettim ise;

15 öğreti (Dharma) sadakasında, mal sadakasında,

hasislik
16 pintilik ettimse, bilgisizlik
17 le örtülüp, ters-aksi görüşle

18 aklırnı-fikrimi ayartıp, iyi öğretiler

19 (üzerin)de çalışmadan, (onlan) öğrenmeden,
sürekli

20 kötü davranışlanda artırdım, çoğalttım

21 ise; (ve bunlan) Budalarındipsiz, temelsiz (=
sonsuz)

22 iyilikleri ile denk, eşit tutup

ôğretmiş (olduklan) öğüt(ler)i,nasihat(ler)i doğrultusunda'. Eyleme boşğun- maddesinde yer veren Clauson, bu
eylemin "boşğu- eyleminin dönüşlü şekli olduğunu belirtir (1972: 379b); eylemin geçişli şeklini -r- ile, boşğur

olarak verir (380a). Benzer olay ETŞ ve BT Xlfl'te de söz konusudur: özeliksiz nom boşğunmış öz bakşılarım

(ôzetiksiz -+ üzeliksizş, Arat 1965: 242/2; [ialeliksiz nom boşğurmiş bahşılarım (Zieme 1985: 169/39);
görüldüğü gibi ETŞ ve BT Xlllte geçen ifadeler aynıdır, yalnız ETŞ'deki şekil metnimizdeki gibi boşğun

şeklindedir. ETŞ'deki bu ilginç yapıya dikkat çeken Zieme, haklı olarak bunun, boşğurmiş yerine bir 'hattat' hatası
da olabileceğini belirtir (Zieme ı985: 170/46.39). Tabii buradaki -un- harflerini, Uygur harfleriyle -t- yerine yapılan

bir hata diye düşünüp boşğut- şeklinde düşünmek de olası; ancak böyle bir ikilemeye şimdiye değin henüz
rastlanılmış değiL.

136.11 irintür- burçınıur-ı nk kez AY 136.11 'de geçen bu ikilemenin ikinci kısmını, kaynaklar çoğunlukla -u
ile, burçıntur- şeklinde okuyorlar; ancak, eyleme burçıntur- şeklinde yer veren Clauson, bunu busandur-yerine bir
yazım yanlışı saymıştır (Clauson 1972: 358a); BT XllI'te ise, söz konusu eylemin ikinci kez (-rç- ile)
görülmesinden dolayı Clauson'ın bu yorumunun yersiz olduğu kaydedilir (Zieme 1985: 97/88). Aynca sözcüğün

(buz- ile) z'Ieşme için yeni bir örnek olarak ineelenişi için bak. T.Tekin "Yeni Zetasizm Örnekleri" Uluslararası

Türk Dili Kongresi 1988'de okunan bildiri (26 Eylül 1988 - 3 Ekim 1988), TDK Ankara; "New Examples of
Zetacism" Türk DilleriAraştırmaları 1991 (Baskıda).

136.13 künile- "kıskançlık etmek; imrenmek, haset etmek" ED ve DTS, AY 136.13'ü kaynak gösterir (Clauson
1972: 733a; Nadelyayev 1969: 327b), aynca yine BT Xill'te geçer (Zieme 1985: 97/90); krş, Derleme VI:
2231a-2232a günüle-,

136.15 azlan- ~ıvırgalflan- "açgözlülük etmek, açgözlü olmak; cimrilik etmek, hasislik etmet", BT XllI'e göre
USt. (Hang 130a: 197)'de yapılan çeviri doğru sayılmalı, ED"de (Clauson 1972: 287) yapılan çeviri yanlış

sayılmalıdır(Zieme 1985: 97/93).
136.17 ôrlta- (ürlüt-?) < ôrıül- (?) "kapanmak (edilgen/passiv), örıülmek", USı. 'de ürlütüp şeklinde okunur ve
örtü/üp olasılığı üzerinde de durulur (Hang 1930a: 196/40,205/40), aynca benzer kullanım için AY Iül.Iô'da yer
alan biligsizlik karanggu üze kgngülüm ör~ü/ü örneği verilir. Benzer yapı BT Xill'te de görülür: biligsiz [nizjvani
üze örtülmüş "die mit dem Klesa der Unwissenheit bedeckt sind", (Zieme 1985: 187/8). ED'de ise örtü...
ma.l.lcsinde AY 101. 16'daki örnek verildikten sonra, AY 136.17'deki şeklin 'yazım yanlışı' olduğu kaydedilir



Altun Yaruk III. Kitap (= 5. Bölüm) 31

137 III.6a.
üçüncü (kitap) altı(ncı varak)

1 kötüledim, yadsıdım ise; öğretiye 'öğreti

(Dharma) değil'

2 dedim (iki.) ise; öğreti (Dharma) olmayam (da)
'öğretidir (Dharma)' diyerek

3 yücelttim ise; bunu, bu şekilde

4 dürüp bükerek, yapmış, biriktirmiş (olduğwn)

5 çok sayıdaki (iki.) suç(larımı) (iki.), kötü
6 davranışlarımı şimdi, bugünkü bu
7 günde, bütün on taraftaki bilgelik
8 sahibi Budalar, gerçek-doğru, temiz,
9 pak bilge bilgileri ile, gerçek
10 doğru, parlak-ışıklı gözleri ile, gerçek
II doğru tanıtlamalan,anlamaları ile,
12 gerçek-doğru düzenlemeye ulaşmaları

13 ile lütfedip hepsini aynı bil-
14 sinler.
15hepsini aynı görsünler.
16 şimdi ben, inançlı gönle sahip, ölmüş
17 anne ve babalarım İdege Toym, Sundan

18 Teri (?) Terim Azgan Çeçek Terim (ve)
19 öğreti tDharmaş soyundan (olan) bütün canlıları

20 canımdan öte umut, destek sayıp,

21 o bütün Budalar önünde, bu bütün
22 kötü (iki.) davranışlarımı,on(lar)ı bütünüyle,

hepten
23 ortaya koyar, pişmanlığımıbelirtir, itiraf eder,

-137- III.6a.
üçünç altı

1 ayığ-Iadım tandım erser .. nom-uğ

nam ermez
2 tip tidim erser .. nom ermez-ig nam

ol tip
3 kökeddürtüm erser .. munı munçulayu
4 türe büke kılmış kujvlratmışkop
5 türlüg tsuy irinçü agır ayığ

6 kılınç-larımın O!:UTItl bökünkü bo
7 kün-te kamağ on-tın sıngarkı bügü
8 biliglig burkan-lar çın 'kirtü arığ

9 süz-ük bilge biligleri üz-e çın

10 kirtü y(ajruk yaştık köz- leri üz-e çın

11 kirtü tanuklamak-lan ukmak-lan üz-e
12 çın'kirtü tüz-ülmek-ke tegmekleri
13 üz-e alku-ğun bir teg bilü
14 y(a)rl4caz-un-Iar:: .. ..
15 alku-ğun bir teg körü y(a)rl~-un-lar i.

16 arntı m(e)n kirtgünç kongül-lüg ertmiş

17ög kang-larım idege toyın sundari
18 teri terirnaz O -gan çeçek terim
19 tolp norn uğuş-intakt tmlujğ-lar birle
20 isig öz-üm-tin berü umuğ mağ tutup
21 ol kamağ burkan-larüz-kinte bo karnağ

22 agır ayığ kılmç-lanmın anı barça~SlZ
23 ökünür'mre)n :: bilinür'm(e)n ..

açınur'm(e)n ..
-138- III.6b.

1 yaQınur'm(e)n .. yaşurmaz m(e)n baturmaz
2 m(e)n .. örtmez rn(e)nkizlemez rn(e)n

138
1 yayanm; örtmem, kapat-
2 rnarn, gizlemem, sakl amam.

III.6a.

(Clauson 1972: 209a); ancak örlet- maddesindeki örnekler arasında yine AY 136.17'ye örlet- şeklinde yer verilir
(?) (Clauson 1972: 230b). DTS ise ör/w- şeklinden ör/et- maddesine gönderir (Nadelyayev 1969: 389b). Bu durumda
sözcüğü GT örtül- (ört-ü-l-) eyleminin yer değiştirmiş (Metathese) şekli kabul etmeliyiz.
137.4 türe büke kıl-: Açıklama için bak. Arat 1965: 412/27; ED türe böge 324a.
137.17 idege (1) tayın: Mevcut kaynaklara göre, yalnız AY'ta geçmekte (Nadelyayev 1969: 203a); AY'un
Çincesinin Almanca çevirisinde de, metnin Uygurcasında, yazann ölmüş ebeveynlerinin adını andığı belirtilir
(Nobel 1958: 100(3), aynca krş. AY 173.5.
137.17 sundari teri terim: sundari < Skr. Sundari "Sundarananda'nınkansı. Sundarananda yahut Sunanda ise
Sikyamuni'nin küçük kardeşidir" (Soothill 1937: 323b). teri (1) büyük olasılıkla ıerim yazılırken tekrar edilmiş

olmalı (1), çünkü, Surıdari'nin ikinci kez geçtiği 173115'te teri'siz geçer. ıerim için bak. Doerfer 1965 LL: 656/1000;
aynca krş, ıerken Doerfer 1965 II 495/889.
137.19 nom uğuşı =Dharmadhdtu bak. Soothill90b; Zieme 1985: 181/5.
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1 agır ayığ kılınç-Iarım arız-un

2 -~un alkınz-un tijit kşanti
3 bolzun-lar ee kılu tüketmiş ayığ

4 -lanm arız-un e. kılmaduk.. ..
5 ayığ kılınç-larığ ikileyü
6 -maz m(e)n ee ~(a)ıtı neçük kin
7 keligm-eüddeki alku uluğ bodis(a)t{a)v
8 -lar burkan kutmga katığlantuk..lannta

3 Yapmadığım kötü davranışlanyineleyip
4 (bir) daha yapmam. Yapmış (olduğum)kötü
davranış-

5 larımı, hepsini itiraf ederek (iki.)
6 bağışlanma (Kşanti) lütfunu dilerim. (Kaldı) ki,
7 benim, üç kötü yollarda terk edecek (olduğum)

8 cehennem(Naraka), ruh (Preta) (ve) hayvan
(Tiryagyoni) varlık şekilılerjinde (Gaıi), şeytan

(Asura)
9 lar yerinde; ve dahisekiz türlü
10 ulaşılmaması gerekli (?) yerlere götürecek

(olan) kötü
11 (iki.) davranışlarım(var) ise, onlar bütünüyle,
12 kalmamacasırıa, toptan silinsirı, yok olsun,
13 affedilip (Desita) bağışlarısınlar (Kşimti).

1411erde, gelecek olan zamanlarda kötü karşılığı

15 m, semeresini (böylelikle) yok etmeyi başara
16 bileyim, Öyle ki, vaktiyle. geçmiş zaman-
17 daki bütün ulu Bodhisattvalann Buda
18 kutsallığına (ulaşmak için) çabalarkeri pişman olup,
19 nedamet getirip, af-bağışlanma (Kşanti)

dilediklerinde,
20 kötü (iki.), hatalı davranışları nasıl

21 silinip temizlendi, affedilipbağışlandı- (Kşanıi)

22 lar ise, bu benim de,
23 onlanntki) kötü (iki.),

139 ill.7a.:
üçüncü (kitap)yedi(nci varak)

1 berbat (iki.) davranışlanm temizlensin, yok 01-
2 sun (2 bağış- tDesita; Kşlinti)

~ lansınlar (iki.). Işleyip (olduğum)

kötü davranış-

4 lanm temizlensirı,yok olsun. İşlemediğfim)
5 kötü davranışlan yeniden bir daha işle-

6 meme Öyle nasıl ilerde,
7 gelecek zamandaki bütün ulu Bodhisattva-
8 lar Buda çalıştıklarında

IIL7ae .-139-

3 kılmayuk ayığ kılınç-lanğ ikileyü
4 ~L kılmaz m(e)n kılmış ayığ kılınç

5 -lanmın barça-nı ökünübilinü
6 kşanti ötünü Otegİnür'm(e)n .. ~YU
7 mening üç yavlak yol-Iarta kemişteçi
8 tamu prit yılJp. aj-un-ınta asurı

9 -lar yir-inte :: ulatı sekiz türlüg
10 teginçsiz orun-Iarka iltdeçi agır
l I ayığ kılınç-lanm <bar> erser :: olar baıça

12kalısız yomkı anzun alkınz-un

13 tijit kşanti bolz-un-Iar r: ee

14 kIn keligm-e üd-lerte yavlak tüş

15 -in utlı-sın aşagalı tegimlig
16 bolayın:: ~(a)ıtl öngre ertmiş üd
17 -tekialku uluğ bodis(a)t(a)v-lar-nmg

burkan
18kutınğa katığlanur

ı9 bilinip kşanti

20 irinçü agır ayığ kılmç-lan neteg
21 andı alkındı tijit kşanti boldı

22 -larerser ançulayu O~ mening y(e)me
23 olar-rııng teg tsuy

137.19 nom "tuş! =Dharmadhdtubak. Soothill 9Ob; Zieme 1985: 181/5.>
üç yavla* yol =tamu prit yılJ.eı ajunı .açıklama için bak. Ş.Tekin 1960: 30/191.

138el0 teginçsiz "ulaşılmaz, yetişilmez; ulaşılması, gidilmesi istenmeyen yer?" USt.'de teginçsiz şeklinin açık

olmadığı belirtilir ve geçtiği diğer sayfalar verilir (Bang 1930a: 206/60). ED "ulaşılmaz, yetiŞilmez" anlamını

verir, çeviride ise soru (?) işareti ile çevirir (Clauson 1972: 485a). ıeginçsiz orun-lar için bak. Zieme 1985:
100/135.
138.15bolayın (?) metne göre bolmayın olması beklenirdi, ayrıca krs. Röhrbom 1988:241ab taşa- maddesi),
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9 tsuy agır ayığ x rrıru: ..·B.d1rnı

10kşanti çamkuy kılıp neteg arıtdı

ı ı -lar alkınduru-lar erser e e ançulayu
12mening y(e)metsuy irinçüagır ayığ

13 kılınç-Iarım olar-nıng teg arız-un

14 alkınz-un tijit kşanti balz-un
15 -lar De kılu·tüketmiŞ agır ayığ kılınç

16 -Ianm arız-un alkınz-un ... kılmaduk

17 agır ayığ kılınç Ö -larığ ikileyü 't$
18kılmaz m(e)n .. ~(a)ıtı neçükamtı bo
19köz-ünür üddekiondın sıngar

20 yirtinçü-lerte erigm-e alku uluğ

21 bodis(a)t(a)v-Iar burkankutınga

katığlanıp

22 tsuy irinçüagır ayığ kılmç-lann

-140- III.7b.
ı ökünüp kakınıp bilinip ukunup
2 kşanti ç(a)m~uy kılıp neteg antdı

3 alkındurtı-lar erser :: ançulayuof
4 mening y(e)me tsuy irinçüagır

5 ayığ kılınç-larım olar-nıng teg ok
6 arız-un alkınz-un O tijit kşanti

7 bolz-un-lar :: kılu tüketmiş agır

8 ayığ kılınç-lanm anz-un
9 kılmaduk agır ayığ kıhnç-larığ iki
10 -leyü takı kılmaz m(e)n tip :: rnunçu
II -layu söz-leyü ökünü kakınu bilinü
12 ukunu kşanti ç(a)m~uy kılsar-lar ::
13 öttü tsuy irinçü agır ayığ kılınç

14 -lar arıyur aıı.cınur:: .. ..
15 kavşiki-y-a birök kim kayu tınlüjğ-lar

16 kayu kayu avant nltağ uğrınta tsuy
17 agır ayığ kılınç O -ığ kılsar-lar ..
18 ötrü ol tmlüjğ-lar ol ol kılmış ayığ

19 kılmç-lann 'eng'mıntın bir kşan
20 üddey(e)me kiz-legülükyaşurguluk

9 kötü (iki.), fena (iki.) davranışlarını

10 itiraf edip (Kşônti), (onlan) nasıl temizledi
li ler, yok ettiler ise, benzeri şekilde
12 benim de kötü (iki.), fena (iki.)
13 davranışlanm, onlarınki gibi temizlensin,
14 yok olsun, affedilsin- (Desita, Ksanıi) (iki.)
15 ler. Işleyip tamamlamış (olduğum) kötü (iki.)

davranış-

16 larım (da) temizlensin, yok olsun. İşlemediğfim)
17 kötü (iki.) davranışları yeniden, ikinci bir kez
18 işlernem. Öyle ki, nasıl şimdi bu
19 görünen zamanda, on taraftaki
20 dünyalarda (Loka) var olan bütün ulu,
21 Bodhisattvalar, Buda kutsallığına(ulaşmaya)

çalışıp,

22 kötü (iki.), fena (iki.) davranışlarını

140 ID.7b.
1 itiraf edip, pişmanlık: bildirip, açıklayıp (iki.)
2 af (K~anti) (iki.) dileyip, (bunları) nasıl temizleyip
3 yok ettilerse, bu şekilde

4 benim de kötü (iki.), fena
5 (iki.) davranışlanm, onlarınki gibi
6 temizlensin yok olsun, bağışlan- (iki.)
7 sınlar (Desita, Kşô.nti). Işleyip tamamlamış

olduğum kötü
8 (iki.) davranışlarım temizlensin, yok olsun;
9 işlemediğtim) kötü (iki.) davranışları ikin
10 ci bir defa daha işlemem' diyerek, böyle
11 ce söyleyip, pişmanlık (iki.) bildirip, (suçları)

açıklayıp,

12 (iki.) bağışlanma(Kşanti) (00.) dileseler;
13 (ancak) ondan sonra kötü (iki.), fena (iki.) davranış
14 lar silinir, temizlenir.
15 Ey Kausikal Eğer kimi canlılar

16 nice nice sebepten (iki.) dolayı kötü
17 (iki.), fena (iki.) davranışı işleseler;

18 sonra o canlılarün), o (2 kez), işlemiş olduklan
kötü

19 davranışlarmı, en azından kısa bir (KşQJ}ll)

20 an için de (olsa) gizlernemeleri, saklamamalan

140.19 J eng'mıntın "hiç olmazsa, en azından, bari"; şimdiye değin yayımlanan metinlere göre, kökeni henüz açık

olmayan bu sözcüğün, genelde, olumsuZıuğu güçlendirici bir anlam taşıdığı belirtilir (Gabain 1974: 156/354;
Ş.Tekin 1980a: 196a); ED'de ise angmın maddesinde, sözcüğün ang- eyleminin ..matın zarf-fiilli şekli yerine
-angmatnn) yerine- yapılan bir yanlışlık olduğunu kaydedilir (Clauson 1972: 186b-187a).
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21 ermez .. takı ne ayıtmış k(e)rgek bir
22 kün bir tün ulatı üküş telim

-141- IIL8a.
üçünç sekiz

1 uzun üdlerte kiz-leser yaşursar ..
2 kaçan birök ol tınlüjg-lar ol antağ
3 agır ayığ kılınç-lanntın arınmak tile
4 -ser öz kılmış kılınç-larınga ertingü
5 uyatsar ayınansar .. kin keligm-e üd
6 -deki ayığ yavız O tüş birgü-singe
7 arttıkrak korksarbelingleser :: ötrü
8 ol tınlüjğ-lar ~(a)ltı baş-ta tamtulmış

9 ton-ta tutunmış köyer otuğ öçürgeli
10 tavranur-ça ol tsuy irinçü ağır

II ayığ kılınç-larınaça yadaökünü
12 bilinü kşanti kılmış k(e)rgek :: öttü ol
13 tsuy irinçü agır ayığ kılınç arıyor

14 alkınur :: takı y(e)me kim kayu
tınlüjğ-lar

15aj-un aj-un-ta üküş ed-lig tavar
16 -lığ bay banm-lığev-te barak-ta tuğa

17 -yın tip küseser O~u y(e)me 'eng'ilki
18 burkan kutınga yangırtı kgngül öri
19 -tip mahayan nom içinte bışrunğalı

20 ögretingeli sakınsar :: ötrü ol tınlüjğ

21 -lar y(e)me gk ökünmek yalvarmak-lig
22 kşanti kılmak-lig arığ süz-ük sav

-142- IIL8b.
1 üz-e k(e)ntü agır ayığ kılınç-lığ kkir
2 -lerin tapça-lann yumış arıtmış

21 gerekir. Daha ne sormuş (olmak) gerek, bir
20 gün, bir geceden sonra, çok fazla,

141 III.8a.
üçüncü (kitap) sekiz(inci varak)

1 uzun süre gizlese, saklasa;
2 ne zaman ki o canlılar, o, öylesi
3 kötü (iki.) davranışlanndan temizlenrnek dile-
4 setler), kendi işlemiş (olduklan) davranışlarından

(dolayı) son derece
5 utansaılar), çekirıseıler); ilerde, gelecek zaınan

6 daki kötü (iki.) karşılık vermesinden
7 fazlasıyla korksaılar), dehşete kapılsa(lar); işte o

zaman
8 o canlılarürı), öyle ki, baştan aşağı tutuşmuş,

9 yanmakta olan (harf. başta yanmış,

elblsede tutuşmuşl) ateşi söndürrnek için
10 davranırcasına, o, kötü (iki.) berbat
II (iki.) davranışlarını açıklayarak (iki.) pişmanlık
12 bildirip (iki.) itirafta (Kşanti) bulunmuş

(olmalan) gerek(li). İşte ondan sonra, o,
13 kötü (iki.), fena (iki.) davranış temizlenir,
14 yok olur. Hatta, eğer (iki.) (o) canlılar

15 varlık şeklinde (Gati, 2 kez) 'çok fazla mal-mülk
16 sahibi (olarak), varlıklı (iki)(bir) evde-barkta doğa

17 yım' diye dilese(ler); ve dahiilk
18 Buda kutsallığınayeniden karar ve-
19 rip Mahfiyana öğretisi (Dharma) doğrultusunda

çalışmak,

20 öğrenmek için düşünse(ler); (ondan) sonra (işte)

o canlı-

21 lar dahası pişman, yalvarmaklı (olup)
22 af (Kşanti) dilemekli, temiz-pak söz

142 ın.ss.

1 ile kendi kötü (iki.) davranışlı kir-
2 lerini-pasaklarını temizlemiş, yıkamış (olsalar)

141.8 tamtul- "tutuşmak, alev almak, yanmak", ED'de -d.-ile tamd,ul..olarak yer verilir, ancak Kırgızca, Kazakça
gibi Türk dillerinde bulunan tamız- "tutuşturmak, yakmak" (Yudahin 1948: 705a nı), ıamızuv n "ateşi

tutuşturmak, yakmak" (Kenesbayev 1984: 262b) şekilleri ile ilgi kurarsak, ettirgenlik eki olmasından dolayı et-'li
şekil daha doğru olur; ayrıca M.Erdal'ın Eski Türkçededeki morfemleri konu alan makalesinde söz konusu eyleme
tamud- < tamu- olarak yer verilir (Erdal1979a: 97).
141.16 barak: Metinde bark olarak yazılan. sözcük, kitabın sonunda yer alan düzeltmeler kısmında açıkça barak
olarak gösterilmiştir. Eğer bir yazım yarılışı söz konusu değilse, ya da başka bir açıklaması yoksa, burada bir ünlü
türemesi söz konusu(?).
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3 k(e)rgek .. azu y(e)me üsdürıki yig
4 uğuş-ta töz-te braman-lar uğuş
5 -ınta begler uğuş-ınta tuğayın ulatı

6 yiti ertini-ke O tükel-lig çakira
7 -vart ilig kan bolayın tip küş

8 -esery(e)me gk ökünmek yalvarmak-Iığ

9 kşanti kılmak-lığ arığ süz-ük sav
10 üz-e ayığ kılınç-lıg ilir-İn tapça
11 -sın antı yumış arıtmış k(e)rgek ..
12~u y(e)me çanırmtajharaaçik t(e)ngri
13 yir-inte astrayastiriş t(e)ngri yir-irıte

14 yam t(e)ngri yir-inte tujıt t(e)ngri
15 yir-inte nirmanarati t(e)ngri yir-inte
16 parinirmidavaşavarti t(e)ngri yir-inte
17 tuğayın tip küş Oeser-Ier y(e)me ok
18 ökünmek yalvarmak-lığ kşanti kılmak

19 -lığ süz-ük sav üz-e yavlak ayığ

20 kılınç-Iığ kkir-lerin tapça-ların

21 yumış arıtmış k(e)rgek .. azu y(e)me
22 brahmakayik atl(ı)g ez-ma kuvrağ-ı

23 t(e)ngri yir-inte brahma-purohitatl(ı)g

3 gerek(li). Ve dahi 'en üstün, mükemmel,
4 soyda (iki.) (Svabhôva), Brahmana'Iar 80-

5 yunda, beyler soyunda doğayım' ve devamla
6 'yedi mücevhere (Saptaraina- ) (sahip),

mükemmel Cakra-
7 vartin, hükümdar olayım (iki.)' diye dile
8 se(ler); ayrıca pişman, yalvarmaklı,

9 itiraf (Kşanti) etmekli (olduğu) temiz-pak söz
10 ile kötü davranışlıkirini-pasa-
II ğını yıkayıp temizlemiş, arıtmış (olmaları)

gerek(li). [12] Ve dahi 'Catur-maharajika tanrı

13yerinde (Devaloka), Trayastri tann yerinde
(Devaloka),

14 Yama tanrı yerinde (Devaloka), Tusita tann
15 yerinde tDevalokaı;Nirmanarati tann yerinde

ıDevaloka),
16 Paranirmitasavartin tann yerinde (Devaloka),
17 doğayırrı' diye dileseler, dahası
18 pişman, yalvarmaklı, itiraf (Kşanıi) etmek
19 li, temiz-pak söz ile kötü (iki.)
20 davranışlı kirlerini pasaklanın
21 temizlemiş, yok etmiş (olmaları) gerek(li). Ve dahi
22 'Brahmakayika adlı Brahma topluluğu

23 tanrı yerinde, Brahmapurohita adlı

142.12 Metnin bu bölümünde kdmadhôtu ve rüpadhdtu'ô« yer alan tanrılar sıralanır, FE bu tanrılan üç ayrı

bölüme ayınr: kdmadhô.tu'da kdmôvacara, rUpad}uJtu'da rUpô.vacara, arUpyadhdtu'dakômdvacara yaşar. Meınirnizde, ilk
ikisinde mevcut tanrılar, aynı sırayla yer alır (Edgerton 1972: 270a-b).
142.12 çaturmiaıharaaçik« Skr, Côturmahôrôjika (bazan catO) sık sık da "rôjakayika. Dört tanrı, dört yöndeki
tanrılar; doğudaDhrtaras.!ra, güneyde VirUdhaka, batıda VirUpaksa, kuzeyde Vaisravana veya Dhanada söz konusudur
(Soothill ı937: 173b).
142.13 estrayastiriş < =Skr. Trôyas-tri Trdya-trimsa, bir grup tanrı, çoğunlukla Trôyas-tri olarak geçer, (Edgerton
1972: 257b); Uygurcadaki şekilleri için bak. Kudara 1982: 342/55; ZDMG 129'da da 'str'v'stryş olarak geçer
(Maue 1979: 293).
142.14« Skr. Yama "evrenin sekiz noktasındanbirinde, güneyde bulunan tanrı (Soothill 1937: 37b).
142.14 tujit « Skr, Tuşita "kamavacara tannlarından bir grubun adı, şefieri Samtusıta'ôu" (Edgerton 1972:
255b-25(8).

142.15 nirmanarati < Skr, Nirmônarati "altı istek göğünün beşincisi, Meru'dan 640.000 yojana yukarıda; ondan
sonra Tuşisa veya dördüncü devaloka vardır, (burada) bir gün gOO insan yılına eşittir; yaşam, gOoo yıl sürer,
yaşayanların daboyu sekiz yojana dolayındadır (SoothillI937: 142a).
142.16 parinirmidavaşavarıi « Skr. Paranirmitavasavartin: p., kdmadhatu'daki tannlann sonuncusudur.
Kômadhôıuve diğer ikisi (bak.14L.12), Brahman kozmolojisindeki bhkr, bhuvah ve svar'a karşılık gelir. Bu üçü
Trailokyal'Iriloka'yı oluştunu (yeryüzü, atmosfer ve gökyüzü). Bunlar, altı istek göğünü, insan dünyasını ve
cehennemleri kapsar (SoothillI937: 70b).
142.22 bralynakayik « Skr. Brahmakôyika "rüpavacara'da yer alan, ilk dört dhyana basamağını oluşturan tanrılar

topluluğu" (Soothill 1937: 353b; Edgerton ı972: 404b).
142.2.3 brabma-purohit «Skr. Brahmapurohita "dört dhyana göğünün ilkinde yer alır" (Soothill 1937: 179a;
Edgerton 1972: 404a).
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-143- III.9a.
üçünç tokuz

1 ez-ma buryuk-ları t(e)ngriyir
2 -inte m(a)na-brahmi atl(ı)g uluğ ez-ma

'4l ...,

3 ergiisi t(e)ngri yir-inte eo paritab
4 atl(ı)g az y(a)~-lug t(e)ngriyir-inte
5apramanab atl(ı)g ülgüsüzy(a)~-ıug
6 t(e)ngri yir-inte O abasvar
7 atl(ı)g arığ y(a)~-lug ün-lügt(e)ngri
8 yir-inte :: pantaşub atl(ı)g az arığ

9 t(e)ngri yir-inte :: apramanaşub atl(ı)g.

10 ülgüsüz arıg t(e)ngri yir-inte ..
şubakr(a)s

ıı atl(ı)g tolp mg t(e)ngri yir-inte ..arıaba
12 -rak atl(ı)g bulıt-sız t(e)ngri
13punya-parsap atl(ı)g buyan tıığrna t(e)ngri
14 yir-inte :: barhatpal atlüjğ
15 tüş-lüg t(e)ngri yir-inte ::
16 buzulmaksız t(e)ngri

143 ffi.9a.
üçüncü (kitap) dokuz(uncu varak)

1 Brahma maiyetinin durduğu tanrı yerin-
(Devaloka)

2 de, Mahabrahman adlı ulu 'Brahma
3 durağı' tann yerinde (Devalokaş; Parittabha
4 adlı 'az ışıklı' tanrı yerinde (Devalokaı,

5 Apramünabha adlı 'sonsuz ışıklı'

6 tanrı yerinde iDevalokay; Abhasvara
7 adlı 'temiz ışıklı' adıylabilinen tanrı

8 yerinde (Devalokaı, Parittasubha adlı 'az temiz'
9 tanrı yerinde (Devalokaı; Apramanasubha adlı

10 'sonsuz temiz' tanrı yerinde (Devaloka),

SUbhalqtsna
II adlı 'tam temiz' tanrı yerinde (Devalokaş,

Anabhraka
12 adlı 'bulutsuz' tann yerinde tDevalokaş,

13 Punyaprasava adlı 'iyilikten olma' tanrı

14 yerinde iDevalokaş, Brhatphala adlı 'bol
15 yemişli' tanrı yerinde iDevalokaş. Avrha adlı

16 'sağlam' tarın yerinde (Devalokaş; Atapa

143.2 m(o.)ba-bra~mi« Skr, Mahôbrahmatn} "büyük Brahma" genellikle, ilk dhyanabhümi'deki tanrıların

dördüncüsü olarak geçer (Edgerton 1972: 424a).
143.2 paritab « Skr, Partuôbha "az ışıklı, sınırlı ışıklı, sınırlı parıltılı (paritta 'küçük, sınırlı')", rüpadhatu'daki
tanrılardandır(Soothill1937: 179a; Edgerton 1972: 333a).
143.5 apramanab« Skr, Apramdnôbha (Pali appa") "sınırsız ışıklı, sınırsız panltılı", rüpadhatu'daki tannlardandır
(Edgerton 1972: 49a; Soothin 1937: 179a).
143.6 abasvar «Skr. Abhasvara..., ôbhasvara (Pali ôbhassaraı, 2. dhyana-bhümi'deki rupavacara tanrılar

grubundan birisi (çoğunlukla daüçüncüsü) (Edgerton 1972: 99a).
143.7 ünlüg: atl(ı)g ve tiemgri ile kullanılışı için krş. Röhrbom 1971: 18/31,31/493,32/500 vd.
143.8 parıtaşub« Skr, Parittasubha "azameti sınırlı, ihtişamı az" = Uyg. az arığ (Edgerton 1972: 333a; Soothill
1937: 179a). Rüpadhatu'dadır,
143.9 apramanaşub « Skr, Apramônasubha "sınırsız, sonsuz temizlik", rüpadhatu'da yer alır. (Röhrbom 1981:
169a; Soothin 1981: 47b, 179a-b).
143.10 şubakrta}s« Skr. Subhakrtsna (Pali Subha-kinnaş "evrensel temizlik", rüpadhatu'da yer alır (Edgerton
1972: 531a).
143.11 anabarak « Skr. Anabhraka "bulutsuz" =Uyg. bulıtsız, açıklama için bak. Arat 1965: 410n3, Röhrbom
1979: 129b), rüpadhstu'da yer alır.

143.13 punya-parsap « Skr, Punyaprasava "meziyeti bol, çok değerli; artan, çoğalan", metinde ilk harf k
olarak basılmış. Rüpadhatu'da yer alır (Edgerton 1972: 347a).
143.14 barbatpal « Skr. Brhatphala (VrhO, Pali Yehapphalaş, "büyük murada sahip, büyük karşılıklı, büyük
semereli" =Uyg. king tüşlüg (Edgerton 1972: 401b).
143.15 abark « Skr, Avrha, AvrM, Abrha (Pali Aviha) "büyük değil" (Edgerton 1972: 79a), 13. Brahmaloka,
dördüncü dhyananın dördüncüsü; bütün sorunlardan kurtulmuş bir tann (SoothillI937: 379a, 122a).
143.16 atap «Skr. Atapa (Pali Atappa) "Suddhavasa'nın İkincisi ve burada oturan tanrıların adı" (Edgerton
1972: Sb), Soothill'de "sıkıntısızve öfkesiz" olduğu kaydı da vardır (Soothill1937: 122a).
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ı7 atl(ı)g çolmak-sız t(e)ngri
ı8 sidarş-a atl(ı)g uz körür t(e)ngri
19 -inte .: atl(ı)g uz közünür
20 t(e)ngri yir-inte e e akanişun atl(ı)g

21 öng alkırıçu-sı t(e)ngri yir-inte 00

22 tuğayın tipküs-eser-lery(e)meok

-144- IIL9b.
1 ökünmek yalvarmak-lığkşanti kıl

2 -mak süz-ük arığ sav üz-ealku
3 ayığ kılınç-lığ kkir-lerin tapça-lann
4 antı yumış arıtmış k(e)rgek .. ~U
5 y(e)rne şorıdpan kutın sakardagam
6 -ın anagam artıant

7 pratyikabut kutın bulayın küs
8 eser-Ier ı: ulatı orurı-ka

9 tegip :: tükel bilig-ke
10 arığ süz-ükbilge sakınğu

II -luksuzsöz-legülüksüz bilge biligke
12 teprerıçsiz bilge bilig-ke köni
13 tüz tuymak bilge bilig-ke tegeyin
14 tip küses-er-ler y(e)meok ökünmek
15 yalbarrnak-lığ kşanti kılmak-lig arığ

16 silig suv üz-e ayığ yavlak kılınç

17 -hg kkir-lerin O tapça-Iarın artuk
18 antı yumış arıtmış k(e)rgek .0 ne
19 üçün tipıtiser:: 00 ••

17 adlı 'sıkıntısız' tanrı yerinde (Devalokaş,

18 Sudrsa adlı 'iyi görür' tanrı
19 de (Devaloka), Sudarsana adlı 'iyi görünür'
20 tanrı yerinde (Devaloka), Akanişth adlı

21 'renk bitimi' tanrı yerinde tDevalokaı,

22 doğayım' dileseler,dahası

144 ffi.9b.
1 pişman, yalvarmaklı, af dile- (Ksanti)
2 mekıli), temiz-pak söz ile bütün
3 kötü davranışlı kirlerini, pasaklarını
4 temizlemiş, yıkamış, arıtmış (olmaları) gerek

(li). Ve
5 dahi 'Srota-apanna mutluluğunu, Sakrd-agamin

mutlulu-
6 Anagamin mutluluğunu, Arhant mutluluğunu,
7 Praryekabaddhamutluluğunu bulayım' diye dile-
8 seler, daha sonra da 'son merhaleye
9 ulaşıp mükemmel bilge bilgiye,
10 temiz-pak bilge bilgiye, düşünülemeyecek,
11 söylenemeyecek bilge bilgiye,
12 sarsılmaz bilge bilgiye, doğru
13 düz sezmek (Samyaksambodhiı(adlı) bilge

bilgiye v arayım'

14 diye dileseler, aynca da pişman,

15yalvarmaklı, af (Kşanti) dilemekli (olup), temiz
16 pak su ile kötü (iki.) davranışa ait
17 kirlerini, pasaklarını fazlasıyla

18 yumuş, yıkamış, arıtmış (olsalar) gerek. Ni
19 çin denirse,

143.18 sidarşa « Skr. Sudrsa (Pali Sudassaş, suddhavasa'nın ("saf, temiz mekan; tanrıların yeri") üçüncüsünün adı

(Edgerton 1972: 530b-531a; 598b-599a).
143.19 sidarşan « Skr. Sudartana (Pali Sudassi-nu suddhdvôsa'txaı dördüncüsünün adı (Edgerton 1972: 598b).
143.20 akanişun « Skr. Akanişıhika, Rüpaloka'da yer alan Budist tannlar grubundan birinin adı; Röhrborrı'a

göre akanişun, akanişi yerine eski bir yazım hatası (Röhrborn 1979: 79ab).
143.21 ông alkinçu-sı t(e)ngri yir-i = Skr, arüpa-deva-loka bak. Ş.Tekin 1980b: 58118.26.
144.2 sav: Sözcüğün yazımı sav okumamızı gerektiriyor, ancak, yu- eylemiyle ve 145.22'de benzer ifadede suv
şeklinde geçmesinden dolayı suv yerine bir yazım yanlışı sayılabilir ise de 141.22 ve 142.9'de de arığ süz-uksav
olarak geçmektedir.
144.5 şorıdpan « Skr. srota-apanna "patti "kutsal yaşam ırınağına girmiş kişi", Edgerton 1972: 537a, 615a; Arat
1965:371/136; Ş.Tekin 310-311.
144.5 sakardagam « Skr, Sakrd-ôgômin (Pali sakad-d"), 'Bir kere daha gelecek olan, Nirvana'dan önce sadece bir
kez doğacak olan' Edgerton 1972: 544a.
144.6 anagam « Skr. anôgômin azizliğe, Buda kutsallığına giden yolda üçüncü basamak (Röhrbom 1979: 130a);
bir daha bu dünyaya gelmemeyi amaçlamış kişi, yeniden doğmayacak olan (Edgerton 1972: 22a), ayrıca bak.
144.5'teki kaynaklar.
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20 kavşiki-y-a alku nom-lar barça tıl

21 -tağ-tın ötgürü tuğar-lar tıltağ

22 -tın ötgürü oçer-ler .. anın m(e)n
23 kirtü-çin kelmiş öngi örıgi b(e)lgü-Ierin

-145- Ill, IOa.
üçünç on

1 tutmak-ığ öngi öngi b(e)lgü-Ierin
2 öçmekig y(a)rlı~ayur m(e)n .. ne
3 üçün tip tiser tıltag-ları öngi
4 öngiüçünkavşiki-y-a birök
5 ertmiş üdki nomlar tıltağ-ları küçiııte

6 öçser alkınsar .. O ayığ kılınç-lığ

7 kkir tapça idi y(e)me kılrnasar öttü
8 tuğdaçı nom-lar inçipbo közünür
9 üdde tugmak-ın tuğgalı umaz-lar ..
10közünürüdde tuğgalı umağu-ça

II erser GO ötrü kin keligm-e üddeki
12 tüş birteçi adartmak-ı y(e)me ikileyü
13 takı turu umaz i. ne üçün turu umaz tip
14 tiser .. alku itiglig rıom-lar töz-i
15 yok kııuruğ üçün kirtü-din kelmiş

16 mensiz kişi-siz tınlüjğ-sız yaşağ-lı-sız

17 üz-e y(a)rl*ançuçı b(e)lgü töz-lüg norn
18 -lar-ta töz üz-e O tutsar tuğmakı
19 öçmeki yok üçün .. yene tuğdaçı

20 nom-lar y(e)me yok kuruğ töz-lüg
üçün

21 anın ökünmek yalbarmak-lıg kşanti

22 kılmak-lığ arığ-ta arıg süz-ük suv
23 üz-e yu-ere-mak-tın antınmak-tın ötrü

-146-
1 kin keligm-e üd-lerte ikileyü
2 tepretgeli tuğurğalı umaz :: yene
3 y(e)me kavşiki-y-a alku nom-larbarça

20 ey Kausika,bütün öğretiler (Dharma)
tamamıylasebep-
21 ten dolayı doğarlar, sebep-
22 ten dolayı ölürler. Onun için ben
23 gerçeklikten gelmiş, ayrı ayn belirtilerle

145 m.10a.
üçüncü (kitap) on(uncu varak)

1 tutmayı, ayn ayrı belirtilerle
2 sönmeyi (Niraddha) buyuruyorum. Ni
3 çin denecek olursa, değişik
4 değişik (olduğu) için(dir);ey Kausika, eğer
5 geçmiş çağ(lar)daki öğretiler (Dharmo.) sebepleri

sayesinde
6 yansa, yok olsa, (kişi) kötü davranışlı,

7 kirfli), pasak(h) (şeyleri) asla yapmasa,
8 doğacak olan öğretiler (Dharma) böyleliklebu

görünür
9 zamandadoğmakla doğmuş olmazlar.
10Görünürzamandadoğamadıklannda
II ise, daha sonra, ilerde gelecekzamandaki
12yemiş verecek (olan)engellerneyi de yeniden
13 bir daha sürdüremez(ler). Ne için sürdürernez(-

ler) denir-
14se, bütün işlek (SaJ!lSk{'ta) öğretiler(in) (Dharma) esası

15 boş-kuru (Sunya) (olduğu) için, gerçeklikten
gelmiş (Tathagata),

16 insansız (iki.), canlısız (iki.)
17 ve acıyıcı, belirti esaslı öğreti- (Dharma)
18 lerde yaradılış (Svabhô.va) ile tutsa, doğması
19 ölmesi olmadığı için, yine doğacak olan
20 öğretiler (Dharma) de boş-kuru (Sünya) esaslı

(oldukları) için,
21 onunla pişman, yalvarmaklı, af (K~iınti)

22 dilemekli, temizden (daha) temiz, süzülmüş su
23 ile yıkanmaktan, antılmaktan dolayı

146 In.10b.
1 ilerdegelecekzamanlarda yeniden
2 hareket ettirmeye,doğurmaya güçleriyetmez. Yine
3 ey Kausika, büktün öğretiler (Dharma) tamamıyla

144.22.qçmek: Metindeki yazım uçmak gibi ('wçmJ q), ancak tuğmak'ıs: karşıtı ôçmek metnimizde bir kez daha,
hem de ö- ile geçer, krş. 145.19.
145.16 yaşağ-lı-sız krş. BT i yaşa-: y.-Iı (Hazai-Zieme 1971: 69a).
145.23 yu-enz-mak: arıt- eylemi dönüşlü, -n- ile, dolayısıyla yu- da yunmak şeklinde dönüşlü olmalı, krş.

Röhrbom ı981: 195a iaruın- 'ta); aynı ikileme DTS'de de -n- ile (AYiçin) 180b..



Altun Yaruk nı. Kitap (= 5. Bölüm) 39

4 töz rıom-ka tayak-lığ titir :: ol
nnlüjgc-nırıg»

5 tayak bultaçı töz nom yenesöz-legülük
6 -süz titir .. ne O üçün söz-legü
7 -lüksüz titir tip'tiser :: alku b(e)lgü
8 -lertin ertmiş keçmiş ketmiş üçün
9 anın antağ titir :: kavşiki-y-a birök
10 kim kayu töz-ün-ler oğlı töz-ün
1ı -ler kız-ı bo muntağ tütrüm tering

yçrüg
12 -lüg çınsu tigm-e ertük'teg nom töz
13 -inte kirip ... agır ayağ kop süz-ük
14 kirtgünç kgngül önup nom töz-in

tuyunu
15 igid yangluksakınç-lanğ öçürü
16 kşanti kılsar .: antağ tsuy irinçü
17 agır ayığ kılınç yok öçmegülükan
18 -mağuluk munı munçulayu bilinü O

ukunu kşanti

19 kılsar :: bo titir yok töz-lüg nom-larta
20 bar töz-lüg nom bütmeki :: anı bo
21 yorügüg tutup munçulayuuluğ asığ

22 -ın körüp ökünmek yalbarmak kşanti

23 kılmak üz-e anın agır ayığ kılınç

-147- IILila.
üçünç bir y(e)g(i)rmi

1 -lığ kkir tapça-lann birtem öçür
2 -mekinarımak-ın y(a)rlıpyur m(e)n :: ::
3 yeney(e)mekayu tınlüjg-Iar birök tört
4 türlüg rıom-larka tükel-lig erser eo

5 öttü ol tınlüjğ-lar tsuy ayığ kılınç

6 -hg kkir tapça O-larm birtem
7 arıtgalı uyur-lar .. kayu-lar ol
8 tört tip'tiser .. inçe ~(a)ltı 'eng'il
9 -ki köni ongarukgngül turğurmak-tın
10 köni ögke tükel-lig erser :: ikirıti tüt
ll-rum tering yorüglügnom töz-inte ayığ

12 -lamaksız çulvusuz erser :: üçünç yangı

4 asıl öğretiye tSvabhôva + Dharma) dayalıdır.O
canlı(mn)

5 destek bulacağı asıl öğreti (Svabhôva Dharma)
yine söyle-

6 nemez. Ne için söylene-
7 mez denirse, bütün belirti-
8 lerden geçmiş (iki.), gitmiş (olduğu) için,
9 (işte) o sebeple öyledir. Ey Kausika, eğer
10 herhangi bir soylular oğlu, soylu-
II lar kızı böylesi keskin, derin anlam-
12 lı, Çınsu (Chen-ju) denilen, olduğu gibi

(Tathaıa) (gerçek)öğreti (Dharma.) kökün
13 den girip, derin saygı (ile) tam temiz
14 inançlı karar verip, öğreti (Dharma) esasını

kavrayıp,

15 yalan yanlış düşüceleri yok edip
16 af (K~anti) dilese, öylesi (affolunmayacak),
17 sönmeyecek, temizlenmeyecek kötü (iki.),
18 fena (iki.) davranış yok/tur). Bunu bu şekilde

bilip, anlayıp, af
19 ([(Şanıi) dilese, (işte) budur boş esaslı öğretilerde

20 (Dharma) var esaslı öğreti(nin) (Dharma)
bitmesi. Onun için bu

21 açıklamayı yerine getirip, bu şekilde ulu yara
22nnı görüp, pişman olmak, yalvarmak, af (Kşamı)

23 dilemekle, böylece, kötü davra-

147 Ill.11a.
üçüncü (kitap) on bir(inci varak)_

1 nışlı kir-pasaklarını toptan söndür-
2 mesini, temizlemesini buyuruyorum.
3 Yine de bazı canlılar, eğer, dört
4 tür öğretilere (Dharma) hakim ise(ler),
5 daha sonra o canlılar kötü (iki.) davranış

6lı kir-pasaklarını toptan
7 temizleyebilirler. Hangileridir o
8 dört (öğreti) denirse, şöyle ki: birin-
9 cisi, doğru, sağlam duygu beslemek (yönün)den
10 doğru düşüneeye hakim ise; ikincisi, kes-
11 kin, derin anlamlı öğreti ıDharmaı esasında

(Svabhôvaı

12 kötülemeksiz, küfürsüz ise; üçüncüsü, yeni

146.12 çınsu < Çin. chen-ju "hakiki, olduğu gibi" =Skr. ıathatô; açıklama için bak. Arat. 1965: 383/286.
147.2 anmak: antm~ yerine eksik yazım, arılıjmakl Geçişli ôçür- eylemi ile arttmak beklenirdil
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13 boşğut-Iuğ bodis(a)t(a)v-lar üz-e y(e)me
14 tükel bilge bilig-lig ol tip ayan
15 -çangkgngül öritmiş erser :: törtünç
16alku tınlüjğ oğlan-ınga edgü sakınç

17 sakınsar .. bo titir tört türlüg
18rıom-lar ayığ kılı Onç-lıg kkirtapça
19 -larığ birtem öçürteçi antdaçı .:
20 öttü t(e)ngrit(e)ngri-si burkanbo
21 yörügüg takı b(e)lgüıüg y(a)rı~agalı

22 şlok üz-e ikileyü inçe tip
23 y(a)rhl;cadı .. bir uçluğ kgngül-inüç

-148- IILI 1b.
1 ertinig kuyü küzetü tutsar .. tırıng

2 nom-lartaayığ-lamaksız çulvusuz
3 bolsar e e tükel bilge biliglig ayan
4 -çang kongül turğursar :: edgü sakınç

5 sakınsar anyur ayığ kılınç adarımak

6 -1 •• takı y(e)me O kavşiki-y-a tört
7 türlüg ayığ kılınç-lar ol alp tank
8 -ğuluk kitgülük :: kayu-lar ol tört
9 tip'tiser 00 inçe k(a)ltı 'eng'ilki
10bodis(a)t(a)v-Iaryığmmak-ınta ertingü
11 agır ayığ kılınç-ığ kılmış erser ..
12 ikinti tayşing nom-larta til sal
13 -mıŞ çulvu söz-lemiş erser :: üçünç
14 k(e)ntü-nüng edgü yıluz-ın birtem
15 üzmiş kesmiş erser :: törtünç
16 yirtinçü-ke artukrak Binmiş yap
17 -şınmış kongül-lüg erser :: bo tört
18 türlüg kılınç -lar alp tarıkğu

19 -luk titir-ler .. tört türlüg
20 alp tankğuluk ayığ kılınç-lar-nıng

21 yuründeki yene tört türlüg yig
22 üsdünkü ögretig-lertitir ol
23 ögretig-lerteögretinser bo ayığ

13 öğrenen (Saikşa) Bodhisattvalariçinde
14 'eksiksiz bilge bilgilidir' diye saygı

15 lı duygu beslemiş ise; dördüncüsü,
16 bütün canlılar için iyi düşünceıler)
17 beslerse, (işte) kötü davranışlı kir-pasakları

18 toptan yok edecek, temizleyecek dört türlü
19 öğretiler (Dhonna) bumlarjdır,"
20 Daha sonra tannlar tanrısı (Devatideva) Buda bu
21 açıklamayı daha belirli (olarak) buyurmakiçin
22 Sloka ile yeniden şöyle diyerek
23 buyurdu: "Bir taraflı gönül ile üç

148 III. 1i b.
1 mücevheri (Triratna) koruyup, tutsa;derin
2 öğretilerde (Dharrna)kötülemeksiz, küfürsüz
3 olsa; eksiksiz bilge bilgili, saygı-
4lı duygu beslese; iyi düşünce
5 düşünse, kötü davranış engellemesi

(Karmô:Yarana)
6 temizlenir; ey Kausika, başka türlü, o dört
1 tür kötü davranışün) uzaklaşması,

8 gitmesi zordur. Hangileridir o dört
9 denirse, şöyle ki, birincisi,
10 Bodhisattvalar toplantısında son derece
II kötü (iki.) (olan) davranışı işlemiş ise;
12 ikincisi,Mahayana öğretilerde (Dharma)

dedikodu yap-
13 mış, iftira etmiş ise; üçüncüsü,
14 kendinin iyi esasını toptan
15 kesip koparmış ise; dördüncüsü,
16 dünyaya haddinden fazla bağlanmış, yapış

17 mış ise; (işte) bu dört
18 türlü davranışlarün) uzaklaştmlması

19zordur. Bu dört türlü
20 'uzaklaştırılması zor kötü davranışlar'ın

21 Hacı yine dört türlü daha iyi,
22 üstün derslerdir. O
23 dersleri öğrenme, bu kötü

148.21 y.,!-ründek (yÜrünDeK ?) ED, açıkça 'ilaç' anlamına geldiğini ve çoğunlukla em ile ikileme halinde
kullanıldığını belirtir. dek ile addan ad olabileceğini, fakat kökeninin açık olmadığını belirtir (Clauson 1972: 971a).
BT I'de yyrünteg (Hazai-Zieme 1971: 70b), BT ıI'de yÜrümeK (Röhrbom 1971: 48/1111), BT Xill'teyyrünteg
(Zieme 1985: 105/10, 130/82), Maytrısimit'te ôrünıeg, ôrimtegsiz, ürüntegsiz (?) (Ş.Tekin 1976: 447b, 497a)
şeklinde okunur,
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-149- III.12a.4
üçünç iki y(e)g(i)rmi

l kılınç-lar tarıkar kiter :: kayu
2 -lar ol tört türlüg yig başdırıkı

3 ögretig-ler tip'tiser :: inçe \c(a)ltı

4 'eng'ilki orıdın sıngar-kı burkan
5 -larka ögin kgngül-in yakın tutup
6 kılmış ayığ kılınç O -lann yaşurma

7 -tın baturmatın aça yada söz
8 -lemek .: ikinti alku biş ajun
9 tınlüjğ-Iar üçün ol ok burkan-lanğ

10 nom nom-layu y(a)rı~gu-~

1ı bolmak .. üçünç kamağ
tınlüjğ ...lar-nıng

12 kılmış edgü-leringe iyin ögirmek eo

13 törtünç k(e)ntü ok kılmış

14edgü kılınç-Iann barça-nı üzeliksiz
15 üsdünki yig köni tüz taymak bırrkan

16 kutınga evirmek :: bo erür tört
ı7 türlüg yig baş O ögretig
18 -ler tip y(a)rlılpıdı eo anta öttü t(e)ngri
19kan-ı kormuz-tat(e)ngri t(e)ngri t(e)ngri
20 -si burkan-ka inçe tip ötüg
21.ötündi :: atı kötrülmiş ayağ-ka

22 tegimlig t(e)ngrim inçip bo yirtinçü

-150- IILI2b.
1 -deki tınlüjğ-larta bar antağ töz-ün-ler
2 ıduk tayşing nom-takı y(a)rlığ-ça

3 yorıdaçı-lar OG bar y(e)me antağ tınlüjg

4 -lar ıduk tayşing nom-takı y(a)rhğ-ça

5 yorimadaçı-lar .. neçükin yene t(e)ngrlrn
6 ol antağ iki O öngi yorığ-ta

7 yondaçı töz-ün-ler oğlı töz-ün-ler
8 kız-ı bo kamağ tınlujg-Iar-nıng kılmış

9 buyan edgü kılınç-lannga iyin ögir
lO-geli bolınkar .. yene t(e)ngri t(e)ngrisi
11 burkan inçe tip y(a)rh~adı .: ..
12 kavşiki-y-a kim kayu tınlüjğ-Iar ap

150.12-14 ap ... ap: bak. Röhrbom 1981: 165b-166b

149 ill,12a.
üçüncü (kitap) on ikiınci varak)

1 davranışlar uzaklaşır, gider. Hangi-
2 ler(idir) o dört türlü daha iyi, baştaki
3 dersler denirse, şöyle ki,
4 birincisi, on taraftaki Buda-
5 lara aklını, fikrini yakın tutup,
6 işlediği kötü davranışlarını gizlemeden, saklama
7 dan, açarak, yayarak söy-
81ernek; ikincisi, bütün beş varlık şeklündeki)

(Ponca-
9 gati) canlılar için, işte o Budalan(n)
10 öğretiyi (Dharma) anlatıp buyurmaları içinricacı

11 olmak; üçüncüsü, bütün canlılarm

12 işlemiş (olduklan) iyi (davranışjlarından dolayı

sevinmek;
13 dördüncüsü, doğrudankendisinin işlemiş

(olduğu) iyi
14 (iki.) davranışlarım, hepsini daha üstü

bulunmayan, (en)
15 üstün, mükemmel, doğru-düzsezmek

(Anuttarasamyaksarrıbodhi)(adlı) Buda
16 kutsallığına aktarmak. Budur (işte) dört
17 türlü daha iyi, başta gelen ders-
18 ler" diyerek ineelikle belirtti. Ondan sonra tanrılar '
19 ham İndra tanrı, tannlar tanrı- (Devôiidevaı

20 SI Budaya şöylece söyleyip soru
21 sordu: "Adı yüceltilmiş (Lokajyeş!Iuı), saygıya

22 değer efendim, ne var ki bu dünya-
150 III.12b

1 daki canlılar (arasın)daböylesi soylular,
2 kutsal Mahayana öğretideki (Dharma) buyruk
doğrultusunda

3 davranacak (olan)lar var (olduğu gibi);
4 kutsal Mahayfuıa öğretideki (Dharma) buyruk gereği

5 davranmayacak (canlıjlarda var. Efendim, yine
ne yolla

6 0, öylesi iki ayn davranışta

7 davranacak soylular oğlu, soylular
8 kızı, bütün bu canlıların işlemiş (oldukları)

9 iyi (iki.) davranışlarındandolayı sevin-
10 nirler?" Yine tanrılar tanrısı tDevôiidevaı

11 Buda şöyle diyerek buyurdu:
12 "Ey Kaıısika, bazı canlılar hem
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13 ıduk tayşing nom-takı yorığ-ça yorığalı

14 udaçı bolz-un-lar .. ap y(e)me ıduk

15 tayşing nom-takı yonğ-ça yorığalı

16 umadaçı bolz-un-c-lar> .. umasar-lar
y(e)me ..

17 inçip ol töz O -ün-ler oğlı töz
18-ün-ler kız-ı tünle küntüz altı

19 üdde birtin sıngar ong 'engnin
20 -lerindeki ton-ların açırup ong tiz
21 -lerin çöketipay-a-ların kavşurup

22 agır ayağ kop süz-ükkirtgünç
23 kgngül-in bir uçluğ ög-irı kgngül-in

-151- III. 13a.
üçünç üç y(e)g(i)rmi

1 ondın sıngar yirtinçü-dekitınl(ı)g
2 -Iar-nıng kılmış buyan edgü kılınç

3 -lannga edgü-lüg evriş-leringe iyin
4 ögirser sevinser :: ötrü ol tözün
5 -ler oğlı töz-ün-ler kız-ı ülgü
6 -lençsiz tenglenç O -siz buyan edgü
7 kılmç-ığ alır-lar :: anta yene ol
8 töz-ün-leroğlı töz-ün-ler kız-ı

9 inçe tip timiş k(e)rgek :: ..
10 \c(a)ltı bo ondın sıngar-kı yirtinçü
11 -dekikamağ tınlüjğ oğlanı-nıng yugerü
12bo köz-ünür üdde kılu turur neçe
13buyan edgü kılınç-ları edgü evriş- leri

<bar>
14 erser .. inçe \c(a)ltı buşı birmek
15 ç(a)~ap(a)t küzetmek bilge biligde
16ögretinmek-te ulatı amtı m(e)n olar-nıng

17 ol antag buyan O edgü kılmç-Iarmga

18edgülüg evriş-leriiıge artukrak iyin
19ögirür m(e)n sevinür ın(e)n .. bo mening
20 iyin ögirmek-tin tgr(ü)miş buyan
21 edgü kılınç-Ianm küçinde üz-eliksiz
22 üsdünki yig köni tüz tuymak
23 atl(ı)g burkan kutı-lığ uluğ tüş-ke

13 kutsal Mahayana öğretideki (Dharmo.) usülce
davra-

14 nabilsinler, hem de kutsal

15 Mahayana öğretideki (Dharma)usülce davrana
16 mayabilsinler. (Böyle davran)amasalar bile,
17 hiç olmazsa, o soylular oğlu, soy-
18 lar kızı, gece ve gündüz, altı

19 zamanda sağ taraftan, sağ omuz-
20 larındaki giysilerini açıp, sağ diz
21 lerini çökertip, ayalarını kavuşturup,
22 derin saygı, tam gerçek inançlı

23 gönülle, bir yönlü aklı, fikriyle,

151 III.13a.
üçüncü (kitap) on üç(üncü varak)

1 on taraf dünyadaki can1ı-
2lann işlemiş (olduklan) iyi (iki.) davranış

3larından, iyi tavırlarından dolayı

4 sevinsefler), kıvansa(lar); daha sonra o soylu
5 lar oğlu, soylular kızı had-
6 siz hesapsız iyi (iki.)
7 davranışı alırlar. Orada yine
8 soylular oğlu, soylular kızı

9 şöylece söylemiş (olsa) gerek:
10 'Öyle ki, bu on yöndeki dünya- (Loka)
11 daki bütün canlı(lar)ınşimdiki

12 bu görünür zamanda işlemekteolduklarıne
kadar '

13 iyi (iki.) davranışları, iyi tavırları (var)
14 ise; bu şekilde sadaka vermek,
15 öğreti (Sikşapat1a) gözetmek, bilge bilgide
16 öğrenmekten başka, şimdi ben onların,

17 o, öylesi iyi (iki.) davranışlanndan,

18 iyi tavırlarından dolayı fazlasıyla

19 sevinirim, kıvarunm, Benim bu
20 sevinmekten dolayımeydana gelmiş iyi
21 (iki.) davranışlarım sayesinde, daha üstü

bulunmayan,
22 (en) üstün, mükemmel, doğru-düzsezmek

(Anuttarasamyaksarrıbodhi)

23 adlı Buda kutsallığınasahip ulu yemişe,

150.19 engnili: engin olması beklenirdi, -n- türemesi (?).
151.23 Js.utılıg < kut + 3. kişi iyelik eki ı »lıg: burkan ~utılıg "Buda mutluluğuna sahip, Buda kutsallığına

ulaşmış, gerçek yaşama ulaşmış" (Nadelyayev 1969: 127a). İyelik ekli şekil için bak. Gabain 1974: 65n7.
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-152- III.13bo
1 utlı-ka tegdeçi bolayın 00 l.c(a)lu
2 boközünürüddeki kamağ tınlüjg-lar

3 -nıng kılmış buyan edgü kılmç-lannga

4 edgülüg evriş-leringe neteg iyin
5 ögirür erser m(e)n :: ançulayu y(e)me
6 öngre ertmiş O üddeki tınl(l)g

7 lar-nıng kılu tüketmiş buyan-Iarınga

8 kin keligm-e üddeki tmlüjğ-Iar
9 -nıng kılğuluk buyan-Iarınga alku-ka
10 barça bir teg iyin ögirür m(e)n
11 sevmür m(e)n :: yene ikinti uğur
12 -ın bo o~ közünür üddeki ondın
13 sıngar yirtinçü-deerigm-ekamağ
14 bodis(a)t(a)v-lar-nıng neçe buyan edgü
l S kılınç-ları edgülüg iş-leri <bar.> erser 00

16 inçe l.«a)ltı 'eng'ilki burkan kut
17 -ınga yangırtı kongül öritmek ::
18 yuz kalp-larığ O ertürüp anıng
19 içinte kılğuluk uluğ buyan-Iarığ

20 bütürrnek tuğmak-sız nom taplağ-ın

21 bulmak 00 evrilinçsiz törü-ke tegmek
22 bir tuğum-luğ ikinti orun-ta
23 olurmak-ta ulatı 00 ~tı m(e)n ol

-153- 111.14a.
üçünç tört y(e)g(i)rmi

1kamağ bodis(a)t(a)v-Iar-nıng ol antağ edgü
2 -lüg iş-leringe barça yiliktin
3 süngük-tin'berü-ki kop süz-ük
4 kirtgünç kongül-üm üz-e agır aya
5 -rnak-ın artukrak O iyin ögirür'mte)n
6 sevinür m(e)n :: ı.c(a)ltı bo közünür üd
7 -deki bodis(a)t(a)v-lar-nıng kılu turur

buyan
8 edgü kılınç-larınga edgülüg iş-leringe

9 neteg iyin ögirür erser m(e)n 00

10 ançulayu y(e)me öngre ertmiş ü~

11 -deki bodis(a)t(a)v-lar-nıng kılu tüketmiş

12 buyan-Iannga kin keligm-e üd-deki
13 bodis(a)t(a)v-Iar-nıng kılğuluk

buyan-lannga
14 alku-ka barça bir teg iyin

152 III.13b.

1 karşılığa ulaşacak olayım. Öyle ki,
2 bu görünür zamandaki bütün canlıla-

3 rın işlemiş (olduklan) iyi (iki.) davranışlarına,

4 iyi tavıdarına ne denli

5 sevinirsem, öylece de

6 önceki, geçmiş zamandaki canlı-

7 ların işleyip tamamla(n)mış iyiliklerine;

8 ilerde, gelecek zamandaki canlıla-

9 nn işleyecekleriiyiliklerine (de), bütününe

lü toptan, aynıymışçasına sevinir,

11 kıvanırım, Yine ikinci (bir) sebep

12 le işte bu görünür zamandaki on

13 taraf dünyada var olan bütün

14 Bodhisattvaların ne kadar iyi (iki.)

15 davranışları, iyi işleri (var) ise,

16 öylece, en ilk Buda kutsallı-

17 ğına yeniden gönül beslemek;

18 yüz çağlan (Kalpa) geçirip, onun

19 içinde yapılmasıgereken ulu iyilikleri
20 tamamlamak; doğmaksız öğreti (Dharma)

hoşnutluğunu

21 bulmak; sarsılmaz öğretiye (Dharma) ulaşmak;

22 bir doğumlu ikinci mekanda

23 oturmaktan başka, şimdi ben, o

153 nı.ıa;

üçüncü (kitap) on dörd(üncü varak)

1 bütün Bodhisattvalarıno öylesi iyi

2 işlerine bütünüyle, ilikten
3 kemikten ileri, tam süzülmüş

4 inançlı gönlüm ile, son derece büyük bir say

5 gıyla, bundan dolayı sevinirim,

6 kıvamnma Öyle ki, bu görünür zaman-

7 daki Bodhisattvalann yapmakta olduklan iyi

8 davranışlarına, iyi işlerine ne

9 denli sevinirsem;

10 öylece de, önceden, geçmiş zaman-

11 daki Bodhisattvaların yapıp bitirmiş (olduklan)

12 iyiliklerine; ilerde, gelecek zamandaki

13 Bodhisattvaların yapmaları olası iyiliklerine,
14 hepsine bütünüyle, aynı şekilde
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15ögirürm(e)nsevinür'mte)n öger'mte)n
16alkayur m(e)n :: yeney(e)me üçünç uğur

17 -ın m(e)nbo o~ közünür üddekion
IS -tın sıngar-kı O yir-tinçü-de
19 erigm-ekayu neçeköni tüz tuyuğ

20 -lı ıduk burkan-larüz-eliksiz üz
22 -dünki yİg köni tüz tuymak-ığ

23 tuyup ~lp bulgulukburkan bulup

-154- III.14b.
1 imerigm-e kamağ tınl(ı)g oğlanı üçün
2 üz-eliksiznom tilgen evirip tıdığ

3 -sız nom buşı birip nom-luğ küvrüg-üg
4 tokıp nom-luğ labayığ ürüp :: nom-luğ
5 tuğuğ örü tikip .. nom-luğ yağmur

6 yağıtıp .. biş aj -un tınl(ı)g

oğlan-ların

7 söz-ük kirtgünç kongül öritip
8 nom bulunç-ınga tegürüp aıkınmak-sız

9 tükemeksiz inçgü mengi üz-e todu
10 -rup ~(a)ltı bodis(a)t(a)v-lar-nıng

pratyikabut
II -lar-nıng arhant-lar-rımg edgülüg
12 töz yıltız-lannga tükel-lig kılu

13y(a)rl*amalc-hg kayu ıduk iş-leri

<bar> erser
14~mu m(e)n ol kamağ nIITIG··tn-I~T·-nnHJ

15ol antag ıduk iş-leringe kop SÜZ

16-ük kirtgünçkgngül-in artukrak
17 ögirür m(e)n sevinür m(e)n Ge öge
IS alkayu teginür'mte)n bo

közünür
18 üd-dekiondın sıngar-kı kamağ

20 burkan-lar-nıng ıduk iş ködüg-ler
21 -inge neteg iyin ögirür erser
22 m(e)n ançulayu ok y(e)me öngre ertmiş

23 üddekiondın sıngar-kı kamağ

15 sevinir, kıvanırım, (onları) över,
16 methederim. Yine de üçüncü (bir) sebep
17 le, ben, işte bu görünür zamandaki, on
18 yöndeki dünyada
19 var olan ne kadar doğru-düzseziş
20 li kutsal Budalar var ise, işte o
21 bütün Budalana ait), dahaüstü bulunmayan, (en) üst
22 teki, mükemmel, doğru-düzsezişi

(Anuttarasamyakscurıbodhi)

23 sezip, bulunması mr Buda kutsallığınıbulup"

154 m.14b.
1 bütün (iki.) canlılar için
2 daha üstü bulunmayan öğreti tekerleğini

iDharmacakraıçevirip, engel-
3 siz öğreti (Dharma) sadakası verip, öğreti
(Dhamuı) davulunu

4 çalıp, öğreti (Dharma) borusunu üfleyip, öğreti
(Dhamuı)

5 tuğunu yukarı kaldınp, öğreti (Dhanna)
yağmurunu

6 yağdınp, beş varlık şeklindeki (Pafica-gati)
canlılar için

7 temiz inançlı gönül besleyip,
8 öğreti (Dharma) kazancına ulaştırıp, (onları) bitmez,
9 tükenmez rahat, huzur ile doyu-
10 rup, böylelikle Bodhisattvaların,

Pratyekabuddha-
l l Iann, Arhantların iyi
12 köklerine (iki.) hakim duruma getirip,
13 buyurmaklı hangi işleri (var) ise,
14 şimdi ben, o, bütün Budaların

15 o, öylesi kutsal işlerine tam te-
16 miz inançlı gönülle, fazlasıyla

17 sevinir, kıvanırım, (o İşleri) överek,
18 methederek yerine getiririm. Oyle ki, bu

görünür
19 zamandaki, on yöndeki bütün
20 Budaların kutsal İş-güçle-
2 ı lerine nasıl sevinir-
22 sem, işte öylece de önceden, geçmiş
23 zamandaki, on yöndeki bütün

154.9 todur- "doyurmak, tatmin etmek", Uygur dönemi metinleri için kaynaklar ıodğur- şeklini, AY 118.7
(Nadelyayev ı969: 570a; Clauson 1972: 454a) için örnek verir. DTS, ıodur- için Mani metinlerinden örnek verir
(Nadelyayev 1969: 570a).
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-155- III. 15a.
üçünç biş y(e)g(i)rmi

1 burkan-lar-nıng kılu tüketmiş ıduk

2 iş-leringe kin keligm-e üddeki
3 ondın sıngarkı kamağ burkan-lar
4 -nıng y(e)mealku..ka barça bir
5 teg iyin ögirür m(e)n sevinür m(e)n
6 öge alkayu teginür'mfejn tip
7 munçulayuyangın bo muntağ söz-Ieyü
8 iyin ögirmiş k(e)rgek :: ..
9 anta ötrü ol töz-ün..ler oğlı

10 töz-ün-lerkız-ı ertingü uluğ

11 bedük buyan..lığ yukmek-in buyan
12 -lıg tirginig töz-ü tüketi kılmış
13 kazğanmış bolur-lar .. ne üçün
14 tip'tiser .: ~ kavşiki-y-a inçe
15 ~(a)ıu kang ügüz-deki kum sanınça

16 üç ming uluğ ming yirtinçü-ler
17 bolsar-lar .. ol O ança yirtinçü
18 -deki unl(ı)g-lar barça arhantkutın
19 bulup .. akığsız edgü törü-ke tegmiş

20 bolsar-lar anta yene kim erser
21 bir töz-ün-ler oğlı töz-ün-ler
22 kız-ı ol ança tenglig sansız sakış

23 -sız arığ tunıg arhant-lar kuvrağ-ınga

-156- III. ısı,
1 bir aj-un-ta kedgülük ton-ın kedim-in
2 yigülük içgülük aş-ın suvsuş-ın

töşegülük

3 töl(i)tin töşekin iglemiş-teki

4 otın em-in bo tört türlüg

155 m.ıss,

üçüncü (kitap) on beş/inci varak)
1 Budaların yapıp tamamlamış (olduklan) kutsal
2lıjlerine; ilerde, gelecek zamandaki
3 on yöndeki bütün Budala-
4 rm da hepsine, bütünüyle aym
5 şekilde sevinir, kıvanırım,
6 överek, methederek yerine getiririm' diyerek
7 bu şekilde, böylece söyleyerek
8 sevinmiş (olsa) gerek.
9 Ondan sonra o soylular oğlu,

10 soylular kızı, son derece ulu,
11 büyük iyilik yığını ile iyilik
12 toplamını, bütünüyle, (hiç) kalmamacasına

yapmış

13 kazanmış olurlar. Ne için
14 denirse, ey Kausika, şöyle
15ki, Ganj (Ganga) ırmağındaki kum sayısınca

16 üç bin ulu bin dünyalar (var)
17olsalar, o kadar dünya-
18 daki canlılar, bütünüyle Arhant kutsallığını
19 bulup, eğilimsiz (Anasrava) iyi öğretiye

(Dharma) varmış
20 olsalar, yine de, herhangi
21 bir soylular oğlu, soylular
22 kızı, 0, bu denli sayısız, hesap-
23 sız, arı-duru Arhantlar topluluğuna,

156 m.ıss,

1 bir varlık şeklinde (Gati) giyilecek üstü, başı;
2 yenilip içilecekyiyecek-içecek; döşenecek
3 yatak, yastık; hastalarıdığındaki

4 (verilecek) ilaç, merhem ile, bu dört tür

155.11 Y.'1-kmek-in: Metne bağlı kalınusa buradaki -n- biçimbirimi birliktelik eki sayılabilir. Ancak ED'de
belirtildiğigibi yukmek-ig okuyup, buyan-lığ YMkmek-ig buyan-lığ ıirginig şeklinde düşünmek de olası (Clauson
1972: 544b-545a).
155.16 üç ming ulu; ming yirtinçü =Skr. ıri-sahasra-mahô-loka-dhôıu, BT i Soothin 61b'ye gönderir (Hazai
1971: 37/164).
IS5.19akığsız: "akmayan, 'akrnasız", eğilimsiz, asravasız" (lisrava için bak. 185.20); UW'de, AY 155.19 yerine
matbaada yanlışlıkla Suv.11519 basılmış olmalı, çünkü AY 115.19'da böyle ibare yok (bak. Röhrbom 1979:
8Ob, B maddesi)
156.3 töl(i)t ıôşek: ED bu ikileme için (tölet okuyuşuylal)AY 513.13'ü kaynak gösterir (Clauson 1972: 494a),
DTS de AY 80.19 örneğini verir (Nadelyayev 1969: 579b). Orta hece ünlüsü düştüğüne göre -i- ile tôlit şeklinde

okunması daha doğru olacaktır.
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5 tapığ-ın uduğ-ın tapınsar udunsar
6 ol ança çın O kirtü bursang
7 kuvrağ-larka tapınmak-tın tgr(ü)miş

8 uluğ buyan edgü kılınç-ığ e e yene
9 bo iyin ögirmek-ligbuyan edgü
1Okılınç-ıg okşatsar yçleşdürser

11 ming ülüş-inte bir-inge y(e)ıne
12 yitmez .. ne üçün yitınez tip
13 tiser .. tapığ uduğ kılmak-tın

14 tçr(ü)miş buyan edgü kılınç erser san
15 -lığ sakış-lığ ülgü-lüg kolu-luğ titir ..
16 yene alkubuyan-larbarça anta
17 tutulmaz üçünanın antağ titir ..
18 iyin ögirmek O -tin tQr(ü)miş buyan
19edgükılınç erser oc sansız sakış-siz

20 ülgüsüz kolusuz titir .co .. yene
21 ertmiş kelteçi közünür bo üç üç.
22 -ki buyan-larbarça anta tutulur
23 üçün anın antağ bolur anı üçün

-ı57- III.. 16a.
üçünç altı y(e)g(i)rmi

1 {[anın antağ bolur .. anı üçün]
kim kayu tınlüjg-Iar ülgülençsiz teng

2 -lençsiz üsdünki yig buyan edgü
3 kılmç-ıg alayın tip küseser-ler coco

4 öttü ol tınlüjğ-lar bo iyin ögirmek
5 -lig yig ögretigde üzüksiz tut
6 -çı ürüg uzatı O ögretinmiş

7 k(e)rgek :: takı y(e)mekayu uzun ton
8 -luğ unlüjğ-lar tişi et'öz-in erip
9 erkek et'öz-in bulayın tip küş

10 -eser-ler .. y(e)rne bo ok iyin ögir
11 -mek-ligyig ögretigdeögretin
12 -miş k(e)rgek :: siziksiz-in ol küsüş
13 -i kanğay tükel-lig irkek et'öz

5 hizmet ile (iki.) hizmet etse (iki.)
6 böylesi, içten, doğru rahipler topluluğuna
7 (Sa"!,,gha) saygı göstermekten ortaya çıkmış

8 ulu iyi (iki.) davranışı; yine
9 bundan dolayı sevinmekli iyi (iki.)
10 davranışı karşılaştırsa (iki.)
11 bin parçasından birine bile
12 yetmez, Ne için yetmez denir
13 se, hizmet, saygı göstermekten
14 meydana gelmiş iyi (iki.) davranış ise sayı

15 lı, hesaplı, ölçülü, biçilidir (, işte o sebeple
yetmez!)
16 Yine bütün iyilikler(in) hepsi orada
17 tutulmaz olduğu için böyledir.
18 Dolayısıyla sevinmekten meydana gelmiş iyi
19 (iki.) davranış ise, hadsiz hesapsız,

20 ölçüsüz biçisizdir. Yine
21 geçmiş, gelecek ve şimdiki bu üç zamana
(Trişkı2la)
22 ait iyilikler, hepsi orada tutulur
23 olduğu için o şekilde olur; onun için

157 ILI.16a.
üçüncü (kitap) on altınıcı varak)
[öylece olur. Onun için]
bazı canlılar, 'ölçülemez, kar-

2 şılaştınlamaz, üstün, mükemmel, iyi (iki.)
3 davranışı alayım' diye dileseler,
4 sonra o canlılar bundan dolayı sevini
5 lesi daha iyi dersi kesintisiz, sürek-
6 li, uzun süre öğrenmiş (olsalar)
7 gerek. Dahası, bazı uzun giysi-
8 li (dişi) canlılar dişi vücudu olup
9 lterkek vücudunu bulayım' diye dile
lOseler bile, işte bu sebepten dolayı sevini
lllesi daha iyi dersi öğren-

12 miş (olmaları) gerek(lidir). Şüphesiz olarak o
dilek-

13 (ler)i yerine gelecek ve eksiksiz erkek vücu-

156.21 üç ütf. =Skr, Irişkala =Çin. geçmiş, şu an (hal) ve gelecek; diğer bir anlamı da günün üç ayn vakti:
Sabah, öğle ve akşam. Bu terimle, aynı zamanda ölmüş, doğmuş ve doğacak olanlar da ifade edilmekte. Bu üç
dönemin Budalan ise Kasyapa, Sikyamuni ve Maitreya'dır (Soothill 1937: 57b-5ga; Edgerton 1972: 25gb; Nobel
1959: 10g/1).
157.8 ıişi et'ôz-inerip:Nobel çevirisinde bu kısma, er- eylemine "verwandeln" eylemi denk gelmektedir. Ancak
Uygurca metinde v'nin düşmüş olduğunu düşünmekde mümkün, aynca krş. 136.3 elv]ril-; Nobel 1958 ıOg.
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14 -üg bulğay tip y(a)rlıJpıdı :: anta
15 Öttü t(e)ngri karı-ı kormuz-tat(e)ngri
16 tükel bilge t(e)ngri t(e)ngri-si
ı7 burkan-tın bo nom O-lug y(a)rlıg-ıg

18 eşidü teginip yene t(e)ngri t(e)ngrisi
19 burkan-ka inçe tip ölündi ..
20 uka tegintim atı kötrülmiş

21 t(e)ngrim iyin ögirmek-lig buyan edgü
22 kıhnç-nıng uluğ türlüg yigin

-158- ın. 16b.
1 adruk-ın amu küsüş-üm teginür
2 t(e)ngrim ötügçi bolmak buyan eçgü
3 kılınç-nmg uluğ türlüg yigin adruk
4 -ın nom-layu y(a)rlı~agay erti :: kim
5 kinki tınlüjg-lar ukz-un-lar bilz-ün
6 -lerkin keligm-e ()iddeki bodis(a)t(a)v
7 -Iarığ yugerü nom tilgen-in evirtgü
8 -ke küsüş öritz-ün-ler f!J11tı bo
9 közünür üddeki burkan-lar-ığ yugerü
10 nom tilgen-in evirtgeli kongül turğur

11 -zun-lar t(e)ngrim tip tidi t: ..
12 anta ötrü tükel bilge biliglig
13 t(e)ngri t(e)ngri-si burkankormuz-ta

t(e)ngri
14 -ke inçe tip y(a)rl*adı :: inçe
15 erser t(e)ngri-ler iligi-y-e titrü
16 tınglagıl m(e)n sanga nomlayu bireyin
17 kavşiki-y-a birök O kim kayu töz
18 -ün-leroglı töz-ün-ler kız-ı

19 üzeliksiz üsdünki yig köni
20 tüz tuymak burkan kutın bulayın

21 tip küş-eser-ler :: ötrü olar
22 ıduk tayşing nom-takı yonğ-ça

23 yonp tünle küntüz altı üd-te ::

159- IIIJ7a.
üçünç yiti y(e)g(i)rmi

llf(a)ltı öngreki törü-çe süz-ük
2 kirtgünç kongül-inbir uçluğ

3 ögin inçe tip timiş k(e)rgek ::

14 dunu bulacak" diye buyurdu. Ondan
15 sonra tannlar hanı Indra tanrı,

16 eksiksiz, bilge, tannlar tannsı tDevôiidevaı
17 Budadanbu öğreti (Dharma) buyruğunu

18 saygıyla dinleyerek yine tannlar tanrısı

(Deviıtideva)

19 Budaya saygıylaşöyle dedi:
20 "Anladım, adı yüceltilmiş (LokajyeŞfha)

21 efendim. Dolayısıylasevinilesi iyi (iki.)
22 davranışın ulu, değişik mükemmelliğini

158 nI.16b~

1 iyiliğini (bulmak) şu anki isıeğimdir.
2 Efendim, ricacı olmak iyi (iki.)
3 davranışının ulu türlü mükemmelliğini, iyiliği

4 ni anlatıp buyuracak idi(niz); böylelikle
5 sonraki canlılar anlasınlar, bilsin-
6 ler; ilerde, geleceğin Bodhisattva-
7 lan, şimdiki öğreti tekerleğini (Dharmacakra)
çevirme-
8 ye istek yükseltsinler. Şimdi bu
9 görünür zamanınBudalan, şimdiki
10 öğreti tekerleğini tDharmacakraş çevirmek için
gönül besle-
li sinler efendim" dedi.
12 Ondan sonra eksiksiz bilge bilgili,
13 tann tanrısı tDevôtidevaı Buda, İndra tann
14 ya şöylece buyurdu: "Öyle
15 ise ey tannlar hükümdan iyi
16 dinle! Ben sana açıklayıvereyim;

17 ey Kausika, eğer bazı soy-
18 lular oğlu, soylular kızı,

19 'daha üstü bulunmayan, (en) üstün, mükemmel,
doğru,

20 düz sezmek (Anuttarasamyaksczrrıbodhi) (adlı)

Buda kutsallığımbulayım'

21 diye dileseler, sonra onlar
22 kutsal Mahayana öğretideki(Dharmaıdavranış

gereğince

23 davranıp (= yürüyüp), gece ile gündüz alu
zamanda

159 III.17a.
üçüncü (kitap) on yedi(nci varak)

1 aynı şekilde önceki öğreti gereğince, temiz
2 inançlı gönülle, bir taraflı

3 düşünceyle şöylece demiş (olsalar) gerek:
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4 amu m(e)n isig öz-ümüz-tin
5 berü ınanur'biz ondın sıngarkı

6 kamağ burkan O -larka kayu neçe
7 üzeliksiz üz-tünki yig köni
8 tüz tuymak bırrkan kutın bulu
9 y(a)rh\cap takı nom tilgen-in evire
10 y(a)rlı~az-ı.can turvan-kakirgeli
II ugrayu y(a)rl~amış bügü bilig-lig
12burkan-larerser-ler :: 01 kamağ
13 burkan-lar kutınga yilikimiz-tin
14 süngük-ümüz-din'berü kop süz-ük
15 kongül-ümüz üz-e töpümüz-ni yir
16 -ke tegürüp yinçürü töpün yukünüp
17 ötügçi bolu O teginür biz ::
18 ol kamağ bügü biliglig burkan-lar
19 uluğ y(a)rl*ançuçı kgngül öritü
20 y(a)rlı15:ap .. uluğ nom ülgen-in evire
21 y(a)rııı.caz-un-lar :: uluğ nom-luğ

yağmur

22 yağıtu y(a)rlı~-on-ıar .: uluğ

-160- IILI7b.
1 nom-luğ yula tamduru y(a)rı~az-un

2 -lar .. kirtü nom töz-lüg yoluğ oruk
3 -uğ y(a)ru~u yaltntu y(a)rlı\caz-un-lar ::
4 neng inçip nırvan-ka kirü y(a)rl*a
5 -matın yirtinçü-de ür keçuzun
6 üdün mengün O turu y(a)rlı~ap

7 alku tınlüjg oğlan-ların kop emgek
8 -lerintinozğuru kutğaru y(a)rl*ap
9 alkınınak-sız tükemeksiz inçgü
10 mengi üz-e kamagu-nı bir teg
II inçgü-lüg mengi-ligkılu y(a)rlıkaz

12 -un-lar :: bo biz-ing ötügçi
13 bolmak-ımız tıltağ-ınta ötgürü
14 ötlüm neçe buyan edgü kılınç-Ian

15-mız tgr(ü)ği erser ol buyan edgü kılınç

16 ..larımız-nı barça üzeliksiz yig

4 'Şimdi biz (harf. ben) yaşamımızdan
5 daha ileri inanırız, on taraftaki
6 bütün Budalara, nasıl
7 daha üstü bulunmayan, (en) üstün, mükemmel,

doğru,

8 düz sezmek (Anuttarasamyaksambodhi) (adlı)

Buda kutsallığınıelde ede-
9 rek, hattaöğreti tekerleğini tDharmacakraş

buyunıp

10 çevirmezken Nirvana'ya girmek için
11 özellikle buyurmuş, bilgelik sahibi
12 Budalar iseler (işte) o bütün
13 Budalar kutsallığına iliğinüzden

14 kemiğimize varıncaya dek, bütünüyle temiz
15 gönlümüz ile başımızı ye-
16 re değdirip, baş(ınuz)la secde ederek eğilip

17 ricacı oluruz.
18 O, bütün bilge bilgili Budalar,
19 ulu acıyıcı duygu beslemek lüt-
20 funda bulunup, ulu öğreti tekerleğini

(Dharmacakra) çevinneye
211ünıf buyursunlar; ulu öğreti (Dharma)

yağmurunu

22 lütfedip yağdırsınlar;ulu

160 TII.17b.
1 öğreti (Dharma) meşalesini lütfedip tutuştur-

2 sunlar; gerçek öğreti (Dharma) esaslı yolu, çare
3 yi aydınlatıp ışıtsınlar.

4 Böylelikle hiç Nirvana'ya girmeye lütfet
5 medendünyada uzun
6 süre (iki), ebediyen kalıp, buyurup,
9 'yok olmayan, tükenmeyen rahat
10 huzur' ile hepsini aynı
1ı rahat, huzurlu duruma getirip buyur
12 sunlar. Bu bizim ricacı

13 olmamız sebebinden dolayı

14 ne kadar (iki.) iyi (iki.) davranışlan-
15 mız meydana geldiyse, o iyi (iki.) davranış

16 larımızı toptan, daha üstü bulunmayan,
mükemmel,

159.4 m(e)n ... ınanur'biz: ınanur'biz şekli öznenin men değil, biz olmasını gerektiriyor! Aynca krş, biz ...
ıeginür'biz ill.3a.18
160.14 ôtlilm, Clauson'da 'Hapax legomenon' olarak verilir ve "sürekli" diye anlamlandırıhr « 7), Clauson
1972: 56a.
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17 köni tüz tııymak O bırrkan kutınga

18 evire teginür'biz .. ~(a)ıtı öngre
19 ermiş kin keligm-e amtı közünür
20 bo üçüdkibodis(a)t(a)v-larötügçi
21 bolmak buyan edgükılınç-lann neteg
22 üzeliksiz üsdünki yig köni
23 tüz tuymak burkankutınga evirdi

-161- III.18a..
üçünç sekiz y(e)g(i)rmi

1 -ler evirer-ler evirgey-Iererser :: ::
2 ançulayu o~ biz y(e)me ötügçi
3 bolmış buyan edgükılınç-ımız-nı

4 üzeliksiz yig üsdünki köni tüz
5 taymak burkankutınga evire teginür
6 biz tip timiş O k(e)rgek .. bo titir
7 nom tilgen-in evirgü-ke ötügçi bolmak
8 -hg yig ögretig .: kavşiki-y-a birök
9 kim kayu kişi bo üç ming uluğ ming
10 yirtinçü-de tolu yiti ertini urup
11kirtü-dinkelmiş-ke agır ayağ tapığ

12 udug kılsar .. ikinti yene bir kişi

13 kirtü-din kelmiş-ig nom tilgen
14 -in evirtgeli ötügçi bolsar munung

buyan-ı

15 aşnukı yirtinçü-de tolu yiti
16 enini urupbuşı birmiş buyan-ta
17utaryigedür ne üçün tip'tiser
18 aşnukı buyan O erser tavar buşı
19 titir .. kinki buyan erser nom buşı

20 titir .. kavşiki-y-a üç mirıg uluğ

21 ming yirtinçü-de tolu yiti ertini
22 urup buşı birmek buyan y(e)me tgr(ü)
23 -zün .. birök kim kayu kişi kang

17 doğru, düz sezmek (Anuuarasamyoksambodhiı

(adlı) Buda kutsallığına

18 saygıyla yöneltiriz, Öyle ki, önceden
19-geçmiş, ilerde-gelecek(ve) şimdiki-görünür,
20 bu üç döneme ait Bodhisattvalarün) ricacı
21 olmak(tan hasıl olmuş) iyi (iki.) davranışlannı

ne şekilde

22 daha üstü bulunmayan, (en) üstün, mükemmel,
doğru,

23 düz sezmek (Anuttarasanıyaksaf!1bodhi) (adlı)

Buda kutsallığına çevirdi-
161 ın.ıs;

üçüncü (kitap) on sekiz/inci varak)
1 ler, çevirirler, çevirecekler ise;
2 böylece biz de ricacı

3 olmuş iyi (iki.) davranışımızı

4 daha üstü bulunmayan, mükemmel, (en) üstün,
doğru-düz

5 sezmek (Anuttarasaqıyaksambodhi) (adlı) Buda
kutsallığına saygıyla çeviri-

6 riz' demiş (olsalar) gerek. Budur (işte)

7 öğreti tekerleğini (Dharmacakraş çevimieye ricacı

oluna-
8 SI üstün öğreti! Ey Kausika, eğer
9 kimileri bu üç bin ulu bin
10dünyadabütünüyleyedi mücevher(Saptaratna)

yerleştirip

11gerçekliktengelmişe (Tathagata), öğreti tekerleği

14ni (Dharmacakraş çevirmek amacıyla ricacı olsa,
bunun iyiliği

15önceki dünyada bütünüyle yedi
16 mücevher (Saptaratna) koymuş, sadakavermiş

iyilikten
17 (daha) başarılı olur, mükemmelleşir, Ne için

denirse
18 önceki iyilik ise mal sadakası-

19dır; sonraki iyilik ise öğreti (Dharma) sadakası

20 dır. Ey Kausika, üç bin ulu
21 bin dünyada,bütünüyleyedimücevher(Saptayatna)
22 koyup, sadaka verrnek iyiliği de meydana gel
23 sin. Eğer bazı kişiler Ganj (Gaiıga)

161.10 yili ertini =Skr. sapıa ratna "yedi hazine veya değerli şey, vb .., suvarna altın, rüpya gümüş, vaidürya
lacivert taş, firüze, sphaıika kristal, musôragalva akik taşı, bilye, 'agate', rohiıa-mukiayakut renkli, kırmızı inciler,
ve yine asmagarbha 'cornelian', akik taşı" (Soothill 1937: 1lb-IZa).
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-162- IILI8b.
1 ügüz-teki kurn sanınça

2 uluğ ming yirtinçü-lerte tolu yiti
3 ertini-ler urupkamağ burkan-larkaagır
4 ayağ tapıg uduğ kılsar :: ikinti
5 yenebir kişi yalanguz bir-ök
6 burkan-ığ nom tilgen-in evirt·
7 -geli ötügçi bolsar :: munung buyan
8 -I y(e)me ok aşnukı buyan-ta utar
9 yigedür :: neteg-in utar yigedür tip
10 tiser :: kinki-si nom buşı titir
II aşnukı-sı tavar buşı titir .. nom buşı

12 -nıng yene biş türlüg yig asığ

13 -I bar titir e e kayu-lar ol biş tip
14 tiser .. inçe ~(a)ltl 'eng'ilki nom
15buşı erser öz-keadınağu-ka
16 birle asığ-lığ titir De tavar
17 neng inçip antağ ermez De ikinti
18 nom buşı erser tınlüjğ-lanğ üç
19 uğuş yirtinçü-dirı üntürgeli
20 udaçı titir .. tavar yalanguz
21 azwnranm~ uğuş yirtinçü-din y(e)me
22 üntürü ermez .. üçünç nom
23 erser töz nom-luğ et'öz-üg

-163- ın.19a.
üçünç tokuz y(e)g(i)rmi

1 antdaçı titir .. tavar buşı yene
2 yanturu et et'öz-ügerser ükli
3 -tür .. törtünç nom buşı-nıng töz
4 -İ neçeke'tegi alkınçsız tusetınc

5 -siz titir .. tavar töz-i yene
6 t(e)rk-key-e üdün alkıntaçı tüke
7 -deçi erür .. bişinç nom buşı erser
8 ugrayu biligsiz bilig-ig üçegü
9 -ni tarkartaçı titir De tavar buşı

162 nr.ıss.

ı ırmağındaki kum sayısınca, üç bin
2 ulu bin dünyalarda bütünüyle
3 mücevherler iSaptarainaşkoyup, bütün Budalara

büyük
4 saygı, izzet, ikram gösterse; ikincisi,
5 yalmz bir kez bile
6 Budaya (harf. "i) öğreti tekerleğini

tDharmacakraı çevirt-
7 rnek için ricacı olsa, bunun iyili-
8 ği de önceki iyilikten (daha çok) iyileşir,

9 mükemmelleşir, Nasıl mükemmelleşir (iki.)

denir-
10 se, sonrakisi öğreti tDharmaı sadakasıdır,

11 öncekisi mal-mülk sadakasıdır; öğreti (Dharma.)
sadakası-

12 nın da yine beş türlü üstün yara-
13 n vardır. Nelerdir o beş (yarar) denecek
14 olursa, şöyle ki, en ilk, öğreti (Dharma)
15 sadakası ise, kendine (olduğukadar) başkasına
16 dayararlıdır. Mal sadakası
17 hiç de öyle değildir. İkincisi,

18 öğreti (Dharma) sadakası ise canlılan üç
19 bölgeden (iki.) çıkarabil-

20 rnek içindir. Mal sadakası yalnız
21 hırs (ve) açgözlülük esaslı (olan) bölgeden de

(Kôma; dhôiu, loka)
22 kurtarmaz, Üçüncüsü, öğreti (Dharma) sadakası

23 ise, esas (Svabhflva) öğretili (Dharma) vücudu
163 ffi.19a.

üçüncü (kitap) on dokuz(uncu varak)
1 temizleyecektir. Mal sadakası yalnız

2 (iki.) somut vücudu artı-

3 m. Dördüncü, öğreti (Dharma) sadakasının esa
4 sı (ise) nice (zaman)a değinyok olmaz, tüken
5 mez, Mal sadakasının esası yine
6 bir anlık sürede yok olup bite-
7 cektir. Beşincisi, öğreti tDharmaş sadakası ise
8 özellikle bilgisizliği (diğer ikisiyle), üçünü bir
91ikte uzaklaştıracaktır,Mal sadakası

162.15 öz-Ice adınağu-ka: ôzge adınağu okunup ikileme sayılabilecek bu ibare okuduğumuz gibi -k- ile, öz-Ice
şeklinde okunup 'kendine' ve 'başkasına' olarak. çevrilmelidir; Almancası için krş. Nobel 1958: 110 "1. Das
dharrna-Spenden isı in gleichter Weise einem s e 1b s t und den a n d e r e n von Nutzen"; DTS, AY'tan özge
adınagu örneğini vermekteyse de, metnin gelişine göre bu örnek de öz-Ice adınağu-ka şeklinde okunmalıdır (Suv.

293/5;DTS 395a); benzer okuyuş için krş, Shôgaito: öz-Idiasır qilmaqadin-qoasır qümaq Abhidharm. 12/86vd.
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10 yalanguzaz ok kever küçsi
11 -retür Ge anı üçün y(e)mekavşiki-y-a

12 ötügeçi bolmak-tın tgr(ü)miş

13 edgükılınç ülgülençsiz t~nırrlp1nr-"·I'7

14 yoleştürgülüksüz titir :: ~(a)ıtı m(e)n
15öngre asankı-Iığ uzun yol-ta
16 bodis(a)t(a)v-lar yonyur erken
17 üküş kurla burkan-lar-ka
18 nom tilgen-in ötügçi
19 boltum ol buyan küçinte burkan
20 kutın bultukurn..ta üç ming uluğ

21 ming yirtinçü-nüng uluğ

22 ez-ma t(e)ngri mini nom tilgenin

-164- IILI9b.
1 evirgeli ötündi .. ~(a)ltl m(e)n öngre
2 kamağ tınl(ı)g oğlan-ın inç mengilig
3 kılğalır üçün öngreki burkan...lar
4 -ığ nırvan-ka kim y(a)rl~amaz-un

5 ür kiç uzun üdün turu
6 y(a)rl*az-un-lar tip ötügçi
7 boltum .. ol ok buyan küçinte on

[türlüg]

8 { küç tört türlüg [korkınç-sız

bilge bilig-ning] ürüg uzatı

9 omanmış ög turuğ-lar uluğ edgü
ıoögli kgngül uluğ y(a)rlı\<ançuçı kgngül
ı ı -te ulatı sansız Sa\cıŞ-S1Z kamağ

12 -lığ nom-larığ tanuklağalı boltum neçe
13 -te birök m(e)n nırvan-ka kirü

y(a)rı~ş-ar

14 m(e)n y(e)me inçip edgü tiryüknom-luğ
ı5 şaz-ınım öçülmetin alkınmatın

10 yalnız hırs tutkuyu (Kleta) zayıflatır, güçsüz-
11 leştirir, İşte o sebepledir ki, ey .ıı.ıı..u.,...ı..ıı.ıuı.,",,,,,

12 ricacı olmaktan meydana gelmiş iyi
13 (iki.) davranış hadsiz (ve)
14 (dahi) benzersizdir. Şöyle ki, ben
15 önceden, sayısız uzun yolda,
16 Bodhisattvalaryürüyüşünde yürür iken,
17 çok defa Budalara
18 öğreti (Dharmacakra) cevırmeıerı

için ricacı

19 oldum. bu sayesindeBuda
20 kutsallığını bulduğumda, üç bin ulu
21 bin dünyanın babası, ulu
22 Brahma tanrı, benim öğreti tekerleğini

(Dharmacakra)

164 ill.19b.
1 çevirrnemi istedi. Şöyle ki, ben 'önceki
2 bütün canlıüar)ı rahata, huzura
3 kavuşturmak önceki Budalar
4 lütfedip Nirvana'ya girmesinıler),

5 lütfedip uzun süre (iki.) dünyada
6 kalsınlar' diye ricacı

7 oldum. (İşte) o iyilik sayesinde on türlü
8 güç, dört türlü [korkusuz

bilge bilginin] uzun süre
9 yerleşmiş (olan) (?) durular (gibi); ulu, iyi
10 düşüneeli gönül(de), ulu acıyıcı düşünce-

11 de bulunarak, bu yolla, sonsuz sayıdaki bütün
herke-

12 sin öğretilerini (Dharma) tanıtlamak istedim.
ışte

13 o zaman ben Nirvana'ya girsem
14 bile, böylesi iyi denilen öğretili (Dharma)
15 öğretim (Sasana) ortadankalkıp yok olmadan,

163.12 ôtügeçi; Uygur harfli metinde aynen böyle yazılmış! Böylesi -e- türemelen için (?}krş. ôgeretig (ôgretig
yerine!) Ş.Tekin 1976: 443a.
164.~ arnanmış ög ıuruğ-lar (?) krş. Ş.Tekin ı976: 64/38; J wyk ? okunuşu ve anlamlandırılışı konusunda
kararsızım.

164.14 tiJyük (tywywk) "denen, denilen, (diye) adlandırılan", metinde -t- yerine -w- yazılmış, yani Uygur
alfabesine göre tamamlanmamış bir ı, yanın bırakılmış bir t ile karşı karşıyayız. -yük morfemli tit- kullanımı için
bk. Bang 1930b: 29-30/108.
164.15 ôçid-: Metnimizde ôç- ve öçül- arasında aynm gözetilmez, her iki eylem de dönüşlü alkın- eylemi ile
birlikte kullanılır; dolayısıyla ôçid- 'teki -1- edilgenlikten ziyade dönüşlülüğü pekiştirme 'Intensivum' görevindedir;
ôç- alkin- 145.6, ôçid- alkın- 164.15; buradaki al~ın-'lı kullanışlara dikkat! krş. öç- 'erlöschen; verlöscherı'
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16 şııradi üdke'teginç kedki yirtinçü
17 -de serilip tıırur yene y(e)me kavşiki

18 -y-a kayu mening nom-Iuğ et'öz-üm
19erser anğ söz-ükokşatğuluk-suz

20 adnık adruk soğançığ öngkörk
21 b(e)lgü-lerin .. ülgülençsiztenglençsiz
22 edgü edrem-lerin sakımı söz-leyü
23 yitinçsiz titir o o kamağ biş

-165- IIL20a.
üçünç ülüş y(e)g(i)rmi

1 tınlüjğ-lar oğlam ol nom-luğ et'öz
2 -ümuğnnta edgü-kemengi-ke
3 tegmek-lerin YHZ ming tümen kalp
4 üd-lerke'teginom-lapsöz-lep
5 tüketinçsiz titir 00 ol nom
6 -luğ et'öz-üm-te yene alku nom
7 -lar barça kalısız tutulur-lar .. alku
8 rıom-Iarta yene nom-luğ et'öz-üm
9 tutulmaz .. mengü mengi
10 mengü tip adkandaçı körüm-kc
II sanmaz 00 nız-vanı-Iıgkongül-te

b(e)lgür
12 -meki üz-e ikin ar-a üzülür
13öçer osuğ-luğ erser y(e)rneinçip
14 yene üzülteçiol adkanğu-luk
15 üzülrnekkörüm ermez sıyur tınlüjğ-lar

16 -nıng adruk öngi ermez körüm
17 -lerin b(e)lgürtür
18 çın'kirtü erür körüm-lerinyorer tınl(ı)g

19 -lar-nıng nız-vanı-lıg b(e)k bag-ların

20 çuğ-ların antag bagçuğ yok kim yorül

16 işitilmiş (Srota) zamanakadar, sonrakidünya
17 dayerleşip kalır. Yine de ey Kausika,
18 isebenim öğretili vücudumtDharma-kôyaı:

19 işte temiz, pak, benzersiz,
20 seçilmiş (2 kez), tatlı güzellik (ve) görkem
21 belirtilerini, hadsiz, hesapsız

22 iyilik erdemleri ile düşünüılüjp söylenemeyecek
23 kadardır. Bütün beş varlık şekli (Panca-gaıı)

165 m.20a.
üçüncü (kitap) yirnıi(nci varak)

1 canlılar, o öğretili vücu-
2 dum (Dharma-klıya) sebebiyle iyiliğe, huzura
3 ulaşmalarını yüz bin tümen

(= 100 000 x 10 000) kalpa
4 çağlara değin anlatıp söyleyerek
5 bitiremezler, Işte o öğreti-

6li vücudunıda(Dharma-kô:ya) yine bütün öğreti

7 ler (Dharma) bütünüyle, kalmamacasına
tutulurlar. Bütün

8 öğretilerde (Dharma) yine öğretili vücudum
(Dharma-kô.ya)

9 tutulmaz. Sonsuz huzur olup, ancak
10 sonsuz diyerek bağlanılacak görünüşten

II saymaz, Tutkulu (Kleia) gönülde belir
12 mesi ile ikisinin arasındakesilir,
13 ortadan kalkar gibi ise de, lakin
14 yine kesilecek, o, bağlarolması gerekli
15 kesilmek görünüşüolmayan bozucu canlı

16 larm ayn ayrı, farklı olmayan görünüş-

17 lerini (ve) ayrı ayn
18 gerçek, doğru olan görünüşlerinibelirtir; eanlı

19 ların tutkulu, sağlam bağlarını,

20 kösteklerini çözer: öylesine bağ, köstek yok ki
(onun tarafından) çözül-

Hazai-Zieme 1971: 61b; Röhrbom 1971: 6Ob; Zieme-Kara 1978: 234b; Ş.Tekin 1980c: 36b; Zieme 1985: 222a;
ve ôçid- 'erlöschen, verlöscht werderı' Hazai-Zleme 1971: 61b.
164.16 şuradi « Skr, 'rota, benzer kullanım Maytnsimit'te de geçer: muntadia ôngi) / kim şuruti ôdke tegi //1
Ş.Tekin 1976: 48/46.
165.12 ve 13 için bak. Röhrborn 1985: 134 ve 135.
165.15 sışur: sı- eylemine, geniş zaman ekiyle mevcut metinlerde çok sık rastlanmaz. MK'de de -r morfemiyle
sır olarak geçer (Atalay 19800: 24915); -(y)ur morfemiyle Aıabet'l-Hakayık'ıe(tişlngni sıyur) geçer (Clauson
1972: 7818). Nobel çevirisinde bu kısma "Er vernichtet ... Wesen" denk gelmektedir (Nobel 1958: 111); sıyurlar
Röhrbom 1979: 74b tagtar- 1'de).
165.20 ygrü1megülükseşilmegiduk: D'TS'deki yörülmegülüg şeşilmegülüg okuyuşu (Nadelyayev 1969: 276b),
ED' de olduğu gibi -luk: şeklinde düzeltilmelidir (Clauson 1972: 857b-858a).
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21 -m(~~UIUk sesıımeeuıux 21 (türden) olsun. Kusalamüla
22 kuşalamul edgülügtöz yıluz-ların 22 denilen iyilik köklerini (iki.) yükselttirir;
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-166- IIL20b.
1 { Iantağ edgülüg töz yıltız yok] kim

örmegülük yaşarmağuluk öre
2 bütrneyükbışmayuk edgülüg
3 töz yıluz-larığ bütürür bışurur ::
4 bütmiş bışmış erser .. ötrü oz
5 -ğurur kutgarur r: inçip tigirtsiz
6 tapırtsız alku tiki çoğ-ı

7 ırak öngi üdrülmiş :: amıl

8 itigsiz erksinmek-ke tükel-lig
9 inçgümengi-lig üç üd-lerte
10 ertmiş erip yene üç üd-lerig
11b(e)lgürtdeçi şravak-lar pratyikabut
12 -Iar-nıng bilgülük-lerin-tin ünmiş

13 ertmiş öngi seçilmiş alku uluğ
14 bodis(a)t(a)v-lar-nıng bışrunu

yonğuluk-ı

15 kamağ bügü biliglig nIITltnUl-I;.tT-nuıv

16 adırtsız bir teg töz-ı tüpi
17 titir .. muntağ O osuğ-Iuğ nom
18 -luğ et'öz-üm-iny(e)meuğrayu öngre
19 -ki kum sanınça burkan-lanğ nom nom
20 -lağalı nom-luğ tilgen evirtgeli
21 ötügçi bolmış buyan edgü kılınç

22 küçinte tanuklamış bolmış erür m(e)n
23 anın kim kayu unl(ı)g-lar üz-eliksiz

166 m.20h.
1 [öylesine iyi kök (ve) esas yok] ki

yetişmesin, yeşermesin, Yetişmeyi .
2 tamamlamamış, bitmemiş, olgunlaşmamış iyi
3 kök (ve) esasları bitirir, olgunlaştırır;

4 bitmiş, olmuş ise"daha sonra kur-
S tarır (iki.), Böylelikle sessiz
6 sedasız, bütün gürültüsü-patırtısı

7 uzak ve ayrılmış (iki), sakin, durgun,
8 eylemsiz eğemenliğebütünüyle

sahip,
9 sevinçli (ve) mutlu üç zamanlardan (Trişkilla)

10 (gelip) geçmiş olup, yine üç zamanları

(Trisk1da)
11 belirtecek Sravaka"lar (ve)Pratyekabuddha'
12 ların bilmelerinden ortaya çıkmış,

13 geçmiş, ayrı (ve) seçilmiş bütün ulu
14 Bodhisattvalann, (öğretilerinin)öğrenilip

uyulmasıgereken
15bütün bilge bilgili Buddhalann
16 kökü, dibi ayrımsız, tamamen aynı

17 dır. Böylece, benzer şekilde öğreti-

18 li vücudumla (Dharma-kô:ya) da, özellikle, önce
19 ki, kum sayısıncaBuddhalan öğreti (Dharma)
çevinmek için
21 ricacı olmuş iyi (iki.) davranış

22 sayesinde tarııtlamışolurum.
23 Onun için bazı canlılar, daha üstü bulunmayan,

165.21 örit(t)ürür "yükselttirir, yetiştirir, olgunlaşmasını sağlar" «*öriııürür<*öritdürür); eğer başka bir
açıklamasıyoksa, bir -t- eksik yazılmış, krş, kgngül ôritdur- ı78.23 ve ı79.2. r'nin eksik yazımina benzerörnek
için krş. Orhon Türkçesi ıt(tı)m «*ıttlm <*ıdtım) T.Tekin 1988: 50 (D 40).
166.3 yıltız-larığ: Metnimizde art sıradan ek alan yIltlz sözünün Uygurca döneminde hem art ünlülü hem de ön
ünlülü şekilleriyle karşılaşıyoruz: BT xm yıltızltg (Zieme 1985/77/52 nüsha farklan kısmı), yiltizlig (77/55).
166.5 tigirısiz tapırtsız: (tiKirtsiz tAp/rtsIz 1) DTS tabırtsız (Nadelyayev 1969: 558ab), ED teblrtsls (Clauson
1972: 486b) olarak yer verir ve bir kez geçtiğini kaydeder; aynca tlgre- ve tepre.. eylemleri ile ilişkili olduğu

kaydedilir. tepre- ile ilişkili ise -p- ile okumamız gerekir. Orhon Türkçesi -b-, -b =Uygurca -V-, -v ses gelişimini

düşünürsek tyalbarmak-lıg 144.15 - yalvarmak-lığ 141.21, 142.8 gibi bazı eskicil örnekler dışında) ünlüler
arasındab ile değil de p ile okumamız gerekir.
166.13 seşilme-: DTS'de ş- ve -g ile, yôridmegidüg şeşilmegülüg (Nadelyayev 1969: 522b ve 276b); Clausorı'da

ise, madde başında s- ile, Uygur dönemi için ş- ile şeşilmegidük; MK'da ise s- ile (1972: 857b-858a); yazuna bağlı

kalınusa alttaki iki noktadan dolayı ş- ile okunmalı.

166.16 adınsızı bak. UW adırtsız B) c) (56-57) ve krş. adroksuz A) b) (60b).
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III.21b.

167 m.21a.
üçüncü (kitap) yirmi bininci varak)

1 (en) üstün, mükemmel, doğru-düz sezmek
(Anuttarasamyaksaf!lhodhı) (adlı)

2 Buda kutsallığını dileseler; daha sonra onla-
3 r(m) birer şiir (Sıoka), birerkoşuk (PMaka) (ile) öğ
4 retileri (Dharma) açıklamak için, açıklaırnak

için bile
5 öğrenmiş (olmaları) gerek. Birer şiir (Sloka),
6 birerkoşuk (Pôdaka) öğreti (Dharma) açıldamaktan
7 meydana gelmiş iyi (iki.) davranışı da
8 karşılaştırabilmek, kıyaslaslayabilmek mümkün
değildir. Daha

9 ne sormuş (olmak) gerekir! Budaları,
10 öğreti (Dharma) öğretmek için, öğreti
tekerleğini (Dharma-
11 cakra) çevirmekiçinNirvana'ya girmedendünya
12 da kalmaları için iknaya çalışıp,

13 (onlarla) görüşüp, rica etmekten meydana
gelmiş iyi

14 (iki.) devranışırı sayısını (iki.) kim saya
15 bilecek,hesaplayabilecek?"diye buyurdu.
16 O zamantanrılar hanı İndra

17 tanrı yine tanrılar tanrısı tDevôiidevaı

18 Budaya saygıyla şöyle dedi: "Adı
19 yüceltilmiş (Lokııjyeş!Iuı), saygıya değer efendim,
20 öyle ise, herhangi bir Buda kutsallığı

21 istekli soylular oğlu,

22 soylular kızı, daha üstü bulunmayan, (en) üs
23 tün, mükemmel, doğru-düz sezmek

(Anuttarasamyaksaf!lhodhi) (adlı) Buda
24 kutsallığı için türlü gönüllü

168 m.ns.
1 öğretilerde (Dharma) iyi davranışa (ulaşmaya) çaba
2 lasalar, Kusalarnüla denen iyi
3 kök, esas (SvabMva) yetiştitseler (iki.),
4 0, öylesi davranışlannı, iyi
5 esaslarını Buda kutsallığına

6 çevirmek nasıl mümkündür?" diye sordu.
7 Ondan sonra eksiksiz bilge bilgili,

-168-:
1 rıom-Iarta edgü ..... ." ....-.... ". ..K:4au~:ıan

2 -sar-lar xusaıamuı
3 töz yıltız tikser tansar-lar ..
4 ol edgü edgülüg
5 neteg
6 evirgülük ol
7 anta öttü tükel

-167- IIL2Ia.
üçünç bir otuz

1 üstünki yİg köni tüz
2 burkan küseser-ler .. ötrü
3 olarbirer şlok birerpadaknom
4 -larığ rıom-lagah nom-latğalı y(e)me
5 ögretinmiş .. birer şlok
6 birer padaknom nom-lamak-tın

7 tgr(ü)rniş buyan edgü kılınç-ığ

8 ülgüle'geli tenglegeli boltukmaz ..
9 ne ayıtmış k(e)rgek:: burkan-larığ

10 nom nom-latgalı tilgen
1ı evingeli turvan-ka kirmetin yirtin
12 -çü-de tıırğurğalı ötügçi bolup
13ötleyü tgr(ü)miş eçlgü
14 kılınç-nıng sanın kim ülgü
15-legeli sanagah y(a)r~adı ::
16 ol üdün t(e)ngri kormuz-ta
ı7 t(e)ngri yene t(e)ngri t(e)ngri-si
18 burkan-ka ötündi u

19 kötrülmiş A-tV~IJ'-ılull

t(e)ngrim
20 antağ erserkim
21 küsüş-lüg töz-ün-ler oğlı
22 töz-ün-ler üzeliksiz üz
23 -dünki yig köni tüz
24 üçün kongül-Iüg

167.17 yene ok: bak. Gabain 1959: 54 ve Tezcan 1971a: yene ok; ok/ök edatı metnimizde, yene ile kullanıldığı

örneklerde sürekli ok (ök) ile, dolayısıyla metnimizde de yana değil yenerKıaadgu Bilig'deyse sürekli art sıradan

eklerle: yangay,yanğıl, yanmağıl, yanmak vb. Arat 1979: 519. Uygur dönemi metinlerin çoğunluğundaök edatıyla,

ok ile geçtiği Uygur dönemi metinler de vardır, krş, Zieme 1978: 270b. yana'nm art sıradan ön sıraya geçmesi için
krş. Türkiye Türkçesi yine, Azeri yend, Türkmence yene.
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-169- IIL22a.
iki otuz

1 suv tutmış tütüş-lüg
2 unlüjg-larığ tüz baz
3 bursang üç ırıağ

4 almış ç(a)ı.cşap(a)t-hg sanvar-ta
5 ökünü bilinü öt
6 -leyü yalbar-a ötügçi bol
7 -mış eo üküş ugnrı

8 ögirmiş ulatı

9 ajunıntakı y(a)rhg tınl(ı)g-larka

10 meng saçmakaş birrnek-te ulatı ·
II tıltağ-lartınkayu neçe edgü

kılınç

12 -larım «bao erser kamag
13 tınl(ı)g-lar birle alku-nı barça esir
14 ..kençsiz ökünçsiz kamağ biş

8 tanrılar tanrısı (Devôiidevay Buda, İndra
9 tanrıya şöyle diyerek buyurdu:
10 tanrılar hükümdan Kaıısika(Devanam

Her
11 kim Buda kutsallığı dileğini,üç
12 tür (Triytina) öğretilerde (Dhamuı)

13 öğrenerek gayret sarf edip iyi (iki.) işler

14 yapsa, sonra o canlılar

15 gece ve altı zamanda, bütünüyle
16 temiz inançlı gönülle o

17 işlemiş (oldukları) (iki.) davranışları tutup
18 şöyle demiş (olsalar)
19 'Hani benim başlangıçsız(SaJ!ıSara)danberi, bu
20 ana kadar, bugünkü güne değin, üç mücevher-

21 li tarla içinde saçıp sürmüş (olduğum)

22 ne kadar iyi (iki.) davranışlarım (var) ise,
23 işte öyle avuç dolusu yemek vermiş, avuç dolusu

169 In.22a.
üçüncü (kitap) yirmi ikiınci varak)

1 su tutmuş; küskün, kavgalı
2 canlıları barışık (iki.) duruma getirmiş; soylu
3 rahip topluluklanndan (Sarrıgha)üç dayanak
(TriSarana)

4 alınış; ahlaka (Si~apada)uygun gerekçede
ıSamvaraş bulunmuş;

5 itirafta bulunup, açıklayıp, bağışlanma(Kşami)
dilemiş, yal- [6] var yakar ricacı 01

7 muş; pek çok, türlü sebepten dolayı

8 sevinmiş ve devamla, hiç olmazsa hayvan
9 yolundaki (Gati) zavallı, sefil canlılara
10 yem saçmak, yiyecek vermek vb. gibi
11 sebeplerden başkane kadar iyi (iki.) davranış

12 Imm (var) ise, şimdi bütün (iki.)
13 canlılar ile hepsini toptan, esirge-
14 meyen, kedersiz gönülle, bütün beş

169.2 ıüz baz kıl-ı Uygur dönemi metinlerinde pek karşılaşılmayan bu kullanım için (baz ~ıl- şekliyle) bak.
T.Tekin 1968: 119; tüz baz şekliyle Maue 1979:293/4.
169.3 üç ınağ= Skr. trisarana veya sarana-gamana"Buda tBuddhaş, öğreti tDharmaı; topluluk (Samgha)" (Nobel
1958: 117/1), ınag-- ınak (?) Eski Anadolu Türkçesi döneminde ınağ (Kadı Burhaneddin),ınah, ma~TDK 1967:
2074), ancak hepsi (Kadı dahil) ınak şekline gider; umug, okuyuşumuza uygun olarak Eski Anadolu Türkçesinde
umu şeklindedir « umug), bk, TDK 1969:3959-3962.
169,4sanvar < Toh.A samvar. saftlwar< Skr. samvara "mazeret, özür, gerekçe" (Tezcan 1974: 97b),"engelleme,
savuşturma, geçiştirme, üç kötü ruhsal çöküntüye uğramaktan korunma" (Soothill 1937: 77a).
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15 ajun-takı tınlüjğ-larka evire
16 teginür biz yene mening kutrulmak
17 bölük-lüg edgü O yıltız-ta

18 tutıılmış Jf(a)lu tükel bilge t(e)ngri
19 t(ejngri-si burkan-nıng bilgülüki
20 körgülüki ıduk tayşing rıom-larka

21 sanlığ ülgülençsiz tenglençsiz
22 tıdığ-sız tutuğ-suz mg süz-ük

Mehmet Ölmez

15 varlık şeklindeki (Panca-gati) canlılara saygıyla

16 yöneliirim (harf. -iz). Yine benim kurtulmak
17 bölümlü iyi esasta (Svabhô.va)
18 tutulmuş; dahası eksiksiz, bilge, tannlar
19tanrısı Budanın bilinmesi
20 görülmesi gerekli kutsal Mahayana öğretilere

(Dharma)
21 ait, ölçülemez, karşılaştınlamaz,
22 engelsiz,maniasız, temiz-pak

-ı70- IIL22a.
1 neçebuyan edgü kılırıç-Ianm <bar> erser ..
2 olar-nı y(e)me biş ajun tınl(ı)g

3 oğlan-ınga evire teginürm(e)n ::
4 ~1 y(e)me meningirinç umuğ-suz

5 -nungb(e)lgü-ke ilinmemekkçngül-tin
6 b(e)lgü-Qin y(e)me öngi bulmamak
7 kongül-tin tuğmış neçe buyan edgü
8lcılınç-lanm <bar>erser :: anı alku-nı

9 barçabiş aj-un tınl(ı)g oglan-ınga

10 evire teginür m(e)n :: bo mening
l l irinçumuğ-suz-nung buyan edgükılınç

12 -Ianm küçintekamağ biş ajun tınl(ı)g

13 -lar barça çintamaniertini-lig
14 ilig-ke tükel-lig bolz-un-lar .:
15 ay-a-ların yadduk-ta t!}y türlüg
16 ertini yinçü yağıtıp kamağ ttnl(ı)g

17 -lar küsüş-in kanturdaçı bolz-un
18 -lar :: bayumak O-lıg mengi-ler
19 üz-e alkınç-sız bilge biliglig
20 edrem-lerüz-e tüketinçsiz ::
21 edgü nom-ta tılangurmak-Iar üz-e

170 m.22b.
1 ne kadar iyi (iki.) davranışlarını(var) ise,

2 onlan da beş varlık şeklindeki (Paôca-gati) canlı

3 (lar)a saygıylayöneltiyorum.
4 Dahası, zavallı umutsuzun, (yani) he-

S nim, 'belirtiye bağlanmamak'gönülden

6 'belirtiden' ve ayrıca 'bulmamak'

7 gönülden doğmuş ne kadar iyi (iki.)

9 davranışlarım (var) ise, on(lar)ı, hepsini

9 toptan, beş varlık yolundaki (Paiica-gati) canlı(lar)a

10 saygıyla çeviriyorum. Bu zavallı

II umutsuzun, (yani) benim, iyi (iki.) davranış
12 lanm sayesinde bütün beş yol (Paiica-gati) canlı

13 lar, tümüyle Cintamani (adlı) mücevherli (Ratna)

14 ele sahip olsunlar.

15 Ayalanm yaydıklarındapek çok, türlü

16 mücevher (Ratna), inci yağdırıp, bütün canlı

171ar(ın) isteğini tatmin edecek olsun-

18 lar. Zengin olma sevinçleri

19 ile, eksilmeyen bilge bilgili

20 erdemler ile, tükenmez

21 iyi öğretide (Dharma) tartışmalar ile

169.22 tıdığsız tıauğsuz: ED'de, ikilemenin ikinci kısmının ağ ile, tutuğ şeklinde okunmasının imkansız

olduğu ve bir kez geçtiği belirtilir; destek olarak da Brahmi metinlerine dayanılır: IT vınA 4, Skr, anôdhôraka=
Uyg. tu tu buz (Clauson 1972: 454b). Ancak Brahmi harfli metinde ikileme olarak geçmemekte, tek başına, tu
tu ksia olarak geçmektedir. Dolayısıyla aynı kökenli sözcüğün, -k- ile, farklı bir türevi olabilir.
170.21 tılangurmak "nutuk, söz, belagat, güzel konuşma; tartışma" (Nadelyayev 1969: 566b); ED'de, anlamının
'belagat'e benzemekle birlikte yapısının karanlık olduğu, ancak sonuç olarak til'dan türemiş olması gerektiği

kaydedilir (Clauson 1972: 501b).
111.17 evrinçkençig "sürekli hareket halinde bulunan, dönüp dolaşan", evrinçkdnçlk okuyuşuylaDTS'de geçer
(Nadelyayev ı969: ı 91a). Ancak -ç- <*-çç- <*-çs- gelişimiyle, <*eııir-i-n-ç+ke-n-ç+sig olarak, yani sıfat yapan
+slGmorfemiyle düşünürsek -k ile değil de, okuduğumuz gibi -g ile okunması gerekir; +slGiçin bak. Tekin 1968:
98 ve 107.
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22 tıdığ-sız bolup :: ol karnağ tınl(ı)g

23 ..lar birle üzeliksiz üsdünki

..171.. IIL23a.
üçünç üç otuz

1 yig köni tüz tuymak burkan kutınga

2 tükel bilge biligke t(e)rk tegmekim bolz
3 ..un .. yene bo muntağ buyan evirmek-lig
4 tıltağ..tın ötgürü ötlüm tgr(ü)miş

5 buyan edgü kılınç-lanğ y(e)me burkan
6 kutınga ok evire teginür'mte)n 00 ~(a)ıtı

7 neteg öngre O ertrniş üdde
8 ..ki bodis(a)t(a)v..lar bodis(a)t(a)v-lar
yorığ ..ınta

9 yorıp kılmış buyan edgü kılınç..larığ
burtan

10 kutınga tükel bilge bilig..ke evirti
11 ..ler erser Ge amtı közünür üddeki
12 kin keligm-eüddekibodis(a)t(a)v..lar
13 y(e)me kılmış buyan edgü kılınç..Iarın
14 neteg burkan kutın..ga tükel bilge
15 biligke evirti..ler evirer..ler evirgey
16 ..ler erser :: ançulayu O~ y(e)me m(e)n
17 evrinçkençigkoğ parmanu..lar sanınça
18 tınl(ı)g uğuş-Ian O birle kop kamağ

19 kılmış buyan edgükılınç..larım..ın üz
20 ..eliksiz üstünki yig köni tüz

21 tuymak burkan kutınga tüke! bilge
22 biligke evire teginür'rn(e)n .0 bo

buyan
23 edgü kılınç ..ım küçinte kamağ biş

-172- III.23b.
1 aj-un nnlüjğ-lar birle köni tüz tuymak
2 burkan kutınga tüke! bilge bilig
3 ..ke t(e)rk tegmekim boIz..un .. ~(a)ıtı

4 bo biz-ing bakşımız kangımız umuğ

5 -umuzınağ-ımız uluğ y(a)rı~ançuçı

6 kgngül..lüg tükel bilge t(e)ngri t(e)ngri
7 ..si burkan 'eng magat il-te

22 engelsiz olup, o, bütün canlı-

23 lar ile daha üstü bulunmayan, (en) üstün,

171 llI.23a.
1 mükemmel, doğru-düz sezmek
(Anuttarasamyaksatrıbodhi) (adlı) Buda kutsallığına.

2 eksiksiz bilge bilgiye çabuk vannam mümkün 01
3 sun. Yine böylesine iyilik çevirmekli
4 sebepten dolayı meydana gelmiş ne kadar
5 iyi davranışlarıün) (varsa onları) da Buda
6 kutsallığına saygıyla çeviririm, Şöyle ki,
7 nasıl önceden, geçmiş zamanda..
8 ki Bodhisattvalar, Bodhisattvalaryolunda
9 yürüyüp, işlemiş (oldukları) iyi (iki.)
davranışlarıBuda

10 kutsallığına, eksiksiz bilge bilgiye çevirdi
li ler ise; şimdi, (bu) görünür zamandaki,
12 ilerde gelecekzamandakiBodhisattvalar
13 da işlemiş (olduklan) iyi (iki) davranışlarını

14 nasıl Buda kutsallığına, eksiksiz bilge
15 bilgiye çevirdiler, çevirirler,çevirecek-
16 ler ise, aynı şekilde ben de (havada)
17dönüp dolaşan zerreler (iki.) (Paramônuş

sayısınca

18 canlı soylan ile, bütün (iki.)
19 işlemiş (olduğum) iyi (iki.) davranışlarımı,daha
tis..

20 tü bulunmayan, (en) üstün, mükemmel,
doğru-düz sezmek (Anuttarasamyaksambodhı)(adlı)

Buda kutsallığına, eksiksiz bilge ·
22 bilgiye saygıyla çeviririm, Bu iyi
23 (iki.) davranışını sayesinde bütün, beş

172 llI.23b.
1 varlık yolundaki (Paiica-gati) canlılar ile,
doğru-düz sezmek

2 (adlı) Buda kutsallığına, eksiksiz bilge bilgi
3 ye çabuk varmam (mümkün) olsun.
4 Bu bizim öğretmenimiz, babamız, umu..
5 dumuz, sığınağımız (olan), ulu acıyıcı

6 gönüllü, eksiksiz bilge tannlar tanrı- (Devatideva)
7 sı Buda, olağanüstü Magadha ülkesinde,

172.7 i eng magat: < Toh.A Magat < Skr. Magadha;Maytrısimit'te bu kısım 'fevkalade Magadha ülkesinde' diye
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8 narayançan kıdığ-ınta

9 -bodi sögüt tüpinte v(a)jır-hg

10 v(a)çifazan örgün üz-esinteb(e)k
II bağdaşınuoluru y(a)rlIlcap .............'......a",... ....Il.l1~ .......

12 -suz söz-legülüksüz tıdığ-sız arığ

13 süz-ük alkınçsız tüketinçsiz
14nom ağılık-ta omanıp d(a)mi tigm-e
15edrem-ler şuronggaşamapadi atl(ı)g

16 tering samati dysn-ka tayaklığ-ın

17korkınçığ kasınçığ ş(ı)mnu

18 ülgüsüz san O' -sız suu-lüg
19lcuvrag-ıbirle barça-nı utup
20 yigedipkayu neçe tuyğuluk bilgülük
21 nom <bar> erser alku-nı barça bir kşan
22 üd-te k(e)ntin tuyunup üzelik
23 -siz üsdünki yig bulu

-173- IIL24a.
üçünç tört otuz

1 y(a)rl*ap artarnaksızmengülüg
2 artarnaksız merıgülüg asıg-ığ birtem
3 -leti tanuklayuy(a)rlı\<adı erser ançu
4 -layu ok y(e)me biz umuğsuz

5 idege toyın ögim suntari az-ğan
terim

6 imerigm(-e) alku

8 Nairafijana ırmağı kıyısında, Maha-
9 bodhi (adlı) ağaç dibinde, elmas işlemeli

10 taht (iki.) (Vajrôsana) üzerinde sağlam (bir şekilde)

11 bağdaş kurup (Paryanka-bandhaş, oturup,
buyurup, düşü-

12 nülemeyecek, söylemlerneyecek (kadar)
engelsiz, temiz,

13 pak, tükerıip bitmeyen
14öğreti (Dhamıa) hazinesinde yerleşip, Dharmfi denilen
15 erdemler (ve) Sfiram-gama-samadhi adlı
16 derin iç bakışa (Dhyfino.) dayalı olması sayesinde
17 korkunç (iki.) şeytan (Mara) hanım,
18 hadsiz hesapsız asker
19 topluluğu ile, hepsini yenip,
20 alt edip, ne kadar anlaşılması,bilinmesi gerekli
21 öğreti (Dharma) (var) ise, hepsini, toptan bir anlık:

22 (Kşll!"l) sürede kendiliğinden sezip, daha üstü bulun
23 mayan, (en) üstün, mükemmel (Anuttara-

samyaksambodhiı (adlı) Buda kutsallığınıbulu-

173 m.24a.
üçüncü (kitap) yirmi dörd(üncü varak)

1 verip, bozulmasız, sonsuz öğretiyi (Dharma);
2 bozulmasız, sonsuz yaran bütü-
3 nüyle tanıtlatıp buyurdu ise, aynı

4 şekilde de biz, umutsuz/lar), babam
5 İdege Toyın, annem Surıdari Azgan Çeçek

Terim,
6 çevredeki bütün (iki.) canlılar

çevrilir (Ş.Tekin 1976: 193n.2-3, 297/7.2). Yeni baskıdaysa, ang C/nk) sözcüğünün bir belirteç veya sıfat

olmaksızınkullanılmadığı,ancak ilk kez burada tek başına sıfat olarak kullanıldığı kaydedilir, magat için bak. yine
aynı yer (Ş.Tekin 1980b: 39/7.2).
172.8 narayançan « Skr, Nairaiijô. "Gaya'dan geçen Nilsjan (ırmağı); Phalgu'nun doğu kolu" (Soothill1937:
ISSb).
172.10 ôrgün < örgl..: vajrasana ile birlikte birkaç kez değişik metinlerde geçer (bak. Clauson 1972: 225b),
ED'de örge: .. gibi bir eylemden türemiş olması gerektiği belirtilir, bununla birlikte, eyleme örge.- maddesinde
yer veren Clauson, örnekte (doğru olarak) örgl- şeklinde okur: orku.n balıklığ beltlrlmteı el örglrnbn
anta: örglpen etitdim Şine Usu, Güney ıo (Clauson 1972: 226ab); benzer şekilde, eylemi düz-geniş ünlüyle.
ale ile eylemden türemiş adı dadar-yuvarlak ve dar-düz ünlüyle. u/ü, ıli ile olan sözcükler varsa da(üle- > idüş, küse
> küsiiş, alka- > alkiş, karğa- > karğış gibi) burada böyle bir şey, örge-'ten ôrgin söz konusu olmasa gerek, çünkü
eylemin tesbit edilen şekli, Şine Usu'da da olduğu gibi, ôrgi- (- örgü-)'tir.
172.11 bağdaşınu olur-ı bak. Nadelyayev 1969: 77b; Zierne 1985: 147.5 (yarım bağdaşınu olur-ş.

172.15 şuronggasamapadi(-ş- 1) « Skr, iura,!,gama-samadhi, süramgama ı. bir samddhi'tiuı adı, 2. bir
Bodhisattva'tan adı (Edgerton 1972: 532a); samdahi 'belli bir konuda yoğunlaşma, zihni bir noktaya toplama;
kendinden geçme' çoğunluklasüramgamaile birlikte kullanıldığı kaydedilir (Edgerton 1972: 568b-569a). Sözcüğün
Sanskrit şekli -ş- ile okumamızı engelliyor, ancak harfin altında da iki nokta var!
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7 birle bo
8 -ların birle
9 başdırıkı köni tüz ii i vrrrax -I v

10 üz-eliksiz üstünki yig
11kutın bulayın ..
12 amıta-ayusı atl(ı)g

13 viçay-a prabi at1(ı)g t(e)ngri
14 kalyana-prabi burkan
15 kuna-prabi atl(ı)g t(e)ngri burkan akşobi

16 atl(ı)g t(e)ngri
17 atl(ı)g t(e)ngri
18 atl(ı)g t(e)ngri

atl(ı)g

19 t(e)ngri
20 t(e)ngri burkan atl(ı)g t(e)ngri
21 burkan samantaprabi atl(ı)g t(e)ngri
22 burkan suvastiki atl(ı)g t(e)ngri
23 kalyana-şiri atl(ı)g t(e)ngri burkan

7 ile bu bütün beş varlık yolundaki (Paiica-gati)
canh-

8 lan kendisine (harf..........l ........·...,.r arkadaş seçip,
böylesi mükemmel,

9 başta gelen. doğru, düz sezmeyi sezip,
10 daha üstü bulunmayan, (en) üstün, mükemmel

Buda
11 kutsallığını bulalım (harf. buıavım). Dahası,

şöyle ki, nasıl

12 Arnirayus adlı tanrı Buda,
13 Vijayaprabha adlı tanrı Buda,
14 Kalyanaprabha adlı tann Buda,
15 Gunaprabha adlı tanrı Buda, Akşobhya
16 adlı tanrı Buda, Simha-prabhasa
17 adlı tann Buda, Sataprabhasa
18 adlı tanrı Buda, Ramakara(?) adlı

19tanrı Buda, Prabhamkara adlı

20 tanrı Buda, Puramprabha adlı tanrı

21 Buda, Samantaprabha adlı tanrı

22 Buda, Svastika adlı tann Buda,
23 Kalyanaşiri adlı tanrı Buda,

173.12amıta-ayusi«Skr. amiıôyus- "Batı cennetindeki tanrının adı" bak. Röhrbom 1979: 118b-119a; Arat
ı 965: 355/65.
173.13 viçay-a prabi « Skr, Yijayaprabha: vijaya bak. Soothill 1937: 113b, prabhd 'ışık, aydınlık, panltı'

Soothill202a; Edgerton 382a.
173.14 kalyana-ptabi « (Ka/ycu:ıa: Eski bir kralın adı, Edgerton 1972: 173b).
173.15 kuna-prabi « Skr. Gunaprabha, Nobel metninde yer almaz (Nobel 1958: 115). Maytrısimir'te ise,
Mahayana mezhebini Hirıayana mezhebi için terk: ettiği, Pratavalı olduğu, diğer bir adının da Gunamati olduğu
kaydedilir (SoothillI937: 466a; Edgerton 1972: ıl2b; Ş.Tekin 1976: 289/48).
173.15 akşobi « Skr, Akşobhya, ETŞ qkşobi (Arat 1965: 354), Shingon okuluna göre bilgeliğin beş türünden
biri. Daha doğrusu bunu, her şeyi gösteren büyük, yuvarlak bilgelik ayrıası Adarsana-jfiana ile paylaşmaktadır

(SoothilI1937: 119b-120a). Diğer Budalardan ayıncı özellikleri yerinin doğuda, öğesinin toprak, renginin mavi,
anlamının ses olmasıdır (Soothill 1937: 120b). Aynı zamanda soğukkanlı ve ağırbaşlıdır (Soothill 1937: 378),
Moğolca şekli için krş. Kara 1976: 104.
173.16sintJa~prabasi: Sirhha "Eski Budalardan birinin adı, Maitreya'dan sonra görünecek Buda" Edgerton 1972:
594b; Ş.Tekin 1966: 402/17. prabasi« Skr, prabhôsa 'ışık, parıltı' (Soothill 1937: 347b, 280b; Edgerton 1972: 382b).
173.17 taso-peasi «=SataprabMsa (Nobel çevirisinde böyle, Nobel 1958: 115) C)),sata' 100' (Soothill 1937: Sa).
173.18 radnaakkari « Skr. Ratnôkara (?) "Her ikisi de doğu yönünde bulunan iki Buda; bir Bodhisattva"
(Edgerton 1972: 452).
173.19 prabangkari «Skr. Prabhamkara "ışık kaynağı, Güneş ve Ay, ışığın kaynakları; iki eski Budanın adı"

bak. Edgerton 1972: 382a; Ş.Tekin 1966a: 403/17.
173.20 puranprabi « Skr, Puramprabha, Nobel çevirisinde Ujjvalapümaprabhôsa (?) vardır (Nobel 1958: 115),
DTS açıklama yapmaksızın yer verir (Nadelyayev 1969: 398a).
173.21 samaniaprabi« Skr. Samantaprabha(OprabMsa) "gelecekteki bir Budanın adı" (FE 1972: 562b-563a).
173.22 suvastiki « Skr. Svastika (?), Nobel çevirisinde Svastikottararôja vardır, dipnotta da, Uygurcasında sadece
Svastika'tuiı var olduğu belirtilir (1958: 115). svasıika "bir ot satıcısının adı", svasıi "bir tür (altın) ziynet eşyası"

(FE 616a), sauvasıika "iyi işaret, Budanın ayak izindeki kutsal işaretlerden dördüncüsü" (SH ı 937: 203a-204b).
173.23 kalyanaşiri-c Skr. Kalyônasiri, Kalyana "efsanevi bir kral" (Edgerton 1972: 173b); sri (3) "tanrı adlarına,
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-174- IIL24b.
1 alangkarkalvani at1(ı)g t(e)ngri burkan
2 dann-a-utari atl(ı)g t(e)ngri burkan
3 d(a)nnadivaçi atl(ı)g t(e)ngri burkansupravi
4 atl(ı)g t(e)ngri burkan raçabrahmi atl(ı)g
5 t(e)ngri burkan udarani-ti atl(ı)g t(e)ngri
6 burkan-ta ulatı munı munçulayu
7 öngre ertmiş ayağ-ka tegimlig
8 bügü biliglig burkan-lar \c(a)ltı neteg
9 öngre ertrniş kin kelteçi amtı
10 közünürboüç üd-lerteadın
II -lar tegirıgülük tüş et'öz-li b(e)lgü
12 -rtm-e et'öz-li üz-eliksiz yig
13 üsdünki köni tüz tuyrnak bırrkan

14 kutın bulu y(a)rh\camış-lann körkitü
15 y(a)rl~ap nom-luğ tilgen evirip ülgü
16 -süz sansız tınlüjğ-larığ ozğuru kut
17 -ğaru y(a)rlılpıdı O -lar :: y(a)rlı\myur

18 -lar y(a)rı~agay-ıar erser .. ançulayu
19 ok m(e)n y(e)me kutrulmak küsüş-lüg

20 t(e)ngrimkamağ unl(ı)g oğlan-lan birle
21 ol antağ yoleştürgülüksüz üsdünki
22 yig tözgerinçsiz edgü-lerig egsük
23 -süz tükel bütürgeli udaçı bolayın

-175- IIL25a.
üçünçbiş otuz

1 tip munçulayu yangın kılmış buyan
2 edgü kılınç-lann evire kut kolmış
3 k(e)rgek 00 bo titir kavşiki-y-a
4 tört türlüg alp tarıkğuluk tsuy

174 ffi.24b.
1 Alamkarakalyana(?) adlı tann Buda,
2 Dharmottaraadlı tann Buda,
3 Dharnıadhvaja adlı tanrı Buda,Suprabha
4 adlı tann Buda, Rajabrahma (?) adlı

5 tann Buda, Uttaraniti (?) adlı tanrı

6 Budadan başka bunu, bu şekilde,

7 önceden geçmiş, saygıya değer

8 bilgelik sahibi Budalar, öyle ki, nasıl
9 önceden, geçmiş; ilerde, gelecek (ve de) şimdi,
10görtınllibuzwnmU~~b~k~

II larının ulaşması için ödül vücudu
(Saf!lbhoga-kilya), 00-

12 lirtme (= başkalaşmış) vücutlu (Nirmônakôşaı,

daha üstü bulunmayan, mü-
13 kemmel, (en) üstün, doğru-düz sezmek (adlı)

(AnuttarasamyaksarrıJxxlhi) Buda
14 kutsallığını bulabildiklerini gösteri-
15 verip, öğreti tekerleğini (Dharmacakra) çevirip, had
16 siz hesapsız canlılan kurtarıp,

17 (iki.) buyurdular, buyurur-
18 lar, buyuracaklar ise; bu şekilde,

19 ben de kurtulmak istekli (olarak),
20 efendim, bütün canlılar ile,
21 öylesi karşılaştınlamaz, (en) üstün,
22 mükemmel, benzersiz.derecedeki iyilikleri,
eksik- [23] siz, tüketesiye bitirebileeek olayım'

175 m.25a.
üçüncü (kitap) yirmi beş(inci varak)

1 diyerek bu şekilde (iki.) işlemiş (olduğu) iyi
2 (iki.) davranışlarınıçevirerek mutluluk dilemiş

3 (olsa) gerek. (Işte) budurey Kausika,
4 dört türlü, uzaklaştınlması gerekli, zor, kötü

büyük kişilerin adlarına ve kitap adlarına gelen yüceitici bir önek veya ek" (Soothill 1937: 101a).
174.1 alangkarkalvani « Skr, Alaf[lkarakalyana- "güzel bir ziynet", UW'de alangkariaıkalyaneyerine yazım

yanlışı olabileceği, ayrıca sözcük anlamı dışında, geçmiş ve gelecek Budalardan birinin adı olduğu belirtilir
(Röhrborn 1979: 9 ıb).
174.2 darm-a-utari « Skr, Dharmottara(?) (Pali Dhammuitaraı bir hocanın adı (Edgerton 1972: 282b).
174.3 d(a)rmadivaçi «Skr. Dharmadhvaja (?) (Nobel 1958: 115), "farklı birkaç eski Budanın adı; en aşağıda

bulunan bir Budanın adı" Edgerton 1972: 279a.
174.3 supravi «Skr. Suprabha "(1.) eski bir Budanın adı" (Edgerton 1972: 600b).
173.4 raçabrahmi « Skr, rdja "prens" + brahmô(?), Nobel çevirisinde Brahmavisuddharôja (Nobel 1958: 115).
174.5 udarani-ıi « Skr. Uttaraniti "bir Budanın adı" (Nadelyayev 1969: 605a).
174.11 ıüş et'öz, b(e)lgürtme et'öz bak. Ş.Tekin 1961: 188-189; 1966: 39913; Soothilll937: 369, 142.
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5 ağ)r y(e)nne
6 tarkarğuluk kiter -gülük yig
7 başdırıkı ögretig..ler os anın t(e)ngri
8 -ler iligi-y-e birök kim kayu töz
9 -ün-leroglı töz-ün-ler ~1Z-ı

10 süz-ük kirtgünç kongül-lüg tınl(ı)g-lar ..
11 altun önglüg y(a)~ yaltnk-lığ kopta
12 kötrülmiş nom ilig atl(ı)g nom
13ertini içintekikılınç adartmak-ın

14 öçürmekat1(ı)g bölüküg boşğunsar

15 tutsarokısar söz-leser9Yü
16 sakımı urutmatın ötgürü yene adınağu
17 -~ kingürünom-layu birser-ler ..
18 ötrü ol antağ töz-ün-ler
19 oğlı töz-ün-ler kız-ı süz-ükkirt
20 -günç kongül-lüg tınl(ı)ğ-lar ülgülenç
2ı -siz tenglençsiz ulug buyan-lığ tir
22 -ginig yığğalı tirgeli uğay-lar ..
23 ne üçün tip'tiser .. inçe

-176- III.25b.
1 lF(a)ltı bo üç ming uluğ ming
2 yirtinçü-deki tınlujg-Iar barça
3 bir üddekolu-datükel-lig
4 kişi et'öz-in bulup pratyikabut
5 kutın bulsar-laranta yenekim erser
6 bir kişi ol O ança tenglig
7 yangı kut bulmış pratyikabut
8 dımar-lar-ka bir ajun-ta tört
9 türlüg tapığ-ırı uduğ-ın agır

10ayağ tapığ udugkılıp birerbirer
11pratyikabut-larka birerbirer
12 sumır tağ-ça yiti ertini-lerig
13ögüp buşı birser kaçarı yeneol
14 pratyikabut-lar nırvan-ka kirtük
15 -lerinteşarır-lığ süngük-Ierin yiti
16 ertiniüz-e ikirery(e)g(i)nni yoçan

5 rena ~

6 giderecek (iki.), mükemmel,
7 başta gelen dersler. Onun için, ey tanrı

8 lar hükümdarı, eğer herhangi bir soy-
9 lular oğlu, soylular kızı,

10 temiz inançlı görıle sahip canlılar,

11 altın renkli, parlak, parıltılı, her (şeyjden

12 yüksek, öğreti hükümdan (Dharma-raja) adlı öğreti

13 rnücevheri (Dharmaratna) içindeki 'davranış engelle
14 mesini yok etmek' adlı bölümü öğrense,

15 tutsa, okusa, söylese, düşünüp,
16 taşınıp, unutmayıp iyice anlayıp yine başka

17 (lar)ına açıklayarak: anlatıverseler;

18 (ancak o) zaman o, öylesi soylular
19oğlu, soylular kızı, temiz inanç-
20 lı görıle sahip canlılar, ölçüle-
21 mez, karşılaştırılamaz ulu iyilikli toplulu
22 ğu toplayıp, bir araya getirebileceklendir),
23 Ne için denirse, şöyle ki,

176 m.25b.
1 örneğin bu üç bin ulu bin
2 dünyadaki canlılar, hepsi
3 aym zamanda, çağda, eksiksiz
4 insan vücudunu bulup, Patyekabuddha
5 kutsallığını bulsalar, ondan sonra yine eğer

6 birisi o şekildeki

7 yeni mutluluk bulmuş, Pratyekabuddha (adlı)

8 seçilmişlere bir varlık yolunda (Gati) dört
9 türlü izzet ikramla saygı (gösterip)
10 (iki.), hizmet (iki.) edip (etse); (ve yine) tek tek
11 (bütün) Pratyekabuddhalan (harf. -a), tek tek

(bütün)
12 Sumeru dağı kadar yedi mücevherleri

(Saptaratna)
13 övüp, sadaka verse (ve) ne zaman ki yine o
14 Pratyekabuddhalar Nirvana'ya girdik-
15 lerinde geride kalan (Sarıra)kemiklerini yedi
16 mücevher (Saptaratna) ile (süslü), on ikişer

Yojana

176.8 ıôrı twlüg tapığ uduğ: ı. yeme-içme, 2. giyim-kuşam, 3. yatak takımı, 4. ilaç-deva (krş, 156.4 ve 196.5:
içgiduk aş SUl/SUş; ton.kedim; tôşegiduk tölit; ot em), Nobel 1958: 116/1.
176.9 u4ug: -g'nin kuyruğu kısa, -ş gibi!
176.16 yoçan « Skr, yojana "bir uzunluk ölçüsü birirm. I yojana =40 li =23 krn.; 12 yojana =480 li"
(ş.Tekin 1980a: 281/67); Soothill'de ise değişik rakamlar verilir: 40, 30 veya 16 li; yaklaşık 9 İngiliz mili
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17 idiz körlde körü kanınçsız asnıp

18 -lar ıdıp ol şanr-Iarın anta
19 urupt~H türlüg ku-a çeçek-in
20 yıd-ın yıpar-ın erdini tuuğ bra
21 kuşatri-lerin uzatı ayasar agır
22 -lasar tapınsar udunsar kavşiki-y
23 -a kongül-üngde netegol .. ol

-177- IIL26a.
üçünç altı otuz

1 kişi-ning bulmış buyan edgü kılınç-ı

2 ertingü üküş erür mü (..) ötrü kormuz
3 -ta t(e)ngri ertingüüküş teginür
4 t(e)ngrim tip ötündi .. antağ erser
5 kavşiki-y-a birök kim kayu tınlujğ-lar

6 bo altun öng O -lüg y(a)ruı.c yaltrık
7 -lığ kop-ta kötrülmiş nom iligi
8 atl(ı)g nom ertini içinteki kılınç
9 adartmak-ın öçürmek atl(ı)g

10 bölüküg boşğunsar tutsar okısar
11 söz-leser oyü sakımı urutmatın

12 ötgürü yene adıti-larka nomlasar
13 bo buyan edgü kılınç-ka öngre söz
14 -legüçi buyanedgü kılınç YHz ülüş

15 -inte bir-irıge y(e)me yitmez .. yuz
16 ming tümen ülgü kolti ülüş-irıte 'eng
17 mıntın ülgü teng yoleşürüg okşa

18 -tığ üz-e y(e)me O antı yitmez
190fşamaz .. ne üçün okşamaz

17 yüksekliğinde, güzel, bakmaya doyulamayan
Stüpa- '

18 lar yükseltip, o geride kalanlarını (Sarira) orada
19 (bir araya) koyup, binbir türlü çiçekle,
20 güzel kokuyla (iki.), mücevher (Ratna) (ve)
gölgelik-
21 lerle (Kşattra) (iki.) sürekli saygı gösterse (iki.),
22 hizmet etse (iki.), ey Kausi-
23 ka gönlünde nasıldır? O

177 Ill.26a.
üçüncü (kitap) yirmi altıüıcı varak)

1 insanın bulmuş (olduğu) iyi (iki.) davranışı

2 son derece çok mudur?" SonraIndra
3 tann "Son derece çoktur
4 efendim" diye belirtti. "Öyle ise
5 ey Kaıısika, eğer herhangi bir canlı,

6 bu altın renkli, parlak, panltı-
7 lı, her (şeyjden yüksek (olan), öğreti hükümdan
8 iDharmarôjaı adlı öğreti mücevheri
(Dharmaratnaş içindeki 'davranış

9 engellemesini (Kormôvaranaşyok etmek' adlı
10 bölümü öğrense, tutsa, okusa,
11 söylese, düşünüp-taşırup unutmadan,

12 tamamen anlayıp yine başkalarına

açıklasa,

13 bu iyi (iki.) davranış, yüz parça
15smdan birine dahi yetmez. Yüz
16 bin tümen (= 100000 x 10000 =1 milyar),
sayısız (Ko!i) parçasından, en
17 azından (birine bilel) -denk, eşit bir karşılaştırma

18 (iki.) ile de- asla yetmez,

(Soothill1937: 197b), ayrıca bak. Arat 1965: 345119(2).
176.17 kôrü kamnçsız: Uygurca metinlerde geçtiği örnekler için bak. Clauson 1972: 639a; Ş.Tekin 1980a: JJ nynk
k'n: y kwyrw qJnyncsyz J8ryty 'ydyz Jryp J8 qyırry ysqw (Index'e göre düzelt yswq!) yyty 'rdyny li, "wyıl pwydms
'rwr (an.ıng kent-i kôrü kanınçsız antı idiz erip ağıl-ları y(a)şulfyiti erdini-ler üze biamiş erür) "Onun kenti, seyrine
doyum olmayacak kadar çok yüksek olup, duvarlan ışıltılı yedi mücevherfler) ile işlenmiştir" Ş.Tekin 1980a:

190/68-69.
176.20 bra: Açıklama ve diğer örnekler için bak. Tezcan 1975: 84195; Ş.Tekinte göre Skr, eylem kökü pr- J>'vor
der Sonne Schützen' ile oldukça yakın görünmektedir (Ş.Tekin 1980b: 59118 LI 3).
177.1 kişi: JCsy şeklinde yazılmış.

177.9 adarımak <adar-t-, ada adından eylem (Clauson 1972: 68b). UW, masdarlı şekle maddebaşında yer vermez,
adart- maddesinde, "açık olmayan bir bağlamda" (AY 79.8), tıdığa-maklar şekliyle geçtiğinibelirtir. Anlamını "a,
zarar vermek, b. (datifle) engellemek, c. bağlarndan sözcüğün anlamı açık olarak çıkmıyor" şeklinde açıklar

(Röhrborn 1977: 77a); BT XIII'te tıdığ ile eşanlamlı olarak çevrilir (Zieme 1985: 195b) =Skr, karmôvarana
(Soothill 1937: 404b).
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20 tiser u kim bo töz-ün-ler
21 oğlı töz-ün-ler süzük
22 kirtgünç kongül-lüg tınlüjğ-lar üz
23 -eliksiz tayşing iii mıı-uıv

-178- IIL26b.
ı yonp ondın sıngar-kı

2 burkan-Iarığ üzeliksiz nom iii vı~n-II i

3 evirey(a)rı~gu..Iarınga
4 bolmak-ları üz-e
5 -gülük alkağuluk burkantar

6 sevingülük bolur lar :: yeney(e)me
7 I.c(a)ltı alku buşı-lar arasınta nom
8 buşığ kamağ-ta baştırıkı yig ol
9 tip y(a)rı~ayur m(e)n :: anı

10 kavşiki-y-a inçe bilgi! ertini
11 -lerke agır ayagtapıg uduğ kılmış

12 buyan edğü kılınç yilikdin süngük
13 -tin'berüki süz-ük kirtgürıç üz-e
14 isig öz-iri tite üç ertinig umuğ

15 ınağ tutup üç ınağ almak buyan
16 edgü kılınç-ka yitmez .. üç
17 ınağ almak buyan edgü kılınç

18 y~ınçsız Oang ç(a)l$:şap(a)t

19 küzetmek buyan edgü kılınç-ka

20 yitrnez u yazınçsız arığ ç(a)\cşap(a)t

21 küzetmiş buyan edgü kılınç kamağ

22 tınl(ı)g-l(a)ng üç türlüg kut-larka
23 kgngül öritdürgeli ötlemek

-179- IIL27b.
üçünç yiti otuz

1 edgü kılınç-ka yitmez .. üç türlüg
2 kut-larka kongül öritdürgeli öt
3 -lemiş buyan edgü kılınç üç üdki
4 kamağ tınlüjğ-Iar-nmg edgü-leringe
5 tıdığ ada kılmamak buyan edgü kılınç

6 -ka yitmez .. üç O üdkikamağ

19 benzemez, Ne benzemez denir-
20 se, işte bu soylular
21 oğlu, soylular kızı, terniz
22 inançlı gönle sahip canlılar, daha üstü
23 bulunmayan, kutsal Mahayana öğretisi

(Dharma) yolunda

178 III.26b.
1 yürüyüp, on taraftaki bütün
2 Budalardan (harf. daha üstü olmayan öğreti

tekerleğini

3 iDharmacakraş çevirerek buyurma1arı içinricacı

4 olmalan ile Budalarca övülür-
5 ler (iki.), Budalar (da) sevinirler,
6 ve de
7 böylece bütün sadakalar arasında öğreti tDharmaı
8 sadakasım 'hepsinden üstün ve mükemrneldir'
9 diye buyururum. Onun için
10 ey Kausika şöylece bil: Üç mücevhe- (Triratna)
11 re saygı (iki.) (gösterip) hizmet etmiş (olmak),
12 iyi (ve) iliğinden kemiği-

13 ne kadar temiz inanç ile
14 sıcak (tatlı) canını terk edip, üç rnücevheri

(Triratna) umut,
15 sığınak kabul edip, üç sığınak saymak (da) iyi
16 (iki.) davranışa yetmez. Üç
17 sığınak saymak, iyi (iki.) davranışü),

18 saf (ve) temiz dini öğreti/yi) (Si~a.pada)
21 gözetmek iyi (iki.) davranışa

20 yetmez. Saf, temiz dini öğreti (Si~Ô{Jada)

21 gözetmiş (olduğu) iyi (iki.) davranışü) (ve) bütün
22 canlıları üç tür saadetlere
23 gönül beslemek için öğütlemek, iyi

179 Ill.27a.
üçüncü (kitap) yirmi yediıncivarak)

1 (iki) davranışa yetmez. Oç tür

2 saadetlere gönül beslemek için öğüt-

3 leınjmiş iyi (iki.) davranış, üç dönemki (Trişkala)

4 bütün canlıların iyiliklerine
5 engel (iki.) (Avar~) olmamak iyi (iki) davranı

6 şa yetmez. 'Üç dönemki (Tri~kô.la)bütün

178.22 üç turlug ku: =üç mezhep =Skr. triyôna =Çin. san cheng (bak. Soothill 1937: 58ab; Ş.Tekin 1960:
27/104-106) =üç kut, Nobel: "die drei bodhis: ı. Sravaka-bodhi, 2. Pratyekatbuddha-jbodhi, 3. anuttara-bodhi
(anuttarasamyaksambodhi)" (Nobel 1958: 117).
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7 tınlüjğ-lar-nmg edgü-leringe tıdığ

8 ada kılrnarmş buyan edgü kılınç üç
9 türlüg kut-lanğ bulgu-lfatıdığ
10 ada kılmamak buyan edgü kılınç-ka

II { [yitmez .. üç türlüg kut-lanğ bulğuka

tıdığ ağa kılmamış buyan edgü kılınç

12kamağ tınl(ı)g oğlanın tört türlüg
13 yavlak yol-larıntın t(e)rk tavrak ün
14 -türgüke ötlemek buyan edgü
15 kılınç-ka yitmez .. tört türlüg
16 yavlak yol-larmtın t(e)rk tavrak üntür
17 -güke ötlemiş buyan edgükılınç

18 tınlüjğ-lar-rımg kılmış ayığ kıhnç-Iar

19 -ın öküntürüp O kşanti kılğa

20 -lı ötlemek buyan edgü kılınç-ka

21 yitmez .. tınlüjğ-lanğ kılmış ayığ

22 kıhnç-Iarm öküntü;Üp kşarıti kılğa

23 -lı ötlemiş buyan edgü kılınç alku
24 emgek-lig tolğak-lığ tınlujğ-lar-ığ

-180- III.27b.
1 ozğurğu-ka kutğarğu-ka ödemek
2 buyan edgü kılınç-ka yitmez .. alku
3 emgek-ligtolğak-lığ tınlüjg-larıg

4 ozğurğu-ka kurğarğu-ka ödemiş

S buyan edgü kılınç emgek üz-e yurek
6 -leri yançılmış O korkmç-ta
7 sıkış-ta turmış irinç y(a)rhg umuğ

8 -suz ınağ-sız tmlüjğ-larıg boşumak kut
9 -ğarmak buyan edgü kılınç-ka yitrnez ::
10 emgek üz-e yurek-leri yançılmış
II korkınç-ta sıkış-ta turmış umuğ

12 -suz ınağ-sız irinç y(a)rhg tmlüjğ-Iar

13 -ığ boşamak kııtğarmak buyan edgü

kılınç

14kamağ üç üdki burkan-larüz
IS -kinte tınlüjg-lar edgüsinge iyin
16 ögirip angayu burkan kutın

17 küzetdürmek buyan edgü kılınç-ka

18 yitmez .. kamag O üç üdki
19 burkan-Iarüskinte tınlüjğ-lar edgü
20 -singe iyin ögirip angayu burkan

7 canlılarm iyiliklerine engel
8 (iki.) (Avara~) olmamış (olmak)' iyi davranış, 'üç
9 tür saadetleri bulmaya engel (iki.)
10(Avar~) olmamak' iyi (iki.) davranışa

11 [yetmez. Oç türlü saadetleri bulmaya
engel (iki) (Awırana) olmamış (olmak)' iyi davranışı.]

12 bütün canlılan dört türlü
13 kötülük yollarındançarçabuk Çl

14 karınayı öğütlernek iyi (iki)
15 davranışa yetmez. 'Dört tür
16 kötü yollardan çarçabuk çıkar-

17 mak için öğütlemiş (olma)' iyi davranış(ı)

18 'canlıların işlemiş (oldukları) kötü davranışla

19 rını itiraf ettirip, pişmanlıkduymalan gerekti
20 ğini öğütlemek', iyi (iki.) davranışa

21 yetmez. 'Canlılara işlemiş (oldukları)kötü
22 davranışlarını itiraf ettirip, pişmanlık (Kşanti)

duy-
23 malan gerektiğiniöğütlemiş (olma)' iyi (iki.)

davranışı

24 'bütün ıstıraplı, eziyet içindeki canlıları

180 III.27b.
1 kurtarmayı (iki.) öğütlemek'

2 iyi (iki.) davranışa yetmez. 'Bütün
3 ıstıraplı, sefil canlıları
4 kurtannayı (iki.) öğütlemiş (olma)'
5 iyi (iki.) davranışü) (ve) 'ıstırap ile yürek
6 leri parçalanmış, tehlikede,
7 sıkıntıda kalmış, zavallı (iki.), umut-
8 suz, sığınaksız canlıları kurtarmak, serbest
9 duruma getirmiş (olmak da)' iyi davranışa

yetmez.
10 Eziyet ile yürekleri ezilmiş,
11 tehlikede, sıkıntıda kalmış, umut
12 suz, sığınaksız, zavallı (iki.) canlıla-

13 rı kurtarmak, serbest duruma getirmek iyi (iki.)
davranışü),

14 bütün üç dönemki Budalar huzu
15 runda, canlılar(ın) iyilikleri için
16 sevinip, ayrıcaBuda kutsallığını

17 gözettirmek (de) iyi (iki.) davranışa
18 yetmez. Bütün üç dönemki (Trişldila)

19Budalar önünde, canlılar(ın) iyilik
20 leri için sevinip, aynca Buda
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21 kutın küzetdürmek buyan edgü kılınç

22 tınl(ı)g-lar-nıng adın-Iarığ sök
23 -mek tokırnak urmakemgetmek

-181- IIL28a.
üçünç sekiz otuz

1 -te ulatı y(a)vlalf kılınç-lanğ IFo4
2 -d(u)rup alku edgü törü-lerteyaratıhıp

3 aj..un ai-un-ta üç ertinig
4 ayamak ağırlamak-lığ küsüş-te tur
5 -ğurmak burkankuu-lıg yonğ-larığ

6 bütürgü-ke katığlanrnak buyan
7 edgü kılınç-ka yitmez :: bo munça
8 türlüg edgü-lüg iş-lerig bütür
9 -geli ötlemek buyan edgü kılınç yala
10 -ııguz nom tilgen-in evirtgü-ke ötüg
ı 1 -çibolmak buyan edgü kılmç-ka

12 yitmez .. anı üçün kavşiki-y-a

13ondın sıngar yirtinçü-de-ki kamağ
14 üç üdki bügü biliglig burkan
15 -larıg nom tilgenin evirtgü-ke altı

16p(a)ramıt-lang toşgurtğu-ka ötüg
ı7 -çi bolsar o. yene O sansız sakış
18 -sız üd-lerkolu-larertginçe
19nırvan-ka kirmetin yirtinçü-de
20 mengün turğu-ka tütrüm tering
21 nom töz-in aça yaQ-a ukıtğu-ka
22 ötügçi bolsar ol buyan edgü

21 kutsallığını iyi (iki.) davranısu):

22 canlıların, başkalarını azar-
23 lamak, dövmek, (onlara) vurmak, acı çektirrnek-

181 m.28a.
üçüncü (kitap) yirmi sekiz/inci varak)

1 ten başka, kötü davranışlan bir kenara bı-

2 Takıp, bütün iyi öğretilerıle (harf. donanıp,

3 varlık yolunda (2kez) (Gatı) üç mücevhere (Triratna)
4 saygı göstermek, saygı göstermeıleri) istek bes
5 lemetleri), Buda kutsallığınasahip yolları

6 bitinneye gayret gösterme(leri de) iyi
7 davranışa yetmez. Böylesi
8 değişik işleri bitir-
9 meyi öğütlernekiyi (iki.) davranışü), yal-
10nIZ öğreti tekerleğini (Dharmacakra) çevinneyerica
11 cı olmak: iyi (iki.) davranışına(bile)
12 yetmez. Onun için ey Kaıısika,

13 on taraf dünyadaki bütün
14 üç dönemki (Triş/dila) bilgelik sahibi Buda-
ıs Ian öğreti tekerleğini iDharmacakraı çevirtmeye,

altı

16 erdemleri (Paramita) (bütünüyle) tamamlarmaya
rica-

17 cı olsa; yine sayısız

18 (iki.) zamanlar (iki.) geçene değin,

19Nirvana'ya girmeden, dünyada
20·sonsuza değin durmaya, keskin, derin
21 öğreti tDharmaş esasını açıklayarak (iki.)

anlaşılmasırıı sağlamaya

22 ricacı olsa, o iyi (iki.)

180.23 urmak 'vurmak, acıtmak' Cwrm1 q) yerine JwyJmJq şeklinde yanlış yazım? ur-, tokı- ile kullanılabiliyor

(Nadelyayev 1969: 614a), emgek ile de kullanılabiliyor (Nadelyayev 1969: 172ab), dolayısıyla buradaki şekli de
urmakşeklinde okuyabiliriz.

181.1 J:o#(u)rup: DTS sözeüğe katdur- şeklinde yer verir ve kot- maddesine gönderir, oradan da kod- ve ~ô

maddesine gönderir (Nadelyayev 1969: 461a); sözcüğün doğru yazımının koddur- şeklinde olması gerekir, ayrıca

krş. çağatay 1945: 5419.
181.16 ıoşğurt- "doldurtmak, tamamlatmak, tamam hale getirtmek", ED'de, eylemin -ı-'siz şekline tuşğur

'karşılaştırmak,buluşturmak' okuyuşuylayer verildikten sonra, toşğur- 'tamamlamak, oldurmak' okuyuşununda
olası bir okuyuş olabileceği kaydedilir (Clauson 1972: 562b). DTS'de her iki şekil de vardır, ancak Uygur dönemi
için -o-'lu örnek söz konusudur, DTS 578b ve 676a. Nobel metninde bu kısım şöyle çevrilmiştir: "die sechs
pôrômitasvollstiindig zu e r f ü lle n" (Nobel 1958: 118). Bu çeviri de 'doldurmak' karşılığı olan toşğur-':

destekler.
181.18-185.6 Ş.Tekin'in de belirttiği gibi, bu kısımlar, metnin çince aslında -ve tabii ki Nobel çevirisinde de
yoktur (Ş.Tekin 1959: 297; krş, Nobel 1958: 119).
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182 m.28b.
ı davranış (başkasıyla) karşılaştırılamayacağı gibi ben
2 zersizdir(de)" diyerekbuyurdu.
3 O zaman sayısız Brahma
4 tanrılar, tanrılar ham İndra

5 tanrı, (Gariga) ırmağı tanrıçası, dört (Cmur)
6 tanrılar topluluğu,

1 hepsi birlikte, oturmuş (oldukları) yerlerinden
8 sağ omuzlarındaki

9 giysilerini sağ taraftan açıp, sağ dizlerini
10 çökertip, ayalarını kavuşturup, saygı

1ı göstererek başlarını yere
12 değdirip, ba!i(lar)ını eğerek secdeyevarıp, tannlar
13 tanrısı (Devaıi(ieva) Budaya şöylece saygiy-
14 la söylediler: "Adı yüceltilmiş (lJJkajye~!ha), saygı-

15 ya değer efendim! bütün
16 tanrılar topluluğu, bu altın renkli,
17 her (şeyjden (çok) yüksel
18 tilmiş, öğreti hükümdan (Dharmaraja) adlı

öğreti mücevherini

19(Dharmaratna) saygıyla bugündensonrabu
20 oareu mııcevrıerırıı ıımarmaramaı

öğreneceğimizi, oku-
21 yacağımızı, söyleyeceğimizi, iyice aniayıp yine

başka- lanna açıklayacağımızı,bu öğreti

mücevheri için-
23 deki buyruk doğrultusundayürüyeceğirnizi,

(size), saygıyla

183 III.29a.
üçüncü (kitap) yirmi dokuzumcu varak)

1 belirtiriz. Ne denirse, ey adı

2 yüceltilmiş (Lokajyeş!ha), biz, bütün tanrılar

3 topluluğu, daha üstü bulunmayan, (en) üstün,

4 mükemmel, doğru-düz sezmek
(Anuuarasomyaksamoodhiı (adlı) Buda Kutsallığı

5 isteğine ulaşınaya çalışıyoruz. Bu öğreti

6mücevherifnia) (Dharmaratna) içindeki yorumları. ayn
7 ayrı öğreti belirtileriıunarmaıassanaı;
öğrenilmesi gerekli

8 davranış yine, Buda xuısauıaını

9 bulmak için son derece iyi (ve) uygundurlar,
10 efendim" diye (konuşmasını) saygıyla

tamamlayıp, sonra
II o Grdhraküta dağının ayrı

12 ayrı tanrısal güzellikteki Mandaraka, Maha-
13 mandareka tanrıyerin-

-182- III.28b
1 kılınç yoleşdürgülüksüz ok okşat

2 -ğuluk-suz erür y(a)rlı~dı::

3 ol üdün sansız sakış-sız ez-ma
4 t(e)ngri-ler t(e)ngri~1
5 t(e)ngri kang ügüz
6 m(a)lJafaaç t(e)ngri -ler KUVlLiIU-1

7 kamağ-un barça olurmış orun-larıntın

8 örn tıırup ong 'engin-lerinteki
9 ton-ların birtin sıngar açırup ong'tiz-lerin
10çökitip ay-a-ların kavşurup agır

11 ayamak-ın töpü-ler-in
12 tegürüp yinçürü töpün yukünüp t(e)ngri
13 t(e)ngri-si burkan-ka inçe
14 ötündi-ler .. atı ............. ıı.... WJIJll ... &JUıl ayağ

15 -ka tegimlig t(e)ngrim biz kamağ
16 t(e)ngri-ler kuvrağ-ı bo
17 y(a)ru\c yaltrık kopda köt
18 -rülmiş nom atl(ı)g nom
19 eşidü teginip bo kün-te ınaru bo
20 nom ertinig boşğunğalı tutğalı

21 -ğalı söz-legeli ötgürü yene adın

22 -Iarkanem-Iagahbo nomertini
23 -dekiy(a)rlıg-ça yorığalı ötünü

-183- IIL29a.
üçünç otuz

ı teginür biz .. ne üçün
2 kötrülmiş e biz
3 kuvrağ-ı üz-eliksiz üstünki
4 yig köni tüz tuymak kutı

5 küsüş-lüg tegirıür biz om bo nom
6 erdini içindeki yorüg-Ieri
7 adruk nom b(e)lgü- leriögretingülük
8 yong-ları yene burkan
9 bulğu-ka ertingüedgüyaraşı erür-ler

ıot(e)ngrim tip ötünü tüket öttü
II ol k(a)rtirakut mg töpü-sinte
12adruk t(e)ngridem körldemantarıkmtana
13 -mantarik-te ulatı
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14 -dekiku-a çeçek-lerig
15 -si burkan üz-e
16 -lar .. ol o~ üd-te bo üç
17 uluğ ming yirtinçü suv yomkı

18 tepredi kam -şadı .. t(e)ngridem
19 altun küvrüg-lerk(e)ntün etdi
20 -ler .. biş türlüg tüzülmiş

21 yinçke oyun-lar üni eşidildi ..
22 altunönglügy(a)rul}-lar közünti ..
23{öttü t(e)ngri t(e)ngri

t(e)ngri t(e)ngrisi] " -, .

-184- III.29b.
ı inçe öıündİ." atı köt
2 -rülmiş ayağ-lfa tegimlig t(e)ngrim
3 bo altun önglüg y(a)ru\c-1ar közünmek
4 -i biş türlüg tüzülmiş inçke
5 oyun-lar üni eşidilmeki .. t(e)ngridem
6 altıın-luğ küvrüg-ler
7 k(e)ntün etmeki bo üç ming uluğ

8 ming yirtinçü yir suv yomkı

9 tepremekikamşamakı bolar barça
10 bo nom ertini içinteki kılınç
11 a~aI1JTI*-ln öçürmek bölük-ügnom
12 -layu y(a)rlıkamal<:-nıng küsüni edgü
13 -si edrem-i-rıing irü-si b(e)lgüsi tegi
14 -nür erki t(e)ngrim tip tidi c: ".
15anta öttü t(e)ngri t(e)ngri-siburkan
16 inçe tip y(a)rı~dı e e antağ ol
17 antağ ol kavşiki-y-a ~(a)ıtı s(~)n

18 ötünmiş teg ." O inçip bo munça
19 kyg kelig edrem-ler barça bo nom
20 erdini-ningkamağ-ka bir teg
21 umuğ ınağ bolmak-lığ adruk
22 adrukasığ tusu kılmaklığ

23 bodis(a)t(a)v-ıar-nıng adrukadruk

14deki (Devalokıı) (iki) tannlar tanrı-

15 sı (Devatitieva) Buda üzerine birlikte saçtı-

16 lar. İşte tam o anda, bu üç bin
17 ulu bin dünya, yer-su outunavıe

18 titredi, sarsıldı. Tanrısal

19 altın davullar kendiliklerinden öttü-
. 20 ler.

21 hafif, müzik sesleri işitildi,

22 altın renkli
23 Daha sonra tannlar ham [İndra tanrı,

tanrılar tanrı/sı) (Devatideva)] Budaya

184 ffi.29b.
1 saygıyla sordu: "Adı yü-

2 eeltilmiş (Lokajyeşfha), saygıya değer efendim!
3 Bu altın renkli ışıkların görünme-
4 si; beş tür düzenlenmiş, hafif
5 müzik seslerinin işitilmesi; tanrısal,

6 altın davullann
7 kendiliklerinden ötmesi; bu üç bin ulu
8 bin dünya, yer (ve) suyun büsbütün
9 titremesi, sallanrnası, bütün bunlar
10 bu öğreti mücevheri içindeki

davranış

11 engellemesini (Karm/ivarafJ'l) yok etmek (adlı)

bölümü açık-

12 layıp yerine getirmenin gücü kuvveti, iyili-
13 ği (ve) erdeminin belirtisi, göstergesi (Uı/qaf}tl) mi
14 dir acaba efendim?" dedi.
15 Ondan sonra tannlar tanrısı (Devaıitieva) Buda
16 şöylece buyurdu: "Öyledir,
17 öyledir, ey Kausika, aynıyla senin
18 belirttiğin gibidir. Öyle ki, böylesi
19başkalaşarak: gelme tUpapôduka) erdemleri
bütünüyle bu öğreti

20 rnücevherinin(Dharmarainaş kamuya aynı

21 umut, sığınak olmaklı, ayrı

22 ayrı fayda (iki.) işlemekli,

23 Bodhisattvalann ayn ayrı

183.12-13 mantarikm(a)flamantarik« Skr, mandôraka, mahômandôraka (mandôrava, °raka), "kutsal bir ağaca ve
çoğunlukla da bu ağacın çiçeklerine verilen ad; Budanın üzerine çiçeklerini döken ağaç" (Edgerton 1972: 419a,
424b; Nadelyayev 1969: 3300, 338b).
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IIL30b.
186 ID.30b.

ı bilgilenrnek erdemine engelsiz
2 sahip oldular. İkinci toplulu-
3 ğuna öğretiyi (Dharma) anlatıp buyurduğunda 90000
4 Koti, Nayuta tümen canlı-

5 lar da bu iyiliklere tamamıyla sahip
6 olup, Arhant kutsallığını buldular.

185 ill.30a.
üçüncü 'kitap' onızüırıcu varak)

1 iyi kök iSvabhôvaı (ve) esaslarını arttır

2 mak, çoğaltmaklı;canlılarınayn
3 ayrı kötü (iki.), fena (iki.) davranış

4lı kir-pasaklarınıyıkamak, ant-
5 ınaldı alevi(nin) yalımımn belirtisi (La/qar:uı)

6 göstergesidir. Niçin denir-
7 se, ey Kaıısika, şöyle düşünmek-

8 teyim: Uzun süre önce, geçmiş, had-
9 siz hesapsız, yüz bin Asamkhyeyakalpa
10 zamanlardan önce bu dünya, yer (ve)
11 suda Rajaratnaprabhssa(?) adlı

12 tann Buda, uygun (şekilde ?) belirerek buyur
13 muş idi. 0, temiz olarak gelmiş, saygıya

14 değer, doğru-düz sezişli, altı

15 yüz seksen Koti (= 68 000 000) Kalpa, devir
16 bu dünyada kalıp, buyurup, canlı-
17 lara ulu fayda(iki.) sağlayıp buyurdu.
18 En baştaki topluluğuna öğretiyi (Dharma)

anlatarak
19 buyurduğunda, yüz bin Koti, Nayuta,
20 on bin canlılar, bütün (zararlı) eğilimlerini

(Asrava)
21 yok edip, tutku (Klesa) kirlerini uzaklaştırıp,
22 Arhant kutsallığını bulup, üç tür
23 parlak bilge bilgitye), altı tür

-185- l1L30a.
üçünç ülüş otuz

1 edgülüg töz üklit
2 -mekasmak-lığ unlüjg-lar-nıng öng
3 -i öngi agır tsuy irinçü ayığ

4 -lıg ilir tapça-lann yumakant
5 -mak-lığ çoğ-ı yalın-ı-nıng irü-si
6 b(e)lgü-si titir 00 ne
7 tiser .. kavşiki-y-a 9yür
8 rn(e)n öngre ertmiş ür ırak ülgü
9 -süz sansız yyz ming asarıkı kalp
10 üd-lerteaşnu bo yirtinçü
11 sav-ta raça-radna-prabasi atl(ı)g

12 t(e)ngriburkan ong b(e)lgili-ey(a)rhlfa
13 -mış erti ol ayağ-ka

14 tegimlig köni tüz alu
15 YHZ sekiz on kolti kalp üdün
16bo yirtinçü-de turu y(a)rh~p tınl(ı)g

17 -larka uluğ asığ tusu
18 başdırıkı kuvrağ ınga nom ıunu-ıavu

19 y(a)rhJfa4~da yuz kolti
20 tümen tınlüjg-Iar

21 alkıp nızvanı-lığ ilir-Ierin
22 arhant kutın bulup üç türlüg
23 y(a)ru~ bilge bilig altı

-186-
1bügülenmekedrem-ke i ii BlV .. ~I·.I'.

2 erklig bolu-lar .. ikinti
3 -1Oga nom -..' n. yla.)rJJj~(1l$lta

4 on ming kolti
5 -lar y(e)mebo ~(H.JU-It,;n(~ UIKı~I-IHl

6 bolup arhant

185.11raça-radna-prabası: Nobel çevirisinde ratnarôjamahôprabhôsôloka (?) şeklindedir (Nobel 1958: 119). Bak.
açıklama 186.14. .

185.13y(a}rlıJ:.amış: R.-M. metninde -ş yerine -k basılmış.

185.20 akıg: 'akım, cereyan; eğilim (Nirvanaya ulaşmayı engelleyen zararlı eğilimler)',Skr, ôsrava bilince zararlı

dört akım: kôma 'arzu, istek, özlem (arzulanan, istenen, özlenen şey), «object of) desire)', bhava 'varlık durumu,
varlık şekilflerji (state of existence)', drsti 'bakış, görüş, düşünce, amaç (view, opinion)' ve avidyô. 'bilgisizlik, ce
halet, cahillik (ignorence)', Pali kdma,bhava,avijja. ve diuhi (Edgerton 1972: 176b, 407a, 269b,77b; l11b-l 12a);
aktg'm bu dört terimin karşılığı olduğu Röhrbom 1979: 79b-gOa'da belirtilir.
186.5 tükellig bol- u •••(birşeyden)üstün olmak, mükemmel olmak, eksiksiz, kusursuz olmak" (Clauson 1972:
481b; Nadelyayev 1969: 5900).
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-187- III.31a.
üçünç bir kırk

1 y(a)rı~dı u bo atl(ı)g

kin
2 keligm-e üd-lerte bo sap(a)lokadatu
3 atl(ı)g yirtinçü yir suv-taarığ-ın

4 kelmiş ayağ-ka köni tüz
5 tuyuğ-lı bilge bilig ç(a)\cşap(a)t-I.m

6 tükel-lig edgün barmış yirtinçüg
7 ukmış üz-eliksiz er töz-in eren
8 -lerig ıurulturdaçı t(e)ngri-ler-ning
9 yalanguk-lar-nıng bakşi-sı .l\..\\;IJHll.l.Ul

10 tuymış burkan atı kötrülmiş tip

7

8 doksan sekiz bin
9 on bin insan daha
10 Arhant buldular. tanrı-

11 lar hükümdan. şöyle ki, ben o çağda,

120zmn~daRama~abhaaillıbzınlın.Oüçüncü

13 (SaJ}1gha) öğretiyi (Dharma) açıklayıp
buyurduğunda,

14o, Rajaratnaprabhasa (?) adlı tann

15 Budadan şimdiki, bu altın renkli,
16 her (şey)den (çok) yükseltilmiş,

17 h~dm oolıö~ti

mücevherini
18 sonra, daha üstü bulunmayan, (en) üstün,
19 mükemmel, doğru-düzsezmek (adlı)

lA~ıuJtı(J,rasan1yaksamJ)4oah~ı)Buda kutsallığı

20 öğrendim, (gereklerini) yerine getirdim,
okudum,

21 söyledim; sonra, o vakit tanrılar
22 tanrısı (Devôiidevaş Buda, bana Buda kut-
23 sallığına (ulaşmak: destek verip, lütfedip

şöyle diyerek
187 ffi.31a.

...............J1J1.""'''''''\JLıı.JL••u-tJ i otuz bininci varak)
1 'Sen (harf. bu)Ratnaprabha adlı kız, ilerde,
2 gelecek çağlarda, bu Sahalokadhatu (?)
3 adlı dünya, yer (ve) suda temiz olarak
4 gelmiş, saygıya değer, doğru-düz

5 sezişli, bilge bilgi Sikşapada'ya
6 eksiksiz sahip, iyilikle gitmiş (Sugata), dünyayı
7 anlamış, daha üstü bulunmayan, er(lik) esasıyla,

erkek-
8 leri uysallaştıracak (olan), tanrıların,

9 insanların öğretmeni, doğrudan kendisi
10 aydınlanmış Buda, adı yüceltilmiş

186.12 radnaprabi « Skr, Ratnaprabhd "(1.) Bir sreşthirı'in kızı, (2) lokadhatu'nun birinin adı (Edgerton 1972:
451b); sreşthin ise, Sravastl'li bir ev sahibi, Sravasti'li bir 'sakin' (Edgerton 1972: 536b), Sravasıı, insanlan ve
eşyalarıyla ünlü bir şehir, aynı zamanda eski bir krallık (Soothill 1937: 179b).
186.14 raça-radna-prabasi « Skr, "Rajdraınaprabhdsa (?) kaynaklarda böylesi bir tanrı adı yoksa da, FE'da
Ratnaprabhôsa 44(1) bir Tathagatanın adı, (2) bir Bodhisattvanın adı" (Edgerton 1972: 66a) bilgileri yer alır.

Nobel'de. bu kısmın çevirisinde raça-radna-prabasi adı geçmez (Nobel 1958: 120).
187.2 saptaüokadatu « Skr, sahôloka-dhôtu (?) sapa- -- (saba-) + loka 'dünya' +dhdtu 'sınır, bölge' (7), okunuşu
ve anlamı henüz pek açık olmayan bu sözcük ve açıklamalar için bak. Zieme 1985: 34/21; Ş.Tekin 1960: 29/151.
18796edgün barmiş =Skr. sugata, svdgata bak. Tezcan 1974: 100/684; Ş.Tekin 1966a: 401/1; krş, angın Ice/miş

AY 185.13, 187.3.
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188 m.3lb
1 yedi mücevhere(Saptarainaş eksiksiz

Caktavartin
2 han oldum. İşte o sebepten dola-
3 yı, şimdi, yine daha üstü bulunmayan, (en)

üstün,
4 mükemmel, doğru-düzsezmek
(Anuuarasamyaksambodhiı(adlı) Buda kutsallığını

5 bulunca, adım, şöhretim (de) on taraf dünya-
6 da bütünüyle yayılmış oldu."
7 diye buyurdu. Eksiksiz bilge tanrılar

8 tanrısı (Devôiidevaş Buda bu şekilde buyurduktan
9 sonra, o Grdhraküta dağının tepesindeki
10 toplanmış, üstte tanrı, altta insan,
11 ayrıca bütün (iki.) topluluk (iki.), onun
12 arasında gibiymişçesine Paryarikha-buddhagibi
13 son derece ulu, büyük ışıklı bir tekerlek (Cakra)
14 içinde, son derece ulu bir tanrı Buda(mn)
15 öğretiyi (Dharma) açıklayıp, oturup,
buyurduğuını gördü-
16 ler. Onu görüp sonra, o bütün
17 topluluk (iki.) ve destekçileri şaşırdı
18 lar, hayret ettiler. Sonra tanrılar ha-
19 m İndra tanrı, tannlar tanrısı tDevôiidevaşBuda-

(Lokajyeş!ha)' diyerek "
II 'bu on isme eksiksiz sahip olan, Sôkyamuni
12 adlı Buda olacak\i diye buyurdu.
13 İşte ben, ey Kausika, o zamandan bu yana,
14 Buda kutsallığını buluncaya değin dört
15 tür kötü yollardan geçip, kurtulup,
16 iki varlık şeklinde (de) (Gati) doğdum. Bir
(incisi)
17 tannlar yerinde (Devaloka), İkincisi insan
~1 •
aıemın-

18 de (Galı)! Tanrı yerinde (Devaloka) doğduğum
19 da tannlardan mükemmel, farklı oldum. İn
20 san aleminde (Gatı) doğduğumda İnsan

2llardan daha üstün, başta gelen oldum, o
22 ikisinin arasında! Yine sekiz yüz
23 kırk bin defa, altın tekerlekli-188- III.31b.

1 yiti ertini-ke tükel-lig ""'''....ın.......'.... IJ' .....A ..

2 karı bolturn .. ol O~ öt
3 -gürü yene üz-eliksizüsdünki
4 yig köni tüz
5 bulup
6 -çü-fJe kingürü
7 tip y(a)rlı~dı ::
8 t(e)ngri-si

y(ajrlıkadukta
9 öttü ol k(a)rtirakut
ıo yığılmış üsdün t(e)ngri
II ulatı tirin anıng

12 arasınta teg erser paling'ıeg bir
13 ertingüuluğ y(a)~-lug tilgen
14 içinte angsız t(e)ngri
15nom oluru y(a)rh~lş-In

körti
16 -ler u

17 tirirı

18 -lar eo

t(e)ngri
19 -1 kormuzta t(e)ngri-si
borkan '

II bo on atl(ı)g

12
13inçip m(e)n K.LilV:~UU·aV-4i

14 burkan bulğınçaka'tegi tört
15 türlüg yavlak ozup
16 iki aj-un-larta tuğdum :: bir
ı7 t(e)ngri yir-inte ikirıti yalangukaj-un
18 -ınta t(e)ngri yir-inte tuğdukum
19-ta yig'adruk boltum yalan
20 -gukajun-ınta tuğdukum-ta yalanguk
21 -ıaria yig'başdmkıı ~ıtum anıng ·
22 ikin ar-a-sının .. yenesekizon
23 tört y~z ming tilgen-lig

188.12 paling « Skr, paryankai-bandhaş (1) bak. Gabain 1959: 37/516; kış. bağdaşınu olur- AY 172.1ı.

belingdeg 'ansızın' okuyuşu da en az pa/ing kadar olası bir okuyuş şekli. Bu ibare için son yıllarda tercih edilen
okuyaş şekli de böyle, krş. Sertkaya 1986: 50.
188.14 angsız: bak. Röhrbom 1981: 164b··166ab.
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sövleverek saygıylaricada bulundu:

tekerlek (Cakra) içinde görünüp
tanrılar tanrısı (Devô.tideva) Buda ne

vüceıtıımış (Lokajyeş!ha), saygıya değer

189 m.32a.
otuz iki (nci varak)

1 adlı tanrı Buda acaba? Yoksa başkalaşıp

2 gelme erdemi sayesinde görünen
3 Buda (Nirmll.ryıbuddha) mıdır acaba?

Yoksa on
4 taraftaki, herhangi bir dünyada
5 mevcut sıradan (Sama/ii) Buda mı, lütfedermisiniz
6 acaba efendim?" diye saygıyla sordu. Sonra,
7 eksiksiz, tannlar tanrısı (DevôiidevaşBuda
8 şöylece söyledi: "Ey Kaıısika,

9 o ışıltılı tekerlek (Cala'a) içinde görünüp
10 tannlar tanrısı (Devaıideva)Buda ise
11 asla başkalaşına ile görünen, başkalaşan
12 Buda değildir; dahası,o

zamandan beri
13 ben, (öğretiyi) anlatanüm); bana, Buda

20 ya
"Adı.

14 destek buyuran Rajaraınaprabhasa

15 adlı tannlar tanrısı tDevôüdevaıBuda, doğrudan
16 kendisi buyurur. Dahası o tannlar tann-(Devaıi-
17 sı Buda, bu şekilde, kurtulacak olan
18 canlılan kurtannayı tamamlayıp, bu
19 Sahalokadhatu adlı dünyanın

20 tam doğu tarafında,yüz bin
21 Ganj (Ganga) ırmağındaki kum sayısınca Buda
22 lar ülkesinden (Buddakşetra) bu yana

Ratna-alamkarakalyana (?)
190 III.32b.

'1 adlı mücevherle (Ralna) bezenmiş, dünyada
2 oturup, dahası Nirvana'ya
3 girmeyi gerçekleştirmeden.canlılara fayda
4 (iki.) sağlayıp, öğretiyi (Dharma) açıklayıp buyurur.ki

IIL32be

IIIe32ae

-190
ı atl(ı)g ertinin İ!İg1İg VUIIHU':II-{I~

2 olum omanu y(a)rlılfap

3 kirü y(a)rı~amatın

4 tusu kılu nom

189.3 b(e)lgii.rtme burkan = Skr, Vücut bulmuş veya dönüşüm geçirmiş, dönüşmüş, başkalaşmış

Buda; Budaların ve Bodhisattvaların sınırsız ve evrensel görünme güçleri, farklı şekilde yeniden ortaya çıkma

yetenekleri (Soothill1937: 141a).
189.12 başatın'berü: hayat {-DIn} morferni ile AY'ta görülür, bak. Nadelyayev 1969: 79a.
18ge22 ratnaalangkari « Skr, Ratndlamkôra (?) Nobel 1958: 120, FE -alamkarika (Edgerton 1972: 67b).
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191 ffi.33a.
üçüncü (kitap) otuz üç(üncü varak)

1 tanrısı (Devôtldevaş Budayı görebilecekler.

2 Ne zaman ki o tannlar tanrısı tDevôiidevaı

Budayı

3 görecek olsalar, daha sonra onlar
4 ikinci bir kez dahi dişi varlığına (Gati) (kişiliğe)

bürünmeyecekler-
5 dir. Ey Kaıısika, bu altın renkli, parlak,
6 parıltılı, her (şey)den (çok) yükseltilmiş öğreti

7 hükümdan (Dharmaraja) adlı öğreti mücevheri
(Dharmaratna) ise,böylece

8 bu şekilde, başka başka fayda (iki.) sağlaya
9 cak olan Bodhisanvalann, çeşit çeşit Kusalamüla

5 şimdi sizlere ışıklı tekerlek (Cakra) için
6 de görünüp buyuran tanrı

7 Buda, işte o tanrılar tanrısı (Devmideva)
8 Budadır. Öyle ki, yine ey Kausika,
9 herhangi bir soylular oğlu, soy-
10 lular kızı, temiz gönüllü canlı-

11 lar, bu Rajaratnaprabhasaadlı tannlar
12 tanrısı ıDevôiidevaı Budanın adını ansa, sıkı,
13 sağlam, temiz inanca sahip gönülle, pek.çok
14 (kez) ansa; o soylular oğlu, soy-
15 lular kızı, temiz inançlı gönle
16 sahip canlılar, Bodhisattvalaryolunda sar
17 sılmaz öğretiye ulaşıp, Buda kut-
18 sallığına değişmez (bir şekilde sahip) olurlar.

Hatta
19 bazı uzun giysili dişi canlılar,

20 bu, tannlar tanrısı (DevôJideva) Budayı sıkı,

21 sağlam, temiz inanca sahip gönülle
22 pek çok (kez) anıp ders çalışsalar,

23vücudun bırakılacağı anda, o, tannlar

-191- IIL33a.
üçünç üç

1 t(e)ngrisi burkan-ığ körgeli bolğay-lar eo

2 kaçarı ol t(e)ngri t(e)ngri-siburkan-ığ
3 körgeli bolsar-lar :: öttü olar
4 ikileyü takı aj-unın-ta kedilmegey
5 -ler e e bo önglüg
y(a)m~

6 kötrülmiş nom
7 iligi atl(ı)g nom ertini ersergk munçulayu
8 yangın asığ tusu
9 -çı bodis(a)t(a)v-lar-mng
kuşalamul

5 siz-lerke y(a)rul}-luğ tilgen için
6 -te közünü Üy(a)rl*adaçı t(e)ngri
7 burkanerser ol t(e)ngri t(e)ngri-si
8 burkan erür ... inçip yene kavşiki..y
9 -akim kayutöz-ün-leroğlı töz
10 -ün-ler kız-ı süzük kçngül-Iüg 11nl(l)g
11 -lar bo raça-ratnaprabasi atl(ı)g t(e)ngri
12 t(e)ngrisi burkan-nıng atın atap b(e)k
13 katıg süzük kirtgünç kgngül-in üküş

14 atasar .. ol töz-ün-leroğlı töz
15-ün-ler süzükkirtgünç kgngül
16 -lüg unlüjg-larbodis{a)t{a)v-lar

yol-ınta evri
ı7 -linçsiz törü-ke tegip burkan
18 -ınga ağınaksız bolur-lar 00 takı

19 y(e)me kim kayu ton-luğ

tınlüjğ-lar

20 bo t(e)ngri t(e)ngri-si b(e)k
21 katığ süzük 1L'll.J1..ıı.I.F.,UllllV u ........ - •••

22 üküş atayu ögretig ,,,. -.",0

23 et'özkodğaysuk üdde ol t(e)ngri

190.18 ağmaksız "sarsılmaz, sağlam, dayanıklı" bak. Tezcan 1974: 641902; Röhrborn 1977: 71b.
190.23 ~odgaysu~: R.-M. metnine göre qwtq'rswq, ATG'te ise kodiııkar-suğ (Gabain 1974: 119);
<*ko-d-ı+/car-suk olarak düşünmek olası ise de, sayın P.Zieme'nin (1988'de sözlü olarak) belirttiğine göre bu
yazım şekli R.-M. yayımından kaynaklanmakta olup metnin aslının qwıq'yswq (kodgaysuk) şeklinde olması

gerekmektedir. Ayrıca benzer ifade aynı morfemlerle Totenbuch'ta da geçmektedir: III ölgeyşüg öd-tii; {-GAy}
morfemi ve diğer açıklamalar için bkz. Kara-Zierne 1978: 71-721165; aynı moıfemlerle ilgeysük (veya °şük) için
bak. Zieme 1985: 130/21.59. {-sUk} için bak. T.Tekin 1968: 175.
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10 tigme edgülüg töz yıltız-ların üklit
11 -deçi asıaçı :: tmlüjğ-lar-nmg öngi
12 öngi tür-lüg tsuy irinçü 'agır ayığ

13kılmç-Iığ kkir tapça-lannyudaçı

14 antdaçı ertingü uluğ asığ-lığ titir ..
15 anın kim kayu toyın şamnanç upasi
16 upasançtört türlüg tirin kuvrağ

17 kayu-ları erser birök kayu kayu yir
IS orun-ta bo nom ertinig okısar

19 söz-leser kingürünom-lasar-lar öttü
20 ol yir orun-ta tört türlüg uluğ

21 asığ tusu bolğay :: kayu-lar 01 tört
22 tip'tiser .. inçe ~(a)ltl 'eng'ilki ol
23 yir orun-talp ilig-i karı-ı igsiz

-192- III.33b.
1 ağrığ-sız adasız tudasız bolğay ..
2 ikinti öz-i yaş-ı uz-un bolgay eo

3 üçünç suu-lüg küçi asılıp üsdelip
4 yağı-sız yavlak-sız bolğay .. törtünç
5 bodun kara bay mengiligköni
6 törn-çeevrildeçi O bolğay e. ne üçün

7 antağ bolur tip'tiser .. bo nom ertinig
8 ayayu ağır-layu yir orun-takı il-ig
9 kan-ığ begig iiş-ig bodunuğ karağ

10 ez-makormuz-ta tört m(a)baraaç
11 t(e)ngri-Ier baş-ın kamağ t(e)ngri-ler
12 ürüg uzatı kuyü küz-etü tutarlar e. <anı>

10 denilen iyi kök (Svflbhô:va) (ve) esaslarını artıra

II cak, çoğaltacak; canlıların ayn
12 ayrı, değişik kötü (iki.), fena (iki.)
13 davranışlı kir-pasaklannı yıkayacak.

14 antacak (olan) son derecede ulu (ve) yararlı (bir
Sütrajdır,

15 Onun için herhangi bir rahip (Bhikşu), rahibe
(Sramaneri), inançlı kişi (Upôsôkaı;

16 inançlı kadın (UpasiM), bu dört tür topluluktan
(Samgha)

17 hangisi (olur) ise (olsun); eğer herhangi bir yerde
18(iki) bu öğreti mücevherini (Dharmaratniı) okusa(lar),
19 söyleseıler), bütünüyle anlatsalar, sonra
20 o yerde (iki.) dört türlü
21 fayda olacaktır. Hangileridir o dört
22 denirse, şöyle ki, birincisi o
23 yerdeki (iki.) hükümdar-han hastalıksız

192 lll.33b.
1 (iki.) kazasız belasızolacak;
2 ikincisi, ömrü (iki.) uzun olacak;
3 üçüncüsü, askeri gücü artıp, çoğalıp

4 düşmansız (iki.) olacak; dördüncüsü,
5 halk(ı) (iki.) zengin ve mutlu, doğru
6 öğreti gereğince çevrilmiş olacak! Niçin
7 öyle olur denirse, bu öğreti mücevherini
(Dharmaratna)

8 sayıp, saygı gösterip, (o) yerdeki (iki.) hakanı,
9 hanı, beyi, hanfendiyi, halkı (iki.)
10Brahma,İndra, dört Maharaja(Caturnuıhô.rô.ja)
11 tannlar baştaolmak üzre, bütün tanrılar

12 uzun süre koruyup, gözetip tutarlar. Onun

191.12türlüg:R.-M. metninde açıkça twwr-lwq şeklinde yazılmış; oysa bu yazıma uygun, BT II'de geçen ıoorluğ

şekli bağlama uygun değil, aynca BT Ill'te, metnimizdeki gibi ôngi ôngi ıürlüg (BT'de tôrlüg şeklinde okunur)
ibaresi geçmekte, dolayısıyla bu okuyuş, ıürlüg okuyuşunu da desteklemektedir (Tezcan 1974: 46/429).
192.8 il kan: ilig [can yerine il kan ikilemesi metnimizde, daha doğrusu AY'ta sık sık geçmekte, krş. AY 20.
Böliim.Burada Bang'ın ilig kan > ilgkan> il kan şeklindeki açıklamalanna ve Doerfer'in bu açıklamalara getirdiği

eleştirilere de yerverilir (Ş.Tekin 1987: 171-172). ETŞ'de il kan 'hükümdar' olarak çevrilir, bak. Arat 1965: 359
(358. sayfadaki beg işi maddesinin devamı).

192.9 beg iişi: bak. Arat 1965: 358-359; Karamanlıoğlu 1966: 320-322; Clauson 1972: 322b-323a, 256ab;
metnimizdeki il kan beg iişi ibaresi yerine BT Xlll 'te ügii ıigit bag işi yer almakta; burada, ED'nin ikinci söz
öbeğini (beg işı) 'bey ve hanımı, veya maiyeti, ailesi' diye çevirdiği, ancak işi (eşi?) sözünün her iki yorumunun.
anlamının tartışmalı olduğu kaydedidilir. Clauson'ın bunu sadece 'hanım' (Tady') olarak beg sözcüğünün

'feminine" karşılığı sayarken, Gabain'in 'arkadaş, yoldaş' anlamındaki Mong. nôker ile (anlamca) bir tuttuğu

kaydedilir. Daha sonra AY 194.8-9 ve bunun I-Tsing'teki çince karşılığınınguo zhou 'Landesherr' ('hükümdar')
soruna biraz açıklık getirdiği kaydedilir. Ancak dizinde, "işi Herrin (?)" soru işaretiyle yer alır (Zieme 1985:
109/16.6 ve 213b). Aynı çalışmada, dizinde 'arkadaş, yoldaş' karşılığı iiş de yer almakta: 'iiş Gefilırte' Zieme
1985: 213b.
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13 üçün amn antağ bolur .. ol üdün
14 t(e)ngri t(e)ngri-si burkan bo savığ takı

15 adırtlıg bekiz b(e)lgüıüg kılu

y(a)rı~ğalı ol
16kuvrağ arasınla erigm-e t(e)ngri-ler
17 kuvrağ-ınga y-a töz-ün t(e)ngri-lere
18 bo nom ertinig O ayayur agır
19 -layur yir orun-takı ilig kan-ığ

20 begig iiş-ig bodun-uğ karağ kuyü küz
21 -etü tutmak-ıngtz çın'kirtü erür mü
22 tip burkan munça y(a)rı~adu\cta öttü ol
24 k(a)rtirakut tağ töpüsinte yığılmış

-193- IIL34a.
üçünç tört \cırif

1 tirilmiş sansız sakış-siz ez-ma
2 kormuz-tatört m(a)baraaç t(e)ngri-ler
3 baş-ın kamağ t(e)ngri-leruluğ küçlüg
4 yeklerkuvrağ-ı kamağun barça
5 yomkı bir ünin antağ teginür au
6 kötrülmiş e antağ teginür edgün
7 barmış a birök kayu yir orun-ta bo
8 altun öng-lüg y(a)rulf yaltrık-lığ \copd(a)
9 kötrülmiş nom iligi atl(ı)g nom erdinig
10 okıdaçı söz-ledeçikingürü yore nom
II -layubirteçi töz-ün-lerkutluğ-lar
12 bar erser-ler .. ötrü ol yir orun
13 -takı ilig kan-ığ biz kamag t(e)ngri
14 -ler kuvrag-ı yorımış turmış orun
15 -ta türıle küntüz ürüg uzatı kuyü
16 küzeti tutğay biz .. adasın tudasın

17 yağı-sin yavlak -ın tarkanı kite
18 -robirgey biz.. yaş çoğ yalın

19 kut buyan küç küsün asılğuluk edgü irü
20 b(e)lgü-Ier körkitgey biz .. suu-lüg
21 kuvrağ-ı-nmg kongül-leringe kirip W-P
22 alım edrem al çeviş bilig ayubirgey
23 biz t(e)ngrim tip ötündi-ler ..

13 için böyle olur." O vakit
14 tanrılar tanrısı (Devôiidevaı Buda bu sözü de
15 ayrıntılı olarak, açık-seçik, anlaşılır duruma

getirivermek için o
16 topluluk arasındamevcut tannlar
17 topluluğuna: "Ey soylu tanrılar!

18Bu öğreti mücevherini (Dharmaratna) sayıp, saygı

19 gösteren yerdeki (iki.) hakanı, ham,
20 beyi, hanfendiyi, halkı (iki.) koruyup, göze
21 tip tutmamız doğru mudur?',' ..
22 diye buyuraraksordu. Tannlar tanrı- (Devatideva)
23 sı Buda bu şekilde buyurduktansonra o
24 Grdhraküta dağının tepesinde toplanmış,

193 ill.34a.
üçüncü (kitap) otuz dörd/üncü varak)

1 bir araya gelmiş, sayısız (iki.), Brahma
2İndra, dört Maharaja tannlar
3 başta olmak üzere, bütün tanrılar; ulu, güçlü
4 şeytanlar (Yakşa) topluluğu, hepsi birlikte,
5 hep bir ağızdan şöylece seslenir: "Ey adı

6 yüceltilmiş (Lokajyeşfha)", (sonra yine)
öylecelikle seslenir: "Ey iyilikle

7 gitmiş (Sugata), eğer herhangi bir yerde (iki.) bu
8 altın renkli, parlak, panltılı her (şeyjden (çok)
9 yüceltilmiş, öğretinin hükümdan adlı öğreti

mücevherini

10iDharmaramaı okuyacak, söyleyecek,
ayrıntısıyla yorum1ayıp açıkla-

11 yıverecek soylular, kutlular [12] var iseler,
sonra o yer- [13] deki (iki.) hakanı, ham biz
bütün tann- [14] lar topluluğu; yürütmüş,

yürümüş, durmuş (olduğu) yer-
15 de, gece-gündüz uzun süre koruyup,
16 gözetip tutacağız, Kazasınıbelasını,

17 düşmanını (iki.) uzaklaştınpgide-
18 rivereceğiz, Yaşam (iki.), alev, yalım,

19 kutsallık, iyilik, güç-kuvvet artıracak iyi belirti
20 (Lakşaf}Q.) (ve)göstergelergöstereceğiz. Asker
21 topluluğunun gönüllerine girip, kahramanlık,
22 savaşçilık erdemi(nin) , yol-yordam bilgisifni)
söyleyiverece-
23 ğiz efendim." diye saygıyla belirttiler.

193.9 kôrtridmiş: benzer şekilde -r- türemesi için krş, kurığar-, Nadelyayev 1969: 469a.
193.16 kÜtetü: R.-M. metninde kw' Si tw, ilk vay (w) harfinden sonra gelen ye (y)harfi elif C) gibi okunmuş (?).
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om194- III.34b.
1 öttü kamağ

2 t(e)ngri-Ier-ning bo ötügolerineşidü

3 y(a)rı~ap ol t(e)ngri-Ierkuvrağ
4 -ınga inçe .. edgü edgü
5 töz-ün e bo siz-ler-rıing

6 ötünmiş ötüg
7 erür ... ne
8 birök il
9 kan beg iiş-i köni törüçe
10 yonsar .e bo nom ertini içinteki
ı ı y(a)rhg..ça evrilseröttü bodun-ı

12lfarası y(e)me ol nom-ça törüçe
13 evrilteçi e. birök il kan
14 beg iiş-i bodun kara nom-ça
15 törüçe yonsar..lar eo öttü siz-ler-rıing

16 t(e)ngridem çoğunguz-lar yalınınguz-lar

17 tiri-ingiz-ler kuvrağ-ıngız-lar

ı8 asılur üsdelür e e ol
19 orun-uğ ol ilig beg-ig
20 iiş-ig ol bodunuğ karag anın kuyü
21 küz..etü tutar siz-ler tip
22 y(a)rlıJ.eadı .. öttü kamağ t(e)ngri-ler
23 y(e)me antağ teginür t(e)ngrim

-195- IIL35a.
üçünç biş kırk

1 ötündi-ler :: t(e)ngri t(e)ngri..si burkan
2 yene inçe tip y(a)rlıJ.cadı:: eo

3 töz-ün t(e)ngri-Ier e .. ~(a)lu bo
4 nom ertini kayu kayu orun
5 ..ta kingürüyonyur erser nom-ladaçı
6 söz-ledeçi O töz-ün..ler kut
7 ..lug..lar y(e)mebar erser ... ötrü ol
8 yir orun-takı beg..lerke buyruk
9 -larkaınanç ..lar-ka tört türlüg
10uluğ asığ tusu <bar> titir .. kayu-lar
II ol tört tip tiser .. inçe ~(a)ıtı

12 'eng'ilki ol yir orun-takı beg-ler
13buyruk-lar ınanç-lar bir ikintiş-ke

194 ill.34b.
1 Sonra tanrılar tanrısı (Devatideva) Buda bütün
2 tanrıların bu sözlerini işitip,

3 o, bütün tannlar toplulu-
4 şöyle diyerek buyurdu: "İyi, iyi
5 ey soylu tanrılar! Bu, sizlerin
6 söylediğiniz bu sözler doğru- (iki.)
7 dur. Niçin denirse,
8 eğer ki, herhangi bir yerdeki (iki.) hakan,
9 han, bey, hanfendi, doğru töre gereğince

10yürüse; bu öğreti rnücevheri (Dharmarawı) içindeki
11 buyruk doğrultusunda çevrilse;sonra ha1k(Iar)ı

12 (iki.) da o öğreti (Dharmaş. töre gereğine uygun
13 (olarak) çevrilecektir, Eğer hakan, han,
14 bey, hanfendi, halk (iki.) (bu) öğreti (Dharmaı,

15 töre gereğine uygun yürüseler; (işte ondan)
sonra sizlerin

16 tanrısal aleviniz, yalımlarınız,
17 topluluklarınız (iki.)
18 artar, çoğalır, O yeri
19 (iki.), o hakanı. hanı, beyi,
20 hanfendiyi, o halkı (iki.) onun için gözetip,
21 koruyup tutarsınız.n diye
22 buyurdu. Sonra bütün tannlar
23 da"Öyledir efendim" diye

195 m.35a.
üçüncü (kitap) otuz beş/incivarak)

1 belirttiler. Tannlar tanrısı (Devôtidevaş Buda
2 yine şöylece söyleyerek buyurdu:
3 "Ey soylu tanrılar! Öyle ki, bu
4 öğreti mücevheri(Dharmarainaı her nere-
5 de (iki.) ayrıntısıylayürüyor ise; açıklayacak,

6 söyleyecek (olan) soylular, kut..
7 lular da var ise; sonra o
8 yerdeki (iki.) beylere, amir
9 lere, memurlara dört türlü
10ulu fayda (iki.) (varjdır, Nelerdir
11 o dört denecek olursa, şöyle ki,
12 birincisi, o yerdeki (iki.) beyler,
13 amirler,memurlar birbirlerine

194.6 ôıüg-imgia-ler: 'wydwk-kw'kwz-l'r, bir -k- fazla!
195.13 bir ikintişke: U ID, TT vın, Maytrısimit, BT ll, lll, vır, Altun Yaruk'tan tki Parça vb. eserlerde birden
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14 ayaştaçı amraştaçı bolgay-lar ..
15 ikinti ilinte kamnta açığ-ka ayağ

16 -\ca tegdeçi bolğaylar eo üçünç :

"17 edig tavar-ığ uçuz tutupnom-uğ
18 törüg agır tut O -daçı bolğay-Iar 00

19 yirtinçüg asıg-ıg tilemetin
20 aı kl1~ bulunç alınç öz-in gk
21 kelip kamağ-ka ayağuluk çiltegülük
22 bolğay-lar 00 törtünç öz-leri yaş
23 -ları uzun inç mengiligbolğay-lar

-196- IIL35b.
1 yene y(e)me bo nom-uğ nom-ladaçı

2 -larka dintar-Iarka y(e)me tört türlüg
3 uluğ asığ tusu <bar> titir .. ol
4 tört türlüg tip'tiser 00

5 \c(a)ltı 'eng'ilki tört türlüg tapığ

6 ...ka uduğ-ka egsük -süz tükel
7 -çi bolğay-lar ce inç

14 karşılıklı saygı gösterecek, sevirıeceklerdir;
15 ikincisi, hükümdartlar)ıkatında ödüle, saygı-
16 ya olacaklar; üçüncüsü,
17 malı-mülkü değersiz sayıp, öğretiyi (Dharma),
18 töreyideğerli sayacaklardır.

19 dünyayı, faydayı dilemeden,
20 şan, şöhret, kar-kazanç (bunlara) kendiliğinden
21 gelip, herkes katında saygı görecek-
22 lerdir (iki.); dördüncüsü, hayatları. ömür
23 leri uzun, sakin, rahat olacak.

196 ill.35b.
1 Ve ayrıca bu öğretiyi açıklayacak rahip
2 lere, seçilmişlere de dört tür
3 ulu fayda (iki.) (var)dır. Nelerdir o
4 dört tür (ulu fayda) denecek olursa, şöyle
5 ki, birincisi, dört tür saygı-

6 ya, hizmete eksiksiz, tamamıylaulaşa
7 caklar; ikincisi, gönül rahatlığı

fazla olarak geçer; çağatay'da "-si iyelik. 3.ş. eki olduğundan, -$ den sonra bir tane -i gerekirdi. Tertip hatası

değilse, orta hece düşmesi olabilir.u açıklaması yer alır (1945: 60). Söz konusu kullanım çeşitli metinlerde
geçmesi dolayısıyla yazım hatası düşünülmemeli; ayrıca, iyelik eki olsaydı bir de zamir n' sinin olması beklenirdi.
ATG' de ise herhangi bir açıklama yapılmadığı gibi, -s- ile mi -ş- ile mi okunacağı konusuna da açıklık

getirilmemiştir. BT VII' de, DTSde bu maddenin yer almadığı, Clauson'da ise hatalı açıklandığı (111b) kaydedilerek
Grenbech'e (1936) atıfta bulunulur (Kara-Zieme 1976: 45/318).
Grenbech'te ise, Türkçede dilbilgisi yönünden sözcük türlerinin aldıklan yapım ekleri konusunda birbirlerinden
tamamen ayrıldıkları, yani ad kök veya gövdesine eylemlere gelen, eylem kök veya gövdesine de adlara gelen
yapım eklerinin gelemeyeceği belirtilir. Ancak, Uyguroada bir sözcük türünün ötekine yapım eki aktarımının

seyrek de olsa görüldüğünden söz edilir ve ortaklaşma/iştaşhk görevindeki -ış (-ş olmalıl) ekinin (U m,IV, AY) bir
ikintike 'birisi diğerine, birisi bir diğerine, diğerine, birbirine' şekline gelerek bir ikintişke ibaresini oluşturduğunu
belirtir. Benzer ek aktanını olayına, günümüz Türk dillerinden Karaimceden (Luck) örnek verilir. Burada, eylemden
eylem yapan ettirgenlik eki -dur- ve -1-, uvul 'oğul' sözcüğüne gelerek uvuldurum 'seni oğulluğa kabul ederim,
seni oğul kabul ederim' (A.Zajackowski, sufiksy imienne i czasownikowe w j~zyku zachodnio-karaimskim,
Cracow 1932, s. 166) ifadesini oluşturur. Yani burada uvuldur- 'oğul saymak, oğul kabullenmek' gibi bir eylem
söz konusu. Tabii, Karaimcenin uzun yıllar yabancı dillerin etkisinde kalması sebebiyle, bu durumun yerleşmiş bir
yapıya sahip olan diğer Türk dilleri için genelleştirilmemesi gerektiği de kaydedilir (Grenbech 1979: 19).
Metnimizde, bir ikintişke ibaresinden hemen sonra gelen aya- amra- eylemlerinin -ş- iştaşlık ekiyle geçmesi de bu
açıklamayı doğrular niteliktedir.
195.20 alınç 'kazanç, kar, fayda, çıkar', UW'ye göre, birkaç kez de Maytrısimit'te (faksimile) görülür (Röhrbom
1979: 93b-94a). ED, *ahnç > alınçhğ şekliyle yer verir, verilen ömekse TT Vlll'te, Skr, lôbhin'« karşılık olan
alınçlığ (Gabain 1954: 38/3; Clauson 1972: 147b; krş, Edgerton 462a) sözüdür. Ayrıca bak. Ş.Tekin 198Oc: 12a C' lyne).
195.21 ayagulu~ çilıegidük: DTS çilıegulüg okuyuşuyla yer verir (Nadelyayev 1969: 146a) ve ayağuluğ

maddesine gönderir, ayağuluğmaddesindeyse -k ile ayagulu~ çilıegidük şeklinde okunmuştur (27a). ED'ye göre
çitte:- eylemi yalnız aya- ile ve AY'ta görülüyor; ayrıca Uigurica, USp., Suvarna ve IT'de çllteg şeklinde ad
olarak da geçer bak. Clauson 1972: 419a.
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8 ile işini yürütecek-
9 ler; üçüncüsü, dağlarda, ormanlarda,
10 geçidi(= manastır), manastır (Ar~ya) (gibi)

huzur
II (ve) rahat içinde yaşayacaklardır; dördüncüsü,
12 (oldukları), diledikleri (de) gönüllerince

gelecek/ tir).
13 Bu öğreti mücevherini (Dharmarainaş ışitecek,

tutacak
14 halka da dört tür
15 ulu fayda (iki.) (varjdır, Nelerdir o
16 dört tür denirse, şöyle ki,
17 birincisi, ha1k(lar)ı (iki.) bıçaksız, kesici-
18 siz, (ve) rahat olacaklar;
19 ikincisi, ağrısız, sızısız, tok
20 düşmansiz (iki.) olacaklar;
21 üçüncüsü, tüccarlar sınıfı gele
22 -gide(= çalışarak) pek çok mal-mülk bulacak
23 lar; dördüncüsü, mükemmel, en baştaki iyi

8 üz-enom
9 -lar e e

ıokısıl arayadan orun-1arta
1ı menginerdeçi n(JI~:d'V-I.t:U

12 küsemiş küsüş-leri

kanğayf-lar) eo

13bo nom
14 bodurı-ka y(e)me
15 uluğ asıg tusu <bar> titir 00 ol
16 tört türlüg

17 'eng'ilki bodun
18 -suz bay mengilig bolğay-Iar eo

19 ikinti igsiz kegensiz açsız

20 -sız yağı-sız yavlak-sız nnıv;.t~V-I;'ir

21 üçünç saıığçı-lar keli
22 ban üküş ed tavar bolğay

23 -lar .. törtünç yig başdırıkı

-197.. III. 36a.
üçünç alu ~ır~

1 edgü kılınç-ka tükel-lig bolgay
2 -lar eo bo titir bo nom erdini
3 -takı törter türlüg adruk
4 yig asığ tusu-lartip y(a)rl~adı

5 bo y(a)rlığ-ıg eşidip ol ödün ez-ma
ô kormuz-ta t(e)ngri tört
7 m(a)Qaraaç t(e)ngri-ler başın kamağ t(e)ngri
8 -ler ulatı yene uluğ tirin kuvrağ kamag
9 -un barça t(e)ngri t(e)ngri-si burkan-ka
10 inçe tip ötüg ötündi-ler 00 terıgleyü

11 kolulayu teginser biz t(e)ngrim tütrüm
12 tering yorüglüg bo nom erdini

neçeke'tegi
13 yirtinçü-de turupyitlinmeser batmasar
14 ançaka'tegi bo yirtinçü-de
15 türlüg boda-pak~ik atl(ı)g

197 m.36a.
(kitap) otuz altı(ncı varak)

1 (iki.) davranışa eksiksiz (sahip) olacak
2 lar; (işte) budur bu öğreti mücevheri

(Dharmaratna) za-
3 manındaki dörder türlü, başka başka
4 üstün faydalar (iki.)" diye buyurdu.
5 Bu buyruğu işitip, o vakit Brahma
ô Indra tanrı, dört
7 Maharajatannlar başta olmak üzere bütün tanrı

8 lar ve yine ulu topluluk (iki.), hep-
9 si birlikte tanrı tanrısı (DevôJideva) Budaya
10 şöylece belirttiler: "Ölçüp
11 açıklayarak söylesek tanrım, keskin,
12 derin yorumlu bu öğreti mücevheri

(Dharmaratn.a) ne zamanadeğin
13 dünyada durup kaybolrnasa, yok olmasa;
14 o zamana değin bu dünyada otuz yedi
15 tür Bodhi-Paksika adlı sezmek

196.10 arayadan: R.-M. metninde -y-, yerine -11-; aravadan şeklinde; a. yerine yanlış veya eksik yazım c Skr,
ara!1ya "ormanda olan, orrnandaki; inziva yeri, keşiş zaviyesi, itikaf yeri, manastır" bak. Röhrbom 1981: 1768;
Arat 1965: 336-337.
196.19-20 açsız kiz-sızı bak. UW 43ab; DTS 6b.
197.15 boda-pak;fik: bodi pakşik yerine yanlış yazım (bak. arkalıg maddesi, Röhrbom 1981: 197b). Budalık'e
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16 ark-a-lığ rıom-lar öçmetin üzülmetin
17 turğay ı. neçe-te birök bo tütrüm
18 tering yorüglüg nom erdi -rıi

yitlinser
19batsar o. öttü ança-ta tuyunmak
20 arka-lig rıom-lar başlap köni nom-lar
21 kirtü yorügler y(e)me barça yitlingey
22 -ler batgay-lar t(e)ngrim tip tidi-ler ..
23 öttü t(e)ngri t(e)ngri-si burkan inçe

-198- III.36b.
ı tip y(a)rlıı.cadı :: eo • o

2 antağ ol antağ ol töz-ün t(e)ngri-Ier
3 e eo ~(a)ıtı siz-ler ötünmiş teg
4 neçeke'tegi bo nomertinibar erser ..
5 ançaka'tegi köni rıom-lar kirtü
6 yprügler yitlin -mez batmaz 00

7 ançata birök bo nom.ertini yok bolsar
8 öttü ançata körıi nom-lar kirtü
9 yorüg-ler yitlinür yo\QıQur.. ..
10 anı üçün siz-ler \carfiağ töz-ün
l l -ler bo tütrüm tering yorüglüg
12 nom ertini içinteki birer padakın
13 birer şlokın birer bölükin birer
14 keşinin bir uçluğ kop süz-ük
15kirtgünç kgngül-in okınglar söz
16 -lengler boşğununglar tunınglar

17 sakınınglar bışrununglar o. adın

18 tınlüjğ-lar-ka kingürüaça yada
19 ukınnglar o. kim
20 üdün inçgü mengig bulğay siz
21 -ler alkınçsız buyan edgü ın.BJlJI.II.lI~-.~

22 y(e)mealgay siz-ler y(a)rl*adı

23 ol ödün ol kamağ uluğ tirin

16 destekli öğretiler yok olmaksızın, sona
ermeksizin

17 duracak. Ne zaman ki bu keskin,
18derin yorumluöğreti rnücevheri (Dharmaratnaş

kaybolsa,
19 yok olsa, sonra işte o zaman sezmek
20 destekliöğretilerden (Dharmaş başlayarak, doğru

öğretiler tDharmaı;

21 gerçek yorumlarda kaybolacak-
22 lar, batacaklar efendim" diye konuştular.

23 Sonra tannlar tanrısı (Devaıideva) Buda şöylece

198 ill.36b.
1 buyurdu:
2 "Öyledir, öyledir, ey soylu tannlarl
3 Böyle sizlerin söylemiş (olduğunuz) gibi
4 ne zamana değin bu öğreti mücevheri
(Dharmaranaş var ise,

5 o zamanadeğin doğru öğretiler tDharmaş; gerçek
6 yorumlar kaybolrnaz, yok olmaz.
7 Ne zaman ki bu öğreti mücevheriiDharmaratnaı

yok olsa,
8 işte o zaman doğru öğretiler (Dharma), gerçek
9 yorumlar kaybolur, yok olur.
10 Onun için sizler, bütün soylu-
11 lar bu keskin, derin yorumlu
12 öğreti rrıücevherimin) tDharmaramaş içindeki

birer şiiri

13 (Padııka), birer koşuğu (Stoka), birer bölümü,birer
14 kısmı (?), bir taraflı, bütünüyle temiz
15 inançlı gönülle okuyunuz, söy-
16 leyiniz, öğreniniz, tutunuz,
17 düşününüz, çalışınız.

18 canlılara aynntısıyla açıklayarak (iki.)
19 anlatınız, Böylece uzun
20 süre rahaıı, huzuru bulacaksı-

21 nız; yok olmayan iyi (iki.) davranışa

22 sahip olacaksınız" diye buyurdu.
23 O vakit, 0, bütün ulu

(Buddhahoodı, sezmişlik'e yönelten 37 şart, öğreti: smrtyupasthôna 'hafızanın dört durumu'; samyakprahôna
'çabanın, gayretin dört uygun yolu'; rddhipôda 'doğaüstü, mucizevi, büyüsel güce yönelik dört adım'; patica
indriya'}i 'beş manevi yetenek'; sapta bodhyanga 'aydınlanmanın, sezişin yedi derecesi' ve aşıa-môrga 'sekiz
kıvrımlı yüce yol'; Soothill'deki bu liste 32 ediyor (Soothill1937: 61a, 480a), diğer beşi ise bala 'beş güç, beş

ahlaki güç'tür (Edgerton 1972: 402b, 397b-398a).
198.14 keşin: (kesin 1) DTS'de açıklama yapılmaksızın-ş- ile okunur; -ş- ile okunmasının sebebi harfin altında

iki nokta bulunması ise, metnimizde Sanskrit aslı -8- ile olan şuronggaşamapadi sözündeki -s- de alu iki noktalı ş
ile şuronggaşamapadi gibi yazılmıştır. Ancak sözcük Röhhrbom'da da -ş- ile, kdşin şeklindedir (Röhrbom 1988:
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24 kuvrağ tüke! 24 (iki.), eksiksiz, bilge tanrılar tanrısı (Devatideva)

-199- IIL37a.
üçünç yiti kırk-ta tolu boltı

1 burkan y(a)rhğ-ın töz töpü

2 -ler-inte tuta teginip
3 ertingü uz ögrünç-lüg
4 sevinç-lig bolu
5 tegindi-ler t: .. ..
6 altun öng O -lüg y(a)~
7 yaltrık-lığ kopda kötrülmiş

8 nom iligi atl(ı)g nom ertini
9 içinte kılınç adartmak-ın

10öçürrnek atl(ı)g nom yorügin
II ukıtdaçı bişinç

12 ülüş bölük üçünç

13 tegz-inç nom
14 bitig bitiyü yadıltı ..
15 tay-çingkangesi O
16 altı otuz yıl üz-e .. irinç radna-v(a)çir şabı

17 ertmiş ög kang-larım ozğu kutrulğu üçün
18 bo üçünç kün-rıi öz iligim üz-e örgentük
19 onunç ay-nıng y(e)girmi sekiz-İ

açılmak kutluğ kün
20 üz-e bitiyü tegintim .. tolu tüke!

boltı .. ..

199 llI.37a.
üçüncü (kitap) otuz yediıncivarak)ta tamam oldu
1 Budanın buyruğunu tam (?) baş-

2 lannda saygıyla tutup,
3 son derece (iki.) sevinçli,
4 kıvançlı 01-
5 dular.
6 Altın renkli, parlak,
7 parıltılı, her (şeydendaha çok) yükseltilmiş,

8 öğretininhükümdan adlı öğreti mücevheri
9 tDharmaramaş içinde, davranış engellemesini
10 (Karma-ôvaranay yok etmek adlı öğretinin

yorumunu
11 anlaşılır kılan beşinci

12 bölüm (iki.) üçüncü
13 tomar, öğreti (Dharma)
14 kitabı yazılıp, yayıldı.

15. Tai-TsingIhanedanı) K'ang-hi (mührü
dönemi),

16 yirmi altı(ncı) yılda (1687), (ben), hakir
Ratnavajra Srfunal).era

17 geçmiş anne-babalanm kurtulsun (iki.) diye
18 bu üçüncü günü, kendi elim ile 'örgentük' (?)
19 onuneu ayın yirmi sekizi 'açılmak' (= Çin.

icai) (adlı) kutlu gün-
20 de saygıyla yazdım. Tamanı (iki.) oldu.

ay maddesi; Nadelyayev 1969: 303ab).
199.15 tay-çing kang-si, bak. Ş.Tekin 1971: 12.
199.18 örgentük (?): krş, Clauson 1972: 226ab ve 227a; yoksa 12 hayvarılı takvim düzenine göre artık bir ay mı

söz konusu? ED örgen.. 'to rest' 227a; krş, Karlgren 948 ~wı (M.), iün (C.) vb. 'intercalary (moon) - [during the
intercalary moon the uang(M. 1298) king sat in the men (M. 609) gate, not in the hall, says Suo uen (Karlgren
948).
199.19 açılmak =Çin. kai Röhrbom 1977: 41b.
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a seslenme durumu, vokatif, ünlem 'ey!': g.
kavşiki-y-a 155.14; kavşiki-y-a (bk, k.-y-a);
eçJ.giln barmiş a 193.7.

abark « Skr, avrha, avrhô: a. atl(ı)g

buz-ıdmak-siz tieıngri yir-irae 143.15.
abasvar < Toh.A ôbbôswar< Skr, ôbhôsvara:

a. atl(ı)garıgy(a)r~-lugün-Iüg t(e)ngriyir-i
143.6.

aç- açıklamak, yorumlamak, açmak, anlaşılır

duruma getirmek: a-a yada 141.11, 149.7,
181.21, 198.18.

açı! taltif, madalya, mükafat, ödül, hediye:
a-ka ayağ-kategdeçiboltaylar 195.15.

açılmak 'açılmak', Çin tarihlendirme
sisteminde JC ai 'açık, açılmış'a karşılık

gelir: a. ~utlug kün 199.19.
açın- 1. (elbise) açmak, soymak, çıkarmak:

ton-ın a-ıp 132.2; ton-ların a-ıp ill.3a.15,
150.20; 2. (günahları) açıkça ortaya koymak,
kabul etmek, itiraf etmek: aı-ur'mieın

yat!ınur'm(e)n 137.23.
açsız tok, aç değil: a. kiz-su 196.19.
ada engel, rnania, zorluk (Skr.avar~): a-sın

tudasın 193.16; tıdığ a. kılmamak 179.5,
179.10;tıdığ a. kılmamiş 179.8, 179.11.

a~artma~ zarar vermek, engellemek, engel
olmak: kilınç a-ın ôçürmek III.l ?.1, 175.13,
177.9, 188.11, 199.9; kılınç a-ı llI.?a.8; tüş

birteçi a-ı 145.12; ayığ kilınç a-ı 148.5-6.
adasiz tehlikesiz, tehlike içinde olmayan,
sağlam, tam, bütün: igsiz ağrığ-sız a. tudasız
bolgay 192.1

adın başka, diğer, öteki, farklı: a. tınl

(ı)g-lar-~a 198.17; a.ılar ıegingüluk

174.10-11; a-larıg sôk-mek tokımak: 180.22;
a-larka birdim erser 135.14; aı-larka

nomlasar 177.12; a.ılarka nom-lağalı

182.21-22.
adınağu başkası, başkaları: a-ka ayıp 134.22;

a-ka kingürü 175.16-17; öz-Ice a-ka 162.15.
adır... ayırmak: ôngi a-tım erser 135.18.

farklı, ayrımlı, belirgin, vazıh,

ayrıntılı: a. bekiz b(e)igülüg ~ıLU 192.15.
farksız, ayrımsız, eşit, denk, aynı: Q.

bir teg 166.16.
(bir şeye) bağlanmak, tutkuyla

bağlanmak, yapışmak, bırakmamak, elde
tutmak, korumak (Skr. grh-y: a-daçı kôrumke
sanmaz 165.10.

a~ı.<anğuıu~ bağlamları, bağlanılması gereken
(Skr, grahya): Q. üz.ülmek 165.14.

ayrı, farklı, başka, seçkin, ayrıcalıklı: a.
a. ôngi ermez kôrüm-lerin 165.16; a. Q.

çın'kirtü eriir 165.17; Q. a. nom b(e)lgü-leri
183.6-7; a. a. 183.11-12, 191.9; a. a. asığ

tusu 184.21-22, 191.8; a.a. edgidüg tôz
yılıız-ların 184.23; t(eıngri-lerıe yig a.
boltum 187.19; okşatğuluk-suz Q. a. 164.20;
a. a. yig asıt tusu-lar 197.3; uluğ türlüg a-ın

158.1, 158.3-4.
a~uL avuç: ay-a-ça aş birmiş a-ça suv tutmiş

168.23.
agılı~ hazine, hazine saklandan yer, mahfaza,

kap (Skr, garbha veya pitakaş: alkınçsız

tüketinçsiznom a-ta omarup 172.14.
agır ağır, sert, zor, sıkıntılı, sıkıcı; önemli,

(pek çok), şeref, saygı: ông-i ôngi a. tsuy
irinçü 185.3; nom-uğ tôrüg Q. tut-daçı

bolğay-lar195.18; a. ayağ 'saygı, hürmet': a.
ayağ III.3a.16, 146.13, 150.22; a. ayag tapığ

udu g 161.11, 162.3, 176.9, 178.11; a .
ayamak 'saygı göstermek, hürmet etmek':
153.14, 182.10; a. ayıg kilınç 'kötü amel,
fena davranış', 132.12, III.3a.9, 137.5,
137.22, 138.20, 139.1, 139.9, 139.12,
139.15, 139.17, 139.22, 140.3, 140.4,
140.7, 140.9, 140.13, 140.17, 141.10,
141.13, 142.1, 146.17, 146.23, 148.11,
191.12.

ağır'la- saymak, saygı göstermek, hürmet
etmek, ağırlamak: ayayur a-yur 192.18-19;
ayasara-sar 176.21-22; ayayua-yu 192.8.
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tükenmek: arıyur a.ıur 132.15, 140.14,
141.14; arıdı a.ıdı 138.21; arızun a.ızun

138.12, 139.4, 139.14, 139.16, 140.6,
140.8; arız-un a-zun a-zun 139.1-2; ôçser
a.ısar 145.6; ôçülmetin a.ımatın 164.15;
a-taçı tüke-deçierür 163.6.

a ı l.t ı n çs ı z sonsuz, tükenmez, bitmez,
eksilmez: a. tükeıinç-siz 163.4, 172.13; a.
bilge biliglig edrem-ler 170.19; Q. buşan edgü
kilınç 198.21.

alkınçu son, nihayet, bitim, bitiş: ông a-sı t
(eıngri yir-i143.21.

alkındur- bitirmek, yok etmek, tüketrnek:
anıdılar a-tılar erser 139.11; arudı a-nlar
erser 140.3,

alkınmaksız sonsuz, bitmez, tükenmez: a.
tükemeksiz 154.8, 160.9.

alkış tebrik, kutlama, hayır dua, alkış: a. birü
y(aırlıka- 186.23, 189.14.

alku bütün, hep, bitiresiye, kalmamacasma,
tüm: a. 131.7, III.3b.13, 133.6, 133.7,
138.17, 139.7, 139.20, 144.2, 146.3,
145.14, 146.7, 147.16, 149.8, 156.16,
160.7, 165.7, 165.6, 166.6, 166.13, 178.1,
178.7, 179.23, 180.2, 181.2, 185.20; a,
kamağ ur.ss.ı, 133.8, 169.12; a-nı barça
16913, 170.8, 172.21; a-ka barça 152.9,
153.14, 155.4; imerigmi-e) a. 173.6.

alkuğun bütün, hep, tümüyle: a. bir teg
137.15, 137.13.

almak almak, elde etmek: üç ınağ a. 178.15,
178.17.

zor, müşkül, çetin, kolayolmayan;
(kahraman, cesur) savaşçı: .4. 148.7, 148.18,
20, 153.23, 175.4; g. arım 193.21.

altı altı '6': a. üdde III.3a.13, 150.18, 158.23,
168.15; a. yol 133.14, 135.15; a. p(a)ra _
mı t-Lar 181.15; a. yyz sekiz on kolti
185.14-15; a. türlüg bügülenmek edrem
185.23; a. otuz yıl 199.16; üçünç a. 137;
üçünç a. y(e)g(i)rmi 157; üçünç Q. otuz 177;
üçünç a. kırk 197.

altın aşağıda, aşağı, aşağıya doğru, aşağıdaki:

üsdün bavagir-tina. tüp avış 133.16; üsdün a.
133.21; üsdün t(e)ngria. yalanguk 188.10.

altun altın: a. önglüg III.L?2, 175.11, 177.6,

saygı gösterme, 'saygı

tur-ğurmak

181.4.
ağmaksız değişmez, sarsılmaz, kalıcı, baki:

burkanpaınga a. bolur-lar190.18.
ağrığsız hastalıksız, dertsiz, ağrısız sızısız:

igsiz a. ... bolgay 192.1.
ağtarıl- dönderilmek, çevrilmek, karmakarışık

edilmek: a-u tongtarılu133.21.
ajun < Soğd. ;,zwn /ajun/ varlığın samsara'daki
şekli, varlık şekli, hayat (Skr. gati): a. a-ta
141.15, 181.3; biş a. 133.14; biş Q. tınliııg»

lar 149.8, 164.23, 172.1, 170.12; biş a. tın-

l(ı)g oğlan-ların 154.6, 173.7; biş c.
tınl(ı)g oğlan-ınga 170.2, ı70.9; bir a.sta
156.1, 176.8; biş a-ıakı 169.15; tamu prit
yıl~ı a-ınia 138.8; yalanguk a.-ınta 1~7.
17-18, 187.20; tişi a-ınta 191.14; yil~ı

a-ıniaki 169.9; iki a-lana 187.16.
akanlşun « Skr, Akanisth - Akanisthika-: Q.

ati(ı)g ông alkinçu-sı t(eıngri yir-i 143.20.
a~ıg akım, cereyan; bilince zararlı dört eğilim:

alku a-ların alkıp 185.20.
akıntısız, akmayan. akırnsız,

eğilimsiz (Skr, anôsravaş: a. edgü tôrü
155.19.

akşobl < Toh.B Aksobhe < Skr. Aksobhya: a.
atl(ı)g t(emgri burkan 173.15.

al hile, kurrıazhk, yetenek; al çeviş

'yol-yordam, yöntem': Q. çeviş bilig 193.22.
al .. almak, kabul etmek, karşılamak: kılınç-ığ

a-ırlar 151.7; üç ınağ a-mış 169.4; kuntum,
a-tım oğurtadım 135.27; y(eıme a.-gay sizler
198.22; kılınç-ığ a-ayın 157.3.

aıanakarkatvant « Skr. Alamkôrakalyôna
(?): a. atl(ı)g t(e)ngriburkan 174.1.

alın .. seçmek, almak: iiş a-ıp 173.9
kazanç, kar, kazanım, çıkar (Skr. labhin,

labha): bulunça. 195.20.
yok etmek, uzaklaştırmak, ortadan

kaldırmak; tüketmek, bitirmek: alku
akig-larına-ıp 185.21.

övmek, methetmek: ôger'mieın a-yur
m(e)n 153.16; ög-düm a-dım 135.5; öge
a-yu 154.18, 155.6; ôggülük: a.-gulu~ 178.5.

yok olmak, azalmak, bitmek,
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182.16, 183.22, 184.3, 186.15, 191.5,
193.8, 199.6; a. tilgen-lig yiti ertini 187.23;
t(e)ngridema. küvrüg-ler183.19.

aıtunıua altınlı, altın gibi, altından, altın

işlemeli: tiemgridem a. küvrüg-ler 184.6.
amıl rahat, sakin, dingin, yumuşak; uysallık,

sakinlik: ôrüg a. 166.7.
amıta..ayusl « Skr. Amiıayus: a. atl(ı)g t

(e)ngri burkan 173.12.
am r a n heves, arzu, hırs, tamah,

açgözlülük (Skr, trşna, kômaı: az g. uguş

yirtinçu(= Skr. kômalokadhôiuş 162.21.
~mraş" sevinmek, sevişmek, sevmek: ayaştaçı
q-taçı bolğay-lar 195.14.

~mru sürekli, devamlı, daimi: 9. 136.19.
şimdi, şimdiki, halihazırdaki, bugünkü:

.tl.. III.l ?.8, 132.20, III.3a.6, Illa.1 8, 137.6,
137.16, 139.18, 151.16, 152.23, 154.14,
158.1, 158.9, 159.4, 160.19, 169 ..12,
171.11, 174.9, 188.3, 190.5.

anabarak « Skr. Anabhraka: Q. atl(ı)g

bultt-sız tiemgri yir-i 143.11-12.
anagam « Skr, anôgômin, öldükten sonra

yeniden doğmama, bir daha doğrnama,

(Samsara'dan kurtulma): a. kutın 144.6.
ança biraz, böyle, öyle, o şekilde; pek çok,

defalarca: ol a. 155.17, 155.22, 156.6, 176.6;
neçeke'tegi ... a-ka'tegi 197.14, 198.5.

ançata ondan sonra, o zaman, o vakit: a,
197.19, 198.8; a. birôk 198.7.

ançulayu böylece, bu şekilde, bunun gibi,
öyle, bu yolla: a, 133.10, 139.11; a. ok
138.22, 140.3, 154, 22, 161.2, 173.3-4; Q.

y(e)me 152.5, 153.10; a. ok y(e)me 171.16;
a. a. 174.18.

anı onu: a. llI.3a.6, 137.22, 170.8, 188.16; a.
üçün 156.23,157.1, 163.11, 178.9, 181.12,
198.10.

anın onunla, o sebeple, onun için, bundan
dolayı: Q. llI.3a.4, 145.21, 144.22, 146.20,
146.23, 156.23, 157.1, 166.23, 175.7,
191.15, 194.20; a. antağ 146.9, 156.17,
192.13.

anınğ onun: a. içinie 152.18; a. ikin ar-a-sınta

187.21; a. arasınsa 188.1 ı.

anta orada, ondan sonra, ondan, bundan: a.

ôtr ü lII.1? .109 132.16, 149.18, 155.9,
157.14, 158.12, 168.7, 184.15; a.
155.20, 156.16, 156.22, 176.5, 176.18.

bunun gibi, böylesi, böyle, o
gibi; bunca, onca: a. 146.9, 146.16, 150.1,
150.3, 153.1, 156. 156.23, 157.1,
162.17, 165.20, 166.1, 167.20, 177.4,
192.13, 194.23, 193.5-6; Q. ol
184.16-17,198.2; ol a. 150.6,
154.15, 168.4, 174.21, 175.18.

angayu (' engeyü ?) ayrıca, bundan başka: Q.

180.16, 180.20.
ang -»Jeng

-»'1eng'ilki
-r'eng'mıntın

angsız son derece, pek çok, düşürıülemeyecek

kadar (çok): Q. uluğ t(eıngri burkan 188.14

ap (a . ... a. 'hem ... hem de') hem: a. ... a.
y(e)me 150.12-14.

anramanan c Skr. Apramônôbha: a. atl(ı)g

iilgüsüzy(aşruk-luğ t(eıngri yir-i 143.5.
apramanaşun « Skr. Apramanasubha: a.

atltııg ülgüsüz arığ t(e)ngri yir-i 143.9.
ar... aldatmak, dolandırrnak, kandırmak: a-tım

ezükledim 135.10.
ara ara, orta; arasında, ortasında, içinde: ikin a.

165.12; a-sınta 178.7, 187.22, 188.12,
192.16.

arayadan < Skr, ôranya- inziva yeri, itikaf
yeri, manastır: Ip.sıl a. orun-larta 196.10.

arhant < Skr, arhant aziz, ermiş: a. diruarlar
134.14; Q. kutın 144.6, 155.18, 185.22,
186.6, 186.10; a.ılarnıng 154.11, burkan
pratyikabıa a. 136.7;arığ turuğa-lar 155.23.

arı .. temiz olmak, temizlenmek, an olmak, saf
olmak: a.ıyur atkınur 132.15, 140.14,
141.13; a.ıyur 148.5; a-dı altındı 138.21;
a.ızun alkınz-un 138.12, 139.1, 139.4,
139.13, 139.16, 140.6, 140.8.

arığ (I) temiz, an, saf; temizlik, anlık, saflık:

a. turuğ 134.14, 155.23; a. süz-ük 137.8,
141.22, 142.9, 144.10, 164.19, 169.22,
172.22; a. t(e)ngri yir-i 143.7, 143.8,

43 10 143.11; a. silig 144.15; a. ç(a)Jr.şap(a)t
1 . , 78.20; süz-ük a.. sav 144.2; a-ta
~?8ıh~.2~; a.ıın kelmiş (= Skr. sugataı
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185.13, 187.3.
(ll) orman, çalılık; yığın, küme: tag-larta

a-lana 196.9.
arıma- temiz olmamak, saf olmamak, arı

olmamak: ôçmegilluk 146.17-18.
arrm ak (arıltl ma arıtma:

ôçürmekin a-ın 147.2.
artt... antmak, temizlemek, saflaştırmak, temiz

duruma getirmek: a.-dılar
139.10-11, (a.-dı) 140.2; a-ı yumiş a-mış

142.11; a-ı a-mış yumış 144.4; a-ı yumiş

a-mış 144.18; a-ğalı uyurlar 147.7; yumış
a-mış 142.2, 1412.21; kkir tapçaların a-ıp

132.22; ôçürteçi a-daçı 147.19; et'öt-üg
a-daçı 163.1;yudaçı a-daçı 191.14.

arıtı asla, hiç bir şekilde, kesinlikle: Q. yitmez
177.18.

temizlenme, arınma, yıkanma:

yu<n>ma~-tına-tın ôtrü 145.23.
arıtmakhğ temizleme, arıtma, etme: kkir
tapça-ların 'yuma~ Q. 185.4-5.

1. arka, destek, tirin
kuvrağ a-sı 188.17; 2. parça, bölünmüş

topluluk, küme: iki a. kutım. 134.13.
yardım, destek; destekli, arkalı:

tuşunmakQ. nam-lar 197.16, 197.20.
enine, çapraz, çaprazlama: a.

133.21.
çürümüş, bozulmuş, bozuk:

yavız a. 135.14.
artarnaksız bozulmayan, çürümeyen, sağlam,

dayanıklı, bozulmaz: a. mengülüg 173.1,
173.2.

artat- bozmak, çürütmek, mahvetmek,
kötüleştirmek:buzdum a-dım 134.20-21.

artuk fazla, artık, artmış, çok: a. 144.17.
fazlaca, çok fazla daha

ziyadesiyle: ~. 148.16, 151.18, 153.5,
154.16.

as ... çoğaltmak, üstün a-dım

üklitdim 136.20; üklu-deçi a-taçı 191.11.
asan kı < Toh.A (?) < Skr,
asamkhşeya sayısız, sayılamayacak

kadar çok: ülgü-süı sansız yy.ı ming Q. 185.9.
asaıokııllit sayısız: a. uzun yolta 163.15.

alayetmek, gülünç duruma

düşürmek, hafife almak, küçümsemek:
uçuz-ladim a-dım 136.14.

yarar, fayda, kar, kazanç: a. tusu 184.22,
185.17, 190.3, 191.8, 191.21, 195.10,
196.3, 196.15; Q. tusular 197.4; a-ığ 173.2,
195.19; a-ka III.3a.3; yig a:»ı

162.12-13; uluğ a-ın 146.21-22.
asığlığ yararlı, faydalı, kazançlı: a. tusu-luğ

ffi.3b.14-15; Q. titir 162.16, 191.14.
asıl.. çoğalmak, artmak: a-ur lisdelir 194.18;
a-ıp üsdelip 192.3; a.- guZu" edgü irü b
(e)lgü-ler 193.19.

aiOJl.ll.lU.U.ıı:'lIı..ıı.-,. artırmaklı, çoğaltmaklı, artırmak,

çoğaltmak: iiklitmek a. 185.2.
astrayastlrtş « =Skr. Trayas-tri:a. t(e)ngri

yir-i 142.13.
« Skr. stüpa, stupa, bir azizin

ölümünden sonra kalan eşyalalarının

saklandığıyer, sandık, türbe: vıhar sangram
q..-~ 135.19; a-lar 176.17-18.

asurı < Toh.B asure "., Skr, asura (?) cin,
şeytan, bir şeytan grubuna verilen ad: a-ler
yir-i 138.8-9.

aş yemek, gıda, aş, yiyecek: a. içgü-lerig
135.14; ay-a-çaa. birmiş 168.23;a. birmek-te
169.10; a-ın suvsuş-ın 156.2.

aşa ... almak, kabul etmek, yararlanmak (Skr,
vedanay: tegimligbolayın tbolmaşını)

138.15.
aşnu önce, evvel, ilk önce: Q. bo yirtinçü yir

suv-ta 185.10.
önceki, evvelki: a. 161.15, 161.18,

162.8; a-sı 162.11.
aı ad, isim, unvan; şöhret, ün (skr, nama): a.

kyy. 195.20; aı-ım ky.y.m 188.5; aı-ı

kôtrlilmüş (= Skr. lokajyeştha) llI.3b.20,
132.5, 133.2, 149.21, 157.20, 167.18,
184.1, 182.14, 183.1, 187.10, 187.11,
188.20, 190.12, 193.5.

ata- ad vermek, adlandırmak, çağırmak,

seslenmek: üküş a-yu 190.22; iJ,küş a-sar
190.14; asın a-p 190.12.

savaşçı, nişancı; nişancılık, atıcılık: g.lp
Q.193.22.

adlı, denen, denilen, diye adlandırılan:

a. III.L? .4, lIl.l? .5, 132.7, 134.17, 142.22,
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142.23, 143.2, 143.4, 143.8, 143.9,
143.11, 143.12, 143.13, 143.14, 143.15,
143.17, 143.18, 143.19, 143.20, 151.23,
172.15, 173.12, 173.14, 173.15,
173.16, 173.17, 173.18, 173.19, 173.20,
173.21, 173.22, 173.23, 174.1, 174.2,
174.3,174.4, 174.5, 175.12, 175.14, 177.8,
177.9, 182.18, 185.11, 186.12, 186.14,
186.17, 187.1, 187.3, 187.11, 189.1,
189.15, 189.19, 190.1, 190.11, 191.7,
193.9, 197.15, 199.8, 199.10.

avant < Soğd. lnfJlm sebep, neden: Q. tıltag(=

Skr. hetupratyayaı 140.16.
a vış < Toh.A/B avis < Skr, av ici bir

cehennemin adı: altın tüp a. 133.16.
ay (I) ünlem, nida, ey! a, a. kavşiki-y-a

189.8.
ay (II) ay: onunç a-nıng y(e)g(i)rmi sekiz-i

199.19.
ay... söylemek, demek, anlatmak: Q.-U bereyin

III.3a.6; a-u birgey biz 193.22;a-ıp 135.1.
aya aya, el ayası, avcun içi: a-ça aş

168.23; a.ısın kavşurup 132.3; aı-ların

kavşurup ms».ıs, 150.21, 182.10; a-ların

yadduk-ta 170.15.
aya.. saymak, saygı göstermek, hürmet etmek:

a-yur ağir-layur 192.18; a-sar agır-lasar

176.21; a.syu ağır-layu 192.8; a.- gulu~
çiltegülük 195.21.

ayağ saygı, hürmet: agır G. 'saygı, derın

saygı': agır Q. III.3a.16, 146.13, 150.22,
161.11, 162.4, 176.10, 178.11; aı -ka
tegimlig 'saygı değer, hürmete layık': a-ka
tegimlig 132.5, 149.21, 167.19, 174.7,
182.14-15, 184.2, 185.13, 187.4, 188.21;
a-ka tegimlig-ler133.2;açığ-ka a-ka tegdeçi
195.15-16.

ayamak saygı göstermek, hürmet etmek: a.
agırlamak-lig küsüş-te agır a-ın

153.4-5; 182.11.
ayançang saygılı, hürmetli: a. k.qngüı

147.14-15; 148.3-4.
ayaş- karşılıklı saygı göstermek: aı-ıaçı

qmraştaçı 195.14.
kötü, fena: Q. kılınç 'kötü davranış,

(Budizmce) yapılması onaylanmayan, hoş

kötülemesiz: Q. çulvusuz
147.12, 148.2.

sormak: ne a-mış k(e)rgek 140.21,
tip a-u y(aırlıkadı 192.22; a-u

ötündi 132.16.
ayınan ... çekinmek, korkmak, ürkmek: ertingil

uyatsar,a-sar: 141.5.
az (1) az, çok değil: a. y(a)ru~-lug 143.14; Q.

143.8.
az (II) < Orta Far. II Z lazl = Skr, trşna hırs,

tamah, açgözlülük: a. ôvke 133.18; a,
qmranmak 162.21;Q. nizvanığ 163.10.

ö.a, 'yaban gülü': Q. çeçek terim 137.18,
173.5.

aztan- hasislik etmek, cimrilik etmek,
pintilik etmek: a-tım Jr.ıvırgQ~-lantım 136.15.

azmış azmış, yoldan çıkmış, (doğru) yolu
şaşırmış: a-larığyirçilepill.3b.16.

azu yahut, veya; yoksa: a. 135.10, 135.18,
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189.3; Q. y(e)me 135.7, 135.20, 142.3,
142.12, 142.21, 144.4, 146.17.

a~uça veyahut: a. y(e)me 135.13, 135.22

bag bağ, köstek, bend: antağ b. çug 165.20; b
(e)k b-ların çuğ-ların 165.19.

bağdaşın- Paryanka duruşundaoturmak (Skr,
paryanka-bandha>- ıakuıukôsanaş: b(e)k b.ıu

oluru y(aıriıkap 172.11.
< Çin. po-şi < pak-si hoca, üstat,

öğretmen, usta: b-larrung ulug-larning 136.4;
yalanguk-lar-nıng b.ısı 187.9; biz-ing b-mız

kangımiz 172.4.
bar var, mevcut: b. y(e)me 150.3; b. titir

162.13; b. erser 198.4, 195.7; b. 150.1; b.
erser-ler 193.12.

bar.. gitmek, devam etmek, ulaşmak: tükel-lig
b-miş 187.6; eçlgün b-miş a 193.7; kel- bar

'sık sık gitmek, görüşmek, gelip gitmek,
seyahat etmek': keli b.sı 192.22.

mal, mülk, ev, 'ev-bark': ev-te b.ıta

141.16.
bütün, hepsi, .bütünüyle, büsbütün,

tamamıyla: b. 138.11, 144.20, 146.3,
152.10, 153.2, 153.14, 155.4, 155.18,
156.16, 156.22, 160.16, 169.13, 170.9,
170.13, ı72.21, 176.2, 184.9, 184.19,
197.21; b. kalısız 137.22, 165.7; b-nı 138.5,
172.19,149.14; b. 131.11, 182.7,
197.9; kamagun b. yomlfı 193.4.

narnaroaı « Skr, Brhatphala: b. atl( ı)g king
tüşlug tiemgri yir-i 143.14.

varlıklı, zengin, varsıl: bay b.
141.16.

-4>baraJç.
baş, kafa, ilk, öncü: t(emgri-ler b-ın 1920

ll, 193.3, 197.7; b.ıta tamiulmış 141.8.
nasuınxı (krş, baştınkış birinci, ilk, baştaki,

başta olan: b. kuvrağ-ınga 185.18; yig b.

149.2, 173.9, 175.7, 196.23; yig'başdınku

187.21.
başla- başlamak: nam-lar 197.27.
[başla]ğ başlangıç: nom b.nn III.1 ?.8.
nasnnıa ilk, birinci, baştaki: yig b. 149.12;

b. yig 178.8.

bat.. batmak, yok olmak, görünmemek,
gizlerımek: yitlingey-ler b.-gaylar 197.22;
yitlinser b.ısar 197.19; yitlin-mez b-maz
198.6.

bat m a- batmamak, yok olmamak,
gizlenmemek: yitlinmeser b-sar 197.13.

batur- gizlemek, batırmak, saklamak: b-maz
m(e)n 138.1; yaşurmatın b-maun 149.7.

bavaglr < Toh.B (?) Bhovôggiir < Skr,
Bhavarôga (= Uyg. t(e)ngri yiri) 'gök, sema,
gökyüzü; varlık sebebi': üsdün b.ııin altın

tüp avış 133.16.
bay zengin: b. barım-lığ 141.16; b. mengilig

192.5, 196.18.
baya önce, evvel: b-tın'berü 189.12.
bayumaklrğ zengin olma: b. mengiler

179.18.
baz barışık, sakin; barış: ıüz b. kilmiş 169.2.
bedük büyük, iri: ertingü uluğ b. 155.11,

188.13.
beg bey, efendi, üst düzey görevli; prens: b.
iiş-i 194.14, 194.19; b.ıig iiş-ig 192.9,
192.20, 194.19; b-ler uğuş-ıma 142.5; b-ler
buyruk-lar ınanç-lar 195.15; b.ılerke

buyruk-larka ınanç-iarka 195.8.
b(e)k sağlam, sıkı, sert, berk: b. kaıığ

III.3a.11, 190.12, 190.20; b. bag-ların

çuğ-ların 165.19; b.bagdaşınu 172.10.
beklz temiz, düzgün, açık « ?): bekiz b

(e)lgülüg 'açık, sarih; besbelli, apaçık':

adırtlığb. b(e)lgülüg 192.15.
b(e)lgü belirti, işaret, em are, belgi (Skr,
lakşana, nimittay: b. 145.17; b-ke ilinmemek
170.5; kongül-ıin b-tin 170.6; irü-si b-si
184.13, 185.6; irü-ler b.ıler 193.20; alku
b-lenin 146.7-8; ôngi ôngi b-lerin 144.23,
145.1;nom b-leri 183.7; soğançığông kôrk
b-terin 164.21.

b(e)güıüg belgili, açık, açık seçik, aşikar,

açık olarak, belirli: b. y(aırlıkagalı şlok

147.21; adirtlığ bekiz b. 192.15.
b(e)lgür.. belirmek. ortaya çıkmak,

görünmek: b-e y(a)rlılf:a-mış 185.12.
b(e)lgürt.. belirtmek, göstermek: kôrüm-lerin

b.-ür 165.17; üç üd-lerig b.-deçi şravak-lar

166.11.
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VÇJ.llJ.IUJI.;:). yeni vücuda ortaya
çıkmış, vücut bulmuş; belirtme, gösterme,
açık etme, açık hale getirme: b. burkan (=
Skr. Nirmônabuddhaş 189.10-11; b. et'ôz =
Skr. Nirmônakôya: b. et'ôz-li 174.1
kôzünugme b. burkan 189.3; neng b. üze
kôeundeçib. burkan ermez 189.11-12.

lIlIt"fUıınıpil~'" korkrnak: qrıukrak korksar b.ıser

141.7.
ber..(krş, bir-ş vermek: ayu b-eyin llI.3a.6.
b e r ü beri, bu yana ({-DIn} ile): uzun
sansar-tın'b. 133.12; isig ôt-üm-tin b.
137.20; isig öz-üm-in-tin b. 159.5;
yilikimiz-tin sünguk-umuz-din'b, 159.14; ol
üd-din'b. 187.13; bayatın'b. 189.12; yiliktin
süng ük-ıin'bı-ki 153.3, 178.13·
ilkisiz-tin'b.ıki168.19.

berükl ~ berü

bıçğusuz bıçaksız, bıçkısız, kesicisiz: bi-siz
b. 169.17-18.

bış- pişmek, olmak, olgunlaşmak: bütmiş

b.onış erser 166.4.
bı~ma ... pişmemek, olmamak, olgunlaşmamış

olmak: bütmeyukb.-yu/r. 166.2.
bışrun .. öğrenmek, çalışmak, alıştırrna

yapmak, 'talim etmek', olgunlaşmak: b.-u
yorığuluk-ı 166.14; b.-u katığlanu 168.13;
b ı-ğalı ôgretingeli 141.19; b-m at ın
ôgretinmeıin 136.19; sakınınglar b.-unglar
198.17.

bışur.. pişirmek, olgunlaştırmak, olgun hale
getirmek, talim ettirmek: bütürür b.ıur
166.3.

bll- bilmek; anlamak, ayrımına varmak, tefrik
etmek: b.-irler 133.7; inçe b.sgil 178.10;
ukz-un-Iar bı-zünler 158.5-6; b.-ü
yarlıkaz-un-lar 133.11, 137.13; b.ımetin

134.3, 134.3-4, 134.4, 134.6.
bilge bilge, hakim: bilge bilig =Skr. prajM

'hikmet, erdem', jfiana 'bilgi': b. biliglig
131.1, 131.8; b. billg-leri 133.3,137.9; b.
biligde 151.15; b. bilig 187.5; tükel b. i

(e)ngri tieıngri-si burkan 157.16, 169.18,
172.6, 188.6, 188.7, 189.7, 198.24; tükel b.
bilig-ke 144.9, 144.10, 144.11, 144.12,
144.13, 171.2, 171.10, 171.14, 171.21,

172.2; ıükel b. 147.14, 148.3,
158.12, 168.7; korkınç-sız b. bilig-ning
164.7; alkınçsız bo biliglig 170.19; y(a)ruJr. b.
bilig 185.23.

bilinecek, bilinmesi gerekli,
bilmesi: tuygulu~ b. nom 172.20;
burkan-ning b-i kôrgidüki 169.19; b-leriniin
166.12.

bilgi; bilinç (Skr. vijnônav: al çeviş b.
193.22; biligsiz b.-ig 163.8; biligsiz b-ke
136.16-17; biligsiz b.-de 133.18; bilge b.
(krş, bilge) 185.23, 187.5; bilge b.ıning

164.8; bilge b.ıke 144.9, 144.10, 144.11,
144.12,144.13,171.2,171.10,171.15,
171.22, 172.2-3; bilge b.ıde 151.15; bilge
b-leri 133.3, 137.9.

bilgili; bilinçli: bilge b. 131.2,
170.19; tükel bilge b. 131.9, 147.14, 148.3,
158.12, 168.7; bügü b. 'bilgelik sahibi':
bügü b. burkanlar III.3b.19, 137.8, 159.11,
159.18, 166.15, 174.8, 181.14.

bilgisiz, akılsız (Skr, mohaş: biligsiz
bilig = Skr. nidôna: b. biligde 133.18; b.
biligke 136.16; b. bilig-ig 163.8. '

b lltu- bilmek; anlaşılmak, bilinir hale
gelmek, bilinmek; pişman olmak, itiraf
etmek: b.-ür'mte)n 137.23; b.-ü ukunu
140.12, 146.18; b-ip ukunup 140.1; ökünü
b.-U 138.5, 141.12, 169.5; ôkünüp b.ıip

138.19.
bir bir (Skr, eka): b. Ill.3a.16, 133.17, 135.3,

140.19, 140.21-22, 147.23, 150.23, 152.22,
155.21, 156.1, 159.2, 161.12, 162.5,
172.21,' 176.3, 176.6, 176.8, 187.16,
188.12, 188.14, 193.5, 198.14; b. ikiniişke

195.13; bir teg 'aynı, benzer' = Skr.
-sômônya: 137.13, 137.15, 152.10, 153.14,
155.4, 160.10, 166.16, 184.20; üçilnç b. y
(e)g(i)rmi 147; üçunçb. otuz 167; üçiinç b.

"ır~ 187; ming ülüş-inte b-inge 156.11; Y.':4Z
ülüş-inte b-inge 177.15.

bir- vermek (krş, ber-ş: buşı b-miş 161.16;
ay-a-ça aş b-miş 168.23; adın-Iarka b-dim
erser 135.14; tarkaru kiterü bı-gey biz
193.18; ayu b.-gey biz 193.22; nomlayu
b.ıeyin 158.16; buşı b-ser 176.13; nomlayu
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b-serler 175.17; alkiş b.-ü y(aırhkap 186.23;
alkış b.-ü y(aırlıkadaçı 189.14; buşı b.ıip

III.3b.16, 154.3; ıüş. b.ıteçi a4artma~-ı

154.12; nom-layub-teçi 183.1ı.

birer birer, birer birer, tek tek: b. şlok b.
padak nom-larığ 167.3; b. şlok b.padak nom
167.5-6; b. b. 176.10, 176.11; b. padakin b.
şlokin b. bôlukin b. keşinin 198.12-13.

hiPOA,,-ıii birlikte, beraber, hep birlikte: b.

saçdi-lar 183.15_
blrgü verme: tilş b-singe 141.6.
blrle ile, birlikte: b. 131.6, 131.8, 132.11,

133.15, 135.3, 137.19, 162.16, 169.13,
ı70.23, 171.18, 172.1, 172.19, 173.7,
174.20.

birrnek vermek: buşı b. 151.14, 161.22; aş
b-ıe 169.10.

blrök eğer, ise, şayet, ola ki: kavşiki-y-a b.
140.15, 146.9, 158.17, 161.8, 177.5; kaçan
b. 141.2; 145.4, 147.3, 161.23, 164.13,
191.17, 193.7, 194.13, 194.8; yalanguz b.
162.5; neçete b. 197.17; ançata b. 198.7.

blrtem birlikte, büsbütün, toptan: b. 147.1,
147.6, 147.19, 148.14.

blrtemletl bütün, büsbütün, tamamıyla, hiç
kalmamacasına: b. tanuklayu 173.2-3.

blrtln sağ, güney, sağdaki: b. sıngar 131.17,
m.3a.13, 150.1.9, 182.9.

blrtlnki sağdaki: b. ong 1 engnindeki 132.1.
blslz bıçaksız, kesicisiz: b. bıçgusuz 196.17.

beş: b. tilgen-in 131.14, ffi.3a.22; b. ajun
133.14, 149.8, 154.6,164.23, 169.14, 170.2,
170.9, 110.12,171.23, 173.7; b. 134.16,
162.12, 162.13, 183.20, 184.4; üçilnç b.
135; üçünçb. y(e)g(i)rmi 155, üçünç b. otuz

175;üçünçb. 195.
beşinci: b. bölük 111.1 ?6, b. 163.7; b.

ülüş 199.11.
bltl .. yazmak « Çin.piet 'fırça' + T. +i-

?): b.-il yadıltı 199.14; b.-ü tegintim 199.20.
kitap: nom b. 199.14; nom bı-de

111.1 ?4.
biz 1. biz, çoğul L adılı: b. III.3a.18,

161.2, 173.14, 182.15, 183.2, 193.13; 2.
çoğul l , kişi eki: ınanur'b. 159.5; teginür b.
159.17, 161.6, 169.16, 183.1, 183.5; tutgay

b. 193.16; birgey b. 193.18, 193.23;
kôrkitgey b. 193.20; teginser b. 197.11.

bizing bizim: b. 160.12, 172.4.
bo bu: b. III.I? .8, 132.6, Ill.3b.19, 134.2,

134.16, 134.21, 136.7, 137.6, 139.18,
145.8, 146.11, 146.19, 146.20, 147.17,
147.20, 148.17, 148.19, 148.23, 149.16,
149.22, 150.8, 151.10, 151.12" 151.19,
152.2, 152.12, 153.6, 153.17, 154.18,
155.7, 156.4, 156.9, 156.21, 157.4, 157.10,
157.17, 158.8, 160.12, 160.20, 161.6,
161.9, 170.10,171.3,171.22,172.4,173.7,
175.3, 174.10, 176.1, 177.6, 177.13,
177.20, 181.7, 182.16, 182.19 (2 kez),
182.22, 183.5, 183.16, 184.18, 186.5,
184.7, 184.10, 184.19, 185.10, 185.16,
187.2, 187.11, 189.18, 190.11,
190.20,191.18, 192.7, 192.14, 192.18,
194.2, 194.5, 194.10, 195.3, 196.1, 196.13,
197.2 (2 kez), 197.5, 197.12, 197.14,
197.17, 198.4, 198.7, 198.11, 199.18.

bodapakşlk « Skr, Bodhipôkşika Budalık

için aşılması gerekli 37 şart: b. atl(ı)g
tuşunmak ark-a-lig nom-lar 197.15.

bodis(a)t(a)v < Toh.B bodhisatve (7) < Skr.
bodhisattva 'Budaolacak kimse, Buda adayı':

b.ılar 139.7-8, 139.21, 147.13, 148.10,
160.20, 163.16, 171.8 (iki kez), 171.12,
190.16; b-lamıng 138.17, 152.14, 153.1,
153.7, 153.11, 153.13, 154.10, 166.14,
184.23,191.9;b-larığ 158.6-7.

bodun halk: b. kara 'halk': b. kar-a 192.5,
194.14, 196.17; b.-ug karag 192.9, 192.20,
194.20; b-ka kara-ka 196.14; b-ı karası

194.11.
bol.. olmak, yardımcı eylem (Skr. upadaya):
antağ b.ıur 152.23, 157.1, 192.7, 192.13;
evrilteçi b.sur 194.13; kazğanmış b-urtar
155.13; sevingiduk: b.ıurlar 178.6; ağmaksız
b-urlar 190.18; k-a kadaş b.ımış 135.16;
ôtügçi b-mış 161.3, 166.21, 169.6-7; bir
kgngüllüg bı-dum 135.3; ôtügçi b.ıtum

163.19, 164.7; tanuklağalı b.ıtum 164.12;
yig'adruk b-tum 187.19; yig'başdınki b-tum
187.21; çakravart kan b-tum 188.22; tolu
b.itı 199; tolu tükel b-tı 199.20; tijit kşanti
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b.ıdılar 138.21; b-tılar 186.2;
b.-gay 187.12; asığ tusu b.-gay 191.21; adasız
tudasız b.-gay 192.1; uzun b.-tay 192.2;
yagi-sız yavlak-sız b.-gay 192.4; evrildeçi
b.-g{ly 192.6; körgeli b.-gaylar 191.1; ayaştaçı
g,mraştaçı b.sğay-lar 195.14; tegdeçib.-gaylar
195.16; agır b.-gay-lar 195.18;
ayagulu~ çilıegulük. b.-gay/ar 195.22; inç
mengilig b.-gaylor 195.23; tegdeçi b.ıgaylar
196.7; iş-ledeçi b.ıgaylar 196.8-9; erdeçi
bı-ğaylar 196.11; bay mengilig b.-gaylar
196.18;yağı-sız yavlak-sız b-ğaylar 196.20;
ed tavar bı-lar 196.22-23; tükellig
b.-gaylar 197.1-2; aşağalı tegimlig b.ıayın

(b.-mayın!) 138.16; çakiravart ilig kan
b.sayın 142.7; tegdeçi bı-ayın 152.1;
biaürgeli udaçı bı-ayın 174.23; yorığalı

umadaçı b.ı-zun 150.16; t(e)rk tegmekim
b.szun 171.2-3, 172.3; tijit kşanii b.szunlar
138.13, 139.2, 139.14, 140.6; yorıdaçı udaçı
bı-zun 150.14; ilig-ke tükel-lig b.ızunlar

170.14; kaniuraaçı b.ı-zunlar 170.17-18;
ayığ-lamaksız çulvusuz b.ısar 148.3; ôtügçi
bı-sar 161.14, 162.7, 181.17, 181.22; yoJç,
bı-sar 198.7; yirtinçü-ler bı-sar 155.17;
tegmiş b.ssarlar 155.20; körgeli b.ısarlar

191.3; ötügçi b:u teginür biz 159.17;
sevinç-lig b.ıu tegindi-ler 199.4; ôtügçi b.ıup
167.12; tıdığ-sız b.ıup 170.22; tukellig b.sup
186.6.

bolar bunlar: b. barça 184.9.
bolmak olmak, olma: ôtügçi b. 149.11,

158.2, 160.21; 181.11; ôtügeçi b.ıtın t
(g )rümiş 163.12; biz-ing ôtügçi b.ıımız

160.13; öıügçi b-ları 178.4.
bolmaklığ olma, olmak, 'olmaklı': ôıügçi b.

161.7-8;umuğ ınag b. 184.21.
boltuk- olmak: ôgirgeli b.-ar 150.10;

iügide'geli tenglegeli b-maz 167.8.
boşğun..öğrenmek: kôrkitmiş b-miş (boşğur

?) 136.5; burkan kutı küsüş-in bc-dum
t utdum 186.20; okınglar söz-lengler
b.-unglar tutunglar 198.16; b.ısar tutsar
175.14, 177.10; b.-galı tutgalı 182.20.

boşgur- (bak. boşgun- 136.5?)
boşgutlug öğrenen, öğrenmiş, öğretili (Skr.

saiksa); öğrenci: yangı b. bodis(a)t(atv-lar
147.13.

bağışlamak, serbest bırakmak;

kurtarmak: tınl(ı)g-larıgb. kutğarmak: 180.8,
180.13.

bökünkl bugünkü: b. künke'tegi 133.13,
168.20; b. bo kün-te 137.6.

bölük bölüm: bişinç b. lll.l ?.6; bişinç ülüş b.
199.12; kilınç adartmak-ın ôçürmek atl(ı)g

b.-üg 175.14, 177.10, 184.11; birer b.ıin

birer keşinin 198.13.
lU''U'lI.Ulft.IlUla;;. bölümlü, kısımlı: kutrulmak b.

169.17.
bra gölgelik, sayvan küçük çardak « 1): erdini
tuuğ b. kuşatri-lerin 176.20.

« Skr. Brahmakayika: b.
atl(ı)gez-rua kuvrağ-ı t(e)ngri yir-i 142.22.

Dr~ıın nruı..ou ırnrıın « Sn. Brahmapurohita: b.
aıl(ı)g ez-rua buryuk-ları ergidüg t(eıngri yir-i
142.23.

braman « Skr, brahmdna: Hindistan'da en
üst sınıftan kimse; Budist olmayan: b-lar
uğuş-ıma142.4.

bul.. bulmak, elde etmek: ku: b.ımış 176.7;
b.ımış buyan edgü kılınç-ı 177.1; arbant
kutın b-tılar 186.6, 186.10; irkek et'ôz-üg
b.-gay 157.14; inçgü mengig b.-gay siz-ler
198.20; pratyikabut kutın b.ıayın 158.20;
erkek et'öz-in b.ıayın 157.9; burkan kutın

bı-ayın 157.9, 173.11; pratyikabut kutın

b-sarlar 176.5; küçin küsun-in b-u teginmiş

131.21; burkan kutın b.su 159.8, 174.14,
179.23; burkan kutın b.ıup 153.23, 185.5;
arhant kutın b.ıup 155.19, 185.22; kişi

eı'ôz-in bı-up 176.4; burkan kutın

bı-ğmçaka'tegi 187.14; burkan kutın

b.ıtukumta 163.20; tayak b-taçı 146.5; ed
tavar b-taçı 196.22; kut-larığ b.-guf«ı 179.9;
179.11; burkan kutın b.-gu~a 183.9; alp
b.-gulut barkan kuun b-up 153.23.

bulıtsız bulutsuz: anabarak atl(ı)gb. t(eıngri
yir-i 143.12.

bulmak bulmak, elde etmek: nom taptağ-ın b.
152.21.

bulmamak, elde etmemek: b.
kf?ngül-tin 170.6.
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. bulunç kazanç, yarar, fayda; ganimet, elde
edilen şey: b. alınç 195.20; nom b.nnga
tegürüp 154.8.

burçıntur- incitmek, dert-sıkıntı vermek,
düzenini bozmak: iriniiirdümb.-dum 136.1L

barkan < Çin. bi iu' t + T. kan Buda: b.
131.11, 132.8, 134.2, 136.7, 138.17, 139.8,
139.21, 141.18, 149.15, 151.23, 152.16,
153.23, 158.20, 159.8, 160.17, 160.23,
161.5, 163.19, 167.2, 167.20, 167.23,
168.5, 168.11, 171.1, 171.9, 171.14,
171.21, 172.2, 172.23, 173.10, 174.13,
181.5, 183.4, 183.8, 186.22, 187.10,
187.12, 187.14, 188.4, 189.12, 189.13,
190.17; t(e)ngri t(e)ngri-si b. = Skr,
devôtideva: 131.13, 132.17, 147.20, 150.11,
157.17, 158.13, 168.8, 172.7, 183.15,
184.15, 188.8, 188.23, 189.7, 189.10,
189.15, 189.17, 190.8, 192.14, 192.23,
194.1, 195.1, 199.1; t(e)ngri b. 173.13,
173.14, 173.15, 173.16, 173.17, 173.18,
173.19, 173.20, 173.21, 173.22 (2 kez),
173.23, 174.1, 174.2, 174.3, 174.4, 174.5,
180.16, 180.20, 185.12, 188.14, 189.1,
190.7; b(e)lgürtme b. mu erki 189.3, tüz t

(e)ngri b. mu 189.5; tte)ngri t(eıngri-si
bı-nıng 131.9, 131.20, 134.10, 136.2,
169.19, 19012; b.-ıg 162.6; t(e)ngri t
(eıngri-si b.-ıg 190.20,191.1,191.2; t(e)ngri
t(eıngri-si b.ıka 132.3-4, 149.20, 150.19,
167.18, 182.13, 183.23, 188.19-20, 197.9;
t(eıngri b.ıta 174.5; t(eıngri b.ıtın yygerü
186.15; bügü biliglig bı-lar 137.8, 159.12,
159.18, 174.8; kamağ b.ılar 137.21, 153.21,
159.13; ıdui: b-lar 153.20; üç üdki b.-lar
180.14, 180.19; b.ılar uluş-ınta 189.21;
b-larnıng 136.21; kamağ b-larnıng 154.14,
154.20, 155.1, 155.3-4; bügü biliglig
b-larnıng 166.15; kôzunmiş b-larığ 131.3;
b-larığ 149.9, 167.9; kôıunur iiddeki b-larığ
158.9;ôngreki b-larığ 164.3-4; kum sanınça

bı-larığ 166.19; alku b.-larığ 178.2; bügü
biliglig b-larığ181.14-15; kamağ b-larka

III.3b.1-2, 159.6, 162.3; bügü biliglig
b.-larka III.3b.20; ondın sıngar-kı b-lorka
148.4-5; üküş kurla b.-larka 163.17; b-larka

174.4-5.
bursang < Çin. bı iu' t + sang 'rahipler
topluluğu' =Skr. buddha+ sangha- samgha:
b. kuvrağ 134.4; b. kuvrağ-larığ 134.12; b.
kuvrağlarka 135.21, 135.22, 156.6; tôzün b.
~rag-Iartın 169.3.

buryuk kumandan, vekil (krş, buyru~): ez-rua

b-ları 143.1.
buşı < Çin. pu-şi sadaka; 6 yahut 10

faziletten biri: nom b. III.3b.16, 154.3,
161.19, 162.10, 162.15, 162.18, 162.22,
163.7; b. birmek 151.14, 161.22; b. birmiş

161.16; tavar b. 161.18, 162.11, 162.16,
162.20, 163.1, 163.5, 163.9; b. birser
176.13; nom b-ning 162.11-12, 163.3; nom
b.-g 136.15; tavar b-da 136.15; alku b-lar
178.7.

but « Skr, Buddha Buda: namo b.lll.l?.J.
buyan « Skr. pU1Jya iyi davranış, iyi; iyilik,

'sevap': b. edgü kilınç 'iyi davranış, iyi amel,
sevap': b. edgükilınç-lığ ID.3a.3; b. 143.13,
161.18, 161.19, 161.22, 163.19, 164.7,
171.3, 193.19; b. edgü kılınç-Iarın 149.13,
160.21, 175.1; b. erj,gü kilınç-larınga 150.7,
150.9, 151.2, 151.17, 152.3, 156.8, 157.2;
b. erj,gü kılınç-ığ 151.6, 156.9, 167.7,
198.21; b. edgi; kılınç-Iarı 151.13; b. edgi;
kılınç-larım 151.20, 169.11, 170.1, 170.11;
b. eçlgü kılınç-Iarı 152.14; b. eçl.gü kilınç

156.14, 156.18, 163.12, 166.21, 168.13,
177.14, 178.12, 178.17, 178.21, 179.3,
179.8,179.11,179.17,179.23,180.5,
180.13, 180.21, 181.9, 181.22; b. eçl.gü
kılınç-nıng 157.21, 158.2, 167.13; b. e!igü
kılınç-Ları-mız 160.14; b. e(1gü
kı lı nç-Lar ımı z-ru 160.15; b. etf,gü
kılınç-ınız-nı 161.3; b. edgü kılınç-larığ

168.17, 171.5, 171.9; b. eq,gü kılınç-Iarım

168.22,170.7; b. edgü kilınç-ların 171.13; b.
edgü kilinç-larım-ın171.19; b. ef/.gü kilınç-ım

171.22; b. eçlgü kılınç-ı 177.1; b. e~gü

kılınç-ka 177.13, 178.15, 178.19, 178.23,
179.10, 179.14, 179.20, 180.2, 180.9,
180.17, 181.6, 181.11, 196.23; buşı birmiş

b-ta 161.16; aşnu-ki b-ta 162.8; munung b-ı

161.14, 162.7-8; alku b-lar 156.16; üç üd-ki
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bı-lar 156.22; uluğ b.ılarığ 152.19; kilu
tüketmiş b-larınga 152.7, 153.12; kılğuluk:

b-larınga 152.9, 153.13.
bu'var:uıa iyi davranışlı, iyi davranışa sahip,
sevaplı: kuıluğ b. 131.1; uluğ bediik b.
yukmek-in b. tirginig 155.11-12; uluğ b.
tir-ginig 175.21.

buyruk kumandan, vekil, amir: beg-ler b-lar
ınanç-lar 195.13; beg-lerke bc-larka
ınanç-lar-ka195.8-9.

bozmak, mahvetmek, tahrip etmek:
kilınç yol-larınb-dum anatdım 134.20.

buzulmaksız sağlam, bozulmayan, kalıcı

'bozulmasız': abark atl(ı)g b. t(e)ngri yir-i
143.16.

bügü hikmet, bilgelik; büyü, doğa üstü güç:
b. biliglig 'bilgelik sahibi, bilge, büyülü
güce sahip kişi, olağanüstü güce sahip kişi':

b. biliglig burkan-larka III.3b.19; b. biliglig
burkan-lar 137.7, 159.11, 159.18, 174.8; b.
billglig burkan-lar-nıng 166.15; b. biliglig
b-lanğ181.14.

bügülenmek dindarlık, zahitl ik, inanç, itikat,
gizemli bilgelik, gizemli güç: altı türlüg b.
edrem-ke186.1.

bük- bükmek: türe bı-e kılmış kulv[ratmış
137.4.

büt- bitmek, tamamlanmak, sona ermek,
tamam olmak; olmak, olgunlaşmak: b.ımiş

bışmış erser 166.4.
bütme- bitmemek, tamamlanmamak. sona

ermemek; olgunlaşmamış olmak: b.-yük
bışmayukedgidüg tôz yıluz-larığ 166.2.

bütmek bitme, tamamlanma; olgunlaşma: bar
tôz-lüg nom b.ıi 146.20.

bütür.. bitirmek, tamamlamak, sona erdirmek;
olgunlaştırmak:, b.-ür b~rurur 166.3;
egsük-suz tükel b-geli udaçı bolayın 174.23;
iş-lerig b.-geli ôtlemek 181.6; yorığ-larığ

b.-güke kaiığlanmak181.6.
b ü tür m e k bitirrne, tamamlama,
sonuçlandırma:ulug buyan-larığb. 152.20.

çakiravar t (krş, ç akravar t ı « Skr,
cakravartin: tükel-lig ç. ilig kan 142.6-7.

« Skr. c akravart in dünya
hükümdarı: ç.kan boltum 188.1.

ç(a)kşap(a)t < Soğd. çihşôpad (çtıtpÔ) < Skr,
siksôpada dini talimak, öğreti: ç. küzetmek
151.15, 178.18; ç. küzetmiş 178.20; ç.ıka

tükel-lig edgünbarmiş 187.5.
ç(a)kşap(a)th~ öğretili. akideli, inançlı,

itikatlı: ç. sanvar-ta tpr(ü)miş 169.4.
ç(a)m~uy < Çin. çam-huy, ts'am' -~uail
pişmanlık, nedamet: kşarui ç. kılınıp 138.19;
kşanti ç. kılıp 139.10, 140.2; kşanti ç.
kilsar-lar 140.12.

çaturrnıaıharaaçlk < Skr. Catur-mahôrôjika:
ç. t(e)ngri 142.12.

çeçek çiçek; k.a.: az ğan ç. terim 137.18,
173.5; ty.~ turlüg kua ç-in 176.19; kua
ç.-lerig 183.14.

çevlş marifet, hüner; yöntem: al ç. 'rnarifet,
hüner': al ç. bilig 193.22.

çığ < Çin. çi, çhiag bir uzunluk ölçüsü,
yaklaşık 30-35 cm., bir Çin adımı, kadem:
ç-ın lsun-ın 135.8.

çın < Çin. chen gerçek, doğru; gerçeklik,
doğruluk (= Skr. satya, satyaıôş: ç.'kirtü
132.22, 133.3 (2 kez), 133.4, 133.5, 137.8,
137.9, 137.10, 137.12, 156.6, 165.18,
192.21, 194.6.

çınsu < Çin. chen-ju =Skr. tathata gerçek,
doğru; gerçeklik: ç. tigm-e 146.12.

çllte- saymak, hürmet etmek, saygı

göstermek: ayaguluk ç.-güıük bolğay-lar

195.21.
çintamani < Skr. cintamani bir mücevher;

inci: ç. ertini-lig ilig-ke 170.13.
çog parlaklık: ç. yalın 193.18; ç-ı yalın-ı-nıng

irü-si b(e)lgü-si 185.5; ç ı-ung uzlar
yalıninguz-lar 194.16.

çoğı (yansıma, çwqy ?) ses, gürültü: alku ıiki

ç. 166.6.
çolmaksız ıstırapsız, sıkıntısız, öfkesiz: aıap

atliııg ç. t(e)ngri yir-i143.17.
çöket- (krş, çökit-) diz çökmek, çökmek;

çö kertrnek: ong'ıiz-in ç.ıip 132.2; o ng
tiz-lerin ç.-ip 150.21.

çöklt.. çökrnek, diz çökmek; çökertmek: ong
ıiz-lerin ç.-ip III.3a.15, 182.10.



92 MehmetÖlmez

çug bağ, köstek: aniag bag ç. 165.20;bag-ların
ç-ların 165.20.

çulvu sövgü, küfür, kötü-yakışıksız söz;
iftira: til salmış ç. sözlemiş 148.13.

çulvusuz sövgüsüz, küfürsüz: ayığlamaksız ç.
147.12, 148.2.

d(a)rmadivaçi «Sh. Dharmadhvaja: d.
atl(ı)g t(e)ngri burkan 174.3.

darm-a-utarl c Skr. Dharmottara: d. atl(ı)g
t(e)ngri burkan 174.2.

d(a)rni « Skr, dhôrani tılsım, büyü, büyü
sözü: d. tigm-eedrem-ler 172.14.

dıntar < Soğd. dindar (öyn8'r) seçilmiş,

seçkin: d-larığ 134.14; pratyikabut d-larka
176.8; ıoyın-larka d-larka 196.2.

dyan < Toh.A/B dhy ôm < Skr, dhy ô n a

yoklarna, bakma, inceleme, içbakış

'meditasyorı':tering samati d-ka 172.16.

e (krş, a) ünlem, seslenme durumu, vokatif,
'ey!': arı kôtridmiş e 183.2, 193.6; tôz-un
ttemgri-ler e 192.17, 194.5, 195.3, 198.3.

e4 mal, mülk; madde: e. tavar 196.22; e.-ig
tavar-ığ 135.19, 135.22 (2 kez), 195.17.

e d g ü iyi, güzel; iyilik, üstünlük: e. e.
kavşiki-y-a 132.19; e. 132.23, 135.5, 135.11,
136.18, 147.16, 148.4, 148.14, 151.13,
155.19, 164.9, 164.14, 164.22, 168.1,
168.4, 169.17, 170.21, 181.2, 186.9,
193.19; buyan e. III.3a.3, 149.14, 150.8,
150.9, 151.2-3, 151.6, 151.13, 151.17,
151.21, 152.3, 152.14, 156.9, 156.14,
156.19, 157.2, 157.21, 158.2, 160.14,
160.15, 160.21, 161.3, 163.13, 166.21 ,1

167.7, 167.13, 168.13, 168.17, 168.22,
169.11, 170.1, 170.7, 170.11, 171.9,
171.13,171.19,171.23,175.12,177.1,
177.13, 177.14, 178.12, 178.16, 178.19,
178.21, 179.1, 179.3, 179.8, 179.10,
179.11, 179.14, 179.23, 180.2, 180.5,
180.9, 180.13, 180.17, 180.21, 181.9,
181.7, 181.11, 181.22, 197.1, 198.21; e. e.
töz-ün t(eıngrl-ler e 194.4; e.-g yavız tip
135.11; e.-lerig 174.22; e.-ke

tegmek-lerin 165.2; e-lerke 186.5; e.sn
barmiş=Skr. sugata: e.-n barmiş 187.6; e-n
barmış a 193.6; e-si 184.12-13; tınl(ı)g-lar

e.-singe 180.15, 180.19-20; e-leri 136.22;
e-leringe 149.12, 179.4; e-li ayığ-l: 134.5,
133.9.

edgülüg iyi; iyilik; 'iyili': e. 151.3, 151.18,
152.4, 152.15, 153.1-2, 153.8, 154.11,
165.22, 166.1, 166.2, 168.4, 181.8, 185.1,
191.10.

edllg varlıklı, varsıl, zengin, malı-mülkü çok
olan; değerli: e. tavar-lig 141.5.

edrem (k:rş.erdem)erdem, fazilet; güç: riti ky.!f
kelig e. 131.20; ky,y, kelig e. 189.2; qlp atım

e. 193.22; bügidenmek e-ke 186.1; edgü-si
e-ining irü-si b(e)lgüsi 184.13; bilge biligIig
e-ler 170.20; d(a)rni tigm-e e-ler 172.15;
ky.~ kelig e-ler 184.19; edgüe.-lerin 164.22.

egsüksüz eksiksiz, tam: e. tüke1 174.22-23,
196.6.

elli: bir e. 133.17.
em ilaç, deva, em: otın e-in 156.4.
emgek sıkıntı, eziyet, ıstırap, 'emek' (Skr.
dukkhaş: e. 180.5, 180.10; kop e-lenin
160.7?8.

ıstıraplı, sıkıntılı, eziyetli: e.
toiğak-lıg 179.24, 180.3.

acı çektirmek, elem vermek, ıstırap

çe kt irm ek: ôrleıdim e.ıdim 135.17,
136.11-12.

acı çektirme, eziyet verme:
sôk-mek tokımak urmak ('wy'm 1 q) e.-te
180.23, 181.1.

en, pek, pek çok, olağanüstü, fevkalade:
J e. magat il-te 172.7.

hatta (?), en azından, hiç
olmazsa: ' e. bir kşan üdde 140.19; le. yıllf,ı

ajunıntakı 169.8, le. ülgü teng ygleşürüg

177.16-17.
ilk, birinci, en ilk: J e. 141.17,

147.8-9, 148.9, 149.4, 152.16, 162.14,
191.22, 195.1, 196.5, 196.17.

kısımlı, parçalı, bölümlü: üç e.
133.16.

omuz, eyin: ong J engnindeki 132.1;
ong 1 engnin-ler-inteki ill.3a.14, 150.19-20;
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ong ..e.-lerinieki m.3b.22.
'engltdür... eğmek: tôpii-lerin 'e-üp 131.14.
er er, bey, erkek; kişi, kimse: er tôz-in 187.7.
er", imek, yardımcı eylem, var olmak,

bulunmak, mevcut olmak: e.-ür 135.12,
149.16, 163.7, 165.18, 182.2, 188.6, 190.8,
194.7; e.-ür m(e)n 166.22; e-ur mü 177.2,
192.21; e-ürler 186.9; e-tim 186.12; e-ti
158.14, 185.13; e-ser 134.7, 134.8, 134.9,
134.11, 134.12, 134.13, 134.15,
134.18, 134.20-21, 134.22, 135.1, 135.2,
135.4, 135.5, 135.7, 135.10, 135.12,
135.15, 135.18, 136.1, 136.4, 136.6,
136.12, 136.13, 136.14, 136.16, 136.21,
137.1, 137.2, 137.3, 138.11, 138.22,
139.11,140.3,145.11,147.4,147.10,
147.15,148.11,148.13,148.15,148.17,
151.14, 152.15, 153.20, 154.13, 154.13,
156.14, 156.19, 158.15, 159.12, 160.15,
161.1, 161.18, 161.19, 162.15, 162.18,
162.23, 163.2, 163.7, 164.19, 165.13,
166.4, 167.20, 171.11, 171.16, 172.21,
173.3, 174.18, 176.5, 188.12, 189.4,
189.10, 190.7, 191.7, 191.17, 195.5, 195.7,
198.4; e.-ser m(e)n 152.5, 153.9, 154.21;
e-serler III.3a.l0, 193.12;e-ip 157.8, 165.9,
166.10; e.-deçi bolğay-lar 196.11; e.ımez

137.1, 140.21, 162.17, 162.22, 165.15,
165.16, 189.12.

erdlnl (krş, ertiniş « Skr. ratna 'mücevher,
değerli taş': e. tuuğ bra 176.20; nom e.
183.6, 197.2, 197.12, 197.18; nom e-ning
184.20; nom e.-g 134.3, 193.9, 196.13;
bursang kuvrağ e-g 134.4.

eren er, erkek; kişi, insan; erler, erkekler,
insanlar: e-lerig 187.7-8.

ergü (kalınacak) yer, barınak, mevki, orun,
ikametgah, ev, durak: ez-rua e-si t(e)ngri
yir-i 143.3.

ergülüg konut, durak yaşanılan yer, ikamet
yeri: ez-ruaburyuk-ları e. t(emgri yir-i 143.1.

erlg öğüt, nasihat: ôtinçe.. e-inçe 136.5.
erlgme mevcut, var olan: e. 139.20, 152.13,

153.19, 189.5, 192.16.
erk güç, kuvvet, kudret, erk: e-imçe tapımça

136.1.

erkek (krş, irkekı erkek: e. et'öz-in bulayın

157.9.
erken iken: katığlanur e. 138818; 'yorıyur e.

163.16.
erkl herhalde, mutlaka; acaba: e. 132.15,

184.14, 189.1, 189.3, 189.6.
güçlü, kuvvetli, kudretli, erkli: tıdığsız

e. bolu-lar 186.2.
erksinrnek hakimiyet, eğemenlik, iktidar,

uigsiz e-ke 166.8.
ermez olmaz, değil: e-ig erilr tip 135.12; nom

e.-ig nom 01137.2.
ert.. 1.. geçmek, (zaman) geçmek: ôngre
eı-miş 138.16, 152.6, 153.10, 154.22,
160.19, 171.7, 174.7, 174.9, 185.8; e-miş
üdki nom-lar 145.5; e-miş keçmiş ketmiş

146.8; e-miş 156.21, 166.10; ünmiş e-miş

166.13; e-ip O?UP 187.15; üç-ler kolu-lar
e.ıginçe 180.18; 2. ölmek: e.ımiş ög
kang-larım 137.16, 199.17.

ertini (krş, erdiniş mücevher, değerli taş: yiti e.
161.10, 161.16, 161.21, 176.16; e. yinçi;
170.16; nom e. 175.13, 177.8, 188.10,
188.22, 191.7, 194.10, 195.4, 198.4, 198.7,
198.12, 199.8; burkan e.-g 134.3; üç e-g
148.1, 178.14, 181.3; nom e-g 182.18,
182.20, 186.17, 192.7, 192.18; bo e.-g
191.18; yiıi eı-ke 142.6, 188.1;
ratna-alangkari atl(ı)ge.-n 190.1; ylti e-ler
162.3; yiti e-lerig 176.12; üç e.ılerke

178.10-11.
ifll1l"'tiinil:iO' mücevherli, mücevherle bezenmiş,

süslenmiş: üç e. tarığ-lağ 168.20-21;
çintamani e. ilig-ke 170.13.

son derece, aşkın, olağanüstü,

fevkalade: e. III.3a.5; 141.4, 148.10, 186.9,
188.17, 199.3; e. uluğ bedük 155.11, 188.13;
e. üküş 177.2, 177.3; e. uluğ asığ-lığ 191.14.

olduğu gibi (Skr. ıathatô, bhüta
tathata): çınsu tigm-ee. nomtôz-i 146.12.

ertür- yapmak, işlemek, uzaklaştırmak,

geçirmek: yy,z kalp-larığ e-up 152.18.
.esirgemeyen, cömert, (bir

şeyden) kaçınmayanıe. 169.13-14.
işitmek, duymak: e.-ü teginip 157.18,

182.19; e.-ü y(a)rlı~p 194.2; e.-ip 186.17,
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197.5; e-teçi 196.13.
eşldll- işitilmek, duyulmak: yinçke oyun-lar

üni e-di 183.21.
eşldllmek işitilme, duyulma: inçke oyun-lar

lini e.-i 184.5.
et et, 'somut': eo et'ôz-ug 163.2.
et- örmek, ses çıkarmak: altun küvrüg-ler

kı.e)ntüne-diler 183.19-20.
etmek ötme, ses çıkarma: altun-luğ küvrüg-ler

k(e)ntün e.-i 184.7.
et'öz vücut, beden (Skr. kaya); kendi: e.

190.23; e.ıte 134.2; eo-in (akk.) 134.6,
134.18, 157.9, 176.4; tişi e.-in erip 157.8;
e.ıüg 157.13-14, 162.23; et e.-üg 163.2;
e.ı üm III.3b.21, 164.18, 165.1-2, 165.8;
e.ı-ümte 165.6; eı-ümin 166.18; eı-inıe

134.10; ilki ilki e-lerte 134.1; tüş e.-li b
(e)lgü-rtm-ee-li 174.11-12.

ev ev, çadır, ikametgah: e-te barak-ta 141.16.
evlr- çevirmek; yöneltmek, tevcih etmek:

e-diler e-erler e-geyler erser 160.23, 161.1,
171.15-16; e-tiler 171.10-11; eo-e y(a)r

lıkamas-kan 159.9; e.-e y(aırlıkaz-un-lar
159.20; eo-e teginür'biz 160.18, 161.5,
169.15; eo-e teginür m(e)n 170.3, 170.10,
171.6, 171.22; e.-e kut kolmiş 175.2; eo-e
y(aırlıkağularınga 178.3; tilgen e.-ip 15402,
174.15; e-geli 164.1; e-teçilerke ill.3b.4-S;
e-güke 161.7; e-gliluk 168.6.

evirmek çevirme, evirrrıe; yöneltme, tevcih:
burkan kuunga e. 149.16.

evlrmekllg çevirme, 'çevirmekli': buyan e.
ııltağ-tın ötgürü 171.3.

evlrt- çevirtmek: nom tilgen-in eo-geli 158.10,
161.14, 162.6-7, 163.18; nom-Iug li/gen
e.-geli 166.20, 167.11; nom tilgen-in e-güke
158.7-8, 181.10, 181.15.

evrll- çevrilmek, dönmek, yön/inanç
değiştirmek: e.sser 194.11; eo-ü tevrilü
133.22; e-ip 133.16; e-deçi bolgay 192.6;
e-teçi bolur 194.13.

evrtllnçslz sarsılmaz, dönmez, çevrilmez,
sağlam, yerinden oynamaz: e. tôrü-ke tegmek
152.21; e. tôrü-ke tegip 190.16-17.

evrllme- çevrilmemek, dönmernek: elv)
rilmedimyorımadım erser 136.3; e-dim erser
13606". o

evrtnçkençlg dörıenceli, sürekli dönen,
dönüşüp duran, savrulan, sürekli hareket
halinde bulunan: e. koğ parmanu-lar 171.17.

evr lş değişiklik, davranış şekli, iş-güç:

edgülüge-leringe 151.3, 151.16, 152.4; eflgü
e-leri 151.13.

ezrua Soğd. "zrw" (azru[v}a) Brahma, Tanrı
Zervan: eo kuvrağ-ı 142.22; eo buryuk-ları

143.1; e. ergüsi 143.2; uluğ eo t(e)ngri
163.22; sansız sakiş-sız eo t(emgri-ler 182.3;
e. kormuz-ta 192.10,193.1,197.5.

ezük yanlış, hata, yalan: e-üg kirtü ermez-lg
135.12.

ezükle- kandırmak, dolandırmak: artım e-dim
135.10.

ıd .. göndermek, yükseltmek: qstup-lar ı-ıp

176.18.
ıduk kutsal, mukaddes, "gönderilmiş': ı.

nom-luğ 136.2; ı. tayşing nom-takı 150.2,
150.4, 150.13, 150.14, 158.22; ı. burkan-lar
153.20; ı. iş-leri erser 154.13; ı. iş-leringe

154.15, 155.1; lo iş kôdüg-ler-inge 154.20; lo

tayşing 169.20, 177.23.
dayanak, sığınak, güvence, inanıla

cak-güvenilecek şey/kimse: umug ı. ill.3a.19,
137.20, 178.15, 184021; üç ı. 169.3, 178.15,
178.17; umuğ-umuz ı-ımiz 172.5.

ınağsız sığınaksık, dayanacak yeri-kimsesi
olmayan: umuğ-suz ı. 180.8, 180.12.

ınan ... İnanmak, güvenmek: ı-ur'biz 159.5.
ınanç bir unvan, bir memuriyet unvanı;

maiyet: beg-ler buyruk-lar ı-lar 195.13;
beg-lerke buyruk-larka ı-larka 195.9.

ınaru öte, sonra, ileri, bu yana: uluş-ınta ı.

189.22; bo kün-te ı. 182.19.
ırak uzak, ırak: lo ôngi ü4rülmi§ 166.7; ür ı.

ı85.8~

iç iç: i.-inte 131.3, 133.17, 141.19, 152.19,
168.21, 188.14. 188.22, 189.9, 190.5-6,
199.9; iı-teki 135.15, 175.13, 177.8,
182.22-23, 183.6, 184.10, 194.10, 198.12.
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içki, içecek, içilecek şey: aş L-lerig
135.14.

içilesi/içilecek şey, içecek: yigülük i.
aş-ın suvsuş-ın 156.2.

k.a.: i. tayın 137.17; 173.5.
idi asla, hiç bir şekilde, hiç bir surette,

kesinlikle, (olumsuzluk bildirir): i. y(eıme
145.7.

ldlz yüksek: i. 176.17.
igid yanlış, hata: i. yangluk 146.15.
19Ie... hastalanmak, hasta olmak (Skr. vyadhi):
i-miş-teki otın em-in 156.3.

ıgsız hastalıksız, sağlıklı: i. ağrığ-sız 191.23;
i. kegensiz 196.19.

llş eş, arkadaş, yoldaş: i. alınıp 173.8.
llşl kadın, hanım, hanımefendi, sahibe (?): beg

i. 194.9, 194.14; begig i.-ig 191.9, 192.20,
194.20.

iki iki: i. 133.10, 134.5, 134.13, 150.6,
187.16; üçünç i. 131, üçünç i. y(e)g(i)rmi
149; üçilnç i. otuz 169; üçünç i. kırk 189;
i.-n ar-a 165.12; i-n ar-a-sınia187.22.

lklleyü yeniden, ikinci kez, tekrar, bir daha: i.
takı 138.3, 139.5, 139.17, 140.10, 146.1,
147.22, 191.4; y(e)me i. 145.12.

lkin tl ikinci: i. 147.10, 148.12, 149.8,
152.11, 152.22, 161.12, 162.4, 162.17,
186.2, 187.17, 192.2, 195.15, 196.7,
196.19; bir i-şke 195.13.

Iklrer ikişer: i. y(e)g(i)rmi 'onikişer' 176.16.
il (I) ülke, memleket, devlet: J eng'magat i-te

172.7.
il (II) (krş. ilig I) hükümdar, han, hakan: i. kan

194.8, 194.13; L-ig kan-ığ 192.8, 192.19,
193.13, 194.19; i-inie karuma 195.15.

ilig (i) hükümdar, han, hakan: çakiravart
i. kan 142.7; nom i.-i 111.1 ?3, 175.12,
177.7, 182.18, 186.17, 191.7, 193.9, 199.8;
ttemgri-ler i.-i kavşiki-y-a168.10;i.-i kan-ı
191.23; ıieıngri-ler i.ıy-e 158.15, 175.8,
186.11.

ilig (II) el: çintamani ertini-lig i-ke 170.14;
öz i-im 199.18.

llln- takılmak, ilişmek, yapışmak, tutunmak:
i-miş yapşınmış 148.16.

Illnmemek takılrnamak, ilişrnemek,

yapışmamak, bağlanmamak: i. kongül-ıin b
(e)lgü-din 170.5.

ilki ilk, ilk olan, birinci, baş, başlangıç: i. i.
et'ôz-lerıe 134.1.

ilkisiz öncesiz, başlangıçsız, ezeli: i. 133.12;
i-tin'berüki 168.19.

llt- götürmek, sevketmek, iletmek, yol
göstermek: teginçsiz orun-Iarka i.sdeçi
138.10.

bütün, hep, hepsi, çevredeki,
etraftaki: i. kamağ tınl(ı)g oğlanı 154.1; i.
alkukamağ ıınliııg-lar 173.6.

sükunet, rahatlık, barış, huzur, durgunluk:
i. mengilig IIL3a.1, 164.2, 195.23; i. kgngül
196.7; i-in mengin 196.10.

öyle, böylece, şöyle: i. tip 132.4, 132.18,
III.3a.17, 147.22, 149.20, 150.11, 151.9,
157.19, 158.14, 157.18, 159.3, 168.9,
168.18, 182.13, 184.1, 184.16, 186.23,
188.20, 189.8, 194.4, 195.2, 197.10,
197.23; i. ~(a)ltı 147.8, 148.9, 149.3,
151.14, 152.16, 155.14, 162.14, 175.23,
195.11, 196.4, 196.16; i. erser 158.14; i.
bilg il 178.1O.

Inçgü rahat, huzur, sükunet, durgunluk: i.
mengi 154.9, 160.9; i. mengl-lig üç üd-lerte
166.9; i. mengig 198.20.

lnçgülüg huzurlu, sakin, rahat, durgun: i.
mengilig llI.3b.14, 160.11.

Inçlp böylelikle, sonra; fakat, lakin: i.
III.3b.13, 135.15, 136.6, 145.8, 149.22,
150.17, 184.18, 165.5, 166.5, 186.11,
187.13, 190.8; neng i. 160.4, 162.17; y(e)me
i. 164.14, 165.13.

lnçke (krş, yinçke) ince: i. oyun-lar 184.4.
lrlnç yoksul, fakir, sefil, zavallı: i. y(a)rlıg

169.9, 180.7, 180.12; i. radna-vtaıçir şabı

199.16; i. umuğ-suz-nung 170.4, 170.1 ı.

lr lnçke- acımak, merhamet etmek: tolp
yirtinçüg i.-p ill.3a.2.

lrlnçü günah: tsuy i. 132.12, III.3a.9, 137.5,
138.20, 138.23, 139.9, 139.12, 139.22,
140.13, 141.10, 141.13, 146.16, 175.5,
191.12.

lrlntür- sefil etmek, düşkün-zavallı hale
getirmek: i.-düm burçınturdum 136.1ı.



96 Mehmet Ölmez

irkek (krş, erkek) erkek: tükel-lig i. et'ôz-üg
bu/gay 157.13.

lrü belirti, işaret, gösterge (Skr, lakşanay: i-si
b(e)lgüsi 184.13, 185.5; i-ler b(e)lgü-Ier
193.19-20.

lslg sıcak: isig öz 'yaşam, hayat, can': i.
ôz-leriniin 135.17; i. ôz-üm-tin 137.20; i.
ôz-ümüz-tinberü ın.3a.18, 159.4; i. ô.sin tite
178.14.

Iş iş, görev: ıduk i. kôdüg-ler-inge 154.20;
nom i-in 196.18; e4gü-1üg L-lerig 180.8;
ıduk i-leri 154.13; edgülüg i-leri 152.15;
edgü-lüg i-leringe 153.8; ıduk i-leringe
154.15, 155.2.

iş -7 i i Ş

işi -7 i iŞ i
işle .. işlernek, çalışmak, yapmak, yerine

getirmek: nom i-in L-deçi 196.8.
işlet.. kullanmak, işletmek: erkimçe tapımça

i-dim 136.1.
lılgUg (ile) donanıml~ süslü; işlek, çalışan;

birleşik, girişik, karmaşık (Skr, samskrtay: i.
nom-lar145.14; i. yirtinçü-de 190.1.

i~igsiz işsiz, çalışmaya ihtiyacı olmayan,
hareketsiz, zamanın dışında, ölümsüz, semavi
(Skr, asamskrıay: i. erksinmek-ke tükel-lig
166.8.

(-DEn) dolayı, takip ederek, (-E) göre,
uygun olarak: i. 133.16, 135.2, 149.12,
150.9, 151.21, 151.20, 152.4, 152.10,
153.5, 153.9, 153.14, 154.16, 154.21,
155.5, 155.8, 156.8, 156.9, 157.4, 157.10,
157.21, 169.7, 180.15, 180.20, 196.12.

akraba; aile « ?Çin. ıda < ka ?): k. kadaş
135.16.

~açan ne zaman, ne zaman ki: k. 131.12,
141.2, 176.13, 191.2.

~a~at günah, suç, kusur, kötülük: mün ~.

135.7.
~a~aş akraba, kardeş; dost: k-a kadaş 135.16.

pişman olmak: ôkünu ~.-u 140.11;
ökünüp k.-ıp 140.ı.

J.<ahsız kalmamacasına, bütün, hep, bakiyesiz:

barça k. 137.22, 165.7; barça ~. yom~ı

138.12.
< Toh.A kalp (?) < Skr. kalpa devir,

dönem, çağ: tümen k. üd-lerke'tegi 165.3;
asanki k. üd-lerte 185.9; kolti k. üdün
185.15; yy.ı k.-larığ erturüp 152.18.

~(a)ıtı ki, öyle ki, tıpkı, dahası; örneğin: k.
138.16, 141.8, 151.10, 152.1, 153.6,
154.10, 154.18, 159.1, 160.18, 168.23,
169.18, 172.3, 195.3; k, m(e)n 133.12,
163.14, 164.1, 184.17, 185.7, 198.3; ı.

neçük 139.6, 139.18; inçe k. 'böylece':
148.9, 149.3, 151.14, 152.16, 155.15,
162.14, 176.1, 191.22, 195.11, 196.5,
196.16; k. neteg 171.6, 173.11, 174.8; y(e)
me /ç..178.7.

kaıvana ...nranı « Skr. Kalşônaprabha: k.
aıl(ı)g t(e)ngri burkan 173.14.

kalyana-şlrl « Skr. Kalyônasiri: k. a tl(ı)g
t(e)ngri burkan 173.23.

kamağ tamamı, hepsi, bütün, hep, toplam,
bütünüyle 'kamu': k. 132.10, III.3a.2,
III.3b.19, 133.1, 137.21 (2 kez), 149.11,
150.8, 151.11, <152.2, 152.13, 153.1,
153.21, 154.23, 155.3, 154.19, 159.6,
159.12, 159.18, 162.3, 164.2,
164.23,166.15, 169.14, 170.12, 170.22,
171.23, 173.7,174.20, 178.21, 179.4,
179.12, 180.14, 180.18, 181.13, 182.16,
183.2, 188.16, 191.11, 193.3, 193.13,
194.1, 194.3, 194.22, 197.7, 198.10,
198.23; al~u k. III.3b.1, 133.8, 169.12;
imerigm-e k, 154.1; kop k: 171.18;
imerigm-e alku k. 173.6; tolp k. 188.11; k-ta
baştınkı 178.8; ~.-~ bir teg 184.20; ~.-Ifa

ayagult4195.21.
bütün, tüm 'kamuya ait': k:

nom-larığ 164.11-12.
~ama~un bütün, hep, toplam, hep birlikte: ~.

barça 133.11, 182.7, 193.4, 197.8-9; ~.-ı bir
teg 160.10.

kamşa- sallanmak, yerinden oynamak,
6 titremek: tepredi k-dı 183.13.

sallanma, titreme, oynama:
tepremeki k.-ı184.9.

(1) kan: k. unturdum erser 134.10.
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150.12,
161.20, 164.17-18, 168.10, 175.3,
176.22-23, 178.10, 181.12, 184.17, 185.7,
187.13, 190.8-9, birôk 140.15,
146.9, 161.8, ay k-y-a
189.8;a k-y-a 155.14.

katlamak, h,t11~t'il'l"'1I"IrııI:J~1r

bir araya OAt1'l1"'t'YlI.ı:t>Ir'

ayaların

132.3,
182.10.

kim; nice: kim Iç. III.3a.7,
157.1, 158.17, 161.9,

166.23, 168.11, 169.20, 175.8,
k. 138.6, 140.15,

147.3, 154.13, 157.7, 164.18,
194.8; k. k. 140.16, 189.4,

195.4; k. neçe 153.19, 159.9,
169.11, 172.20; ol 147.7, 148.8,
149.1-2, 162.13, 191.21, 195.11, 196.3,
196.15; k-ları erser 191.17.

IA.i1A~ııe.i1III" kazanmak: ~.~mış bolur-lar
155.23.

keç geç, erken değil: ür k. u?un ütj.ünmengün
160.5, 164.5.

geçmek: ertmiş k.-miş ketmiş 146.8.
kecle:ütük giyilecek, giyilesi, giyilir türden,

giyrnek için: k. ton-ın kedim-in 156.1.
kedllme.. yeni bir şekle girmemek, yeni bir

bedene sokulmamak: tişi aj-unin-ta k-geyler
191.4-5.

giyim, giysi, elbise: ketj.güıük ton-ın

k-in 156.1.

hakan, han, hükümdar: tieıngri

kormuz-ta t(e)ngri 131.5, 131.18, 132.17,
149.19, 157.15, 167.16, 182.4, 183.23,
188.18-19; çakiravart ilig k. 142.7; çakravart
1[,. 188.2; il ~. beg iiş-i 194.9, 194.13; il-lg
/ç.-ıg 192.8, 192.19, 193.13, 194.19; ş(ı)m

nu k.ıın 172.17; ilig-l ~.-ı 191.23; ilinte
k.-ınra 195.15.

kan- kanmak, doymak, tatmin olmak: kusiiş-i

/ç..-gay 157.13; kgngül iyin ~.-gay(-lar)

196.12.
ıcanmcsız doyulmaz, doyulamayan, 'çok

güzel': ~. astup-lar ıdip 176.17.
kandırmak, doyuma ulaştırmak,

tatmin etmek: küsüş-in k.-daçı 170.17.
baba: k-ım idege -toyın 173.4; bakşımız

k-ımiz 172.4; yirtinçü-nüng ~.-ı 163.21; ög
kang 'anne ve baba': ög k: k-a kadaş 135.16;
ôgüm-in k-ımin 134.15; ög k-larım 137.17,
199.17.

kang < Toh. A/B Gank < Skr. Gangô. Ganj
ırmağı: k. ügüz katun-ı 131.6, 182.5; k.
ügüı-deki kum sanınça 155.15, 161.23,

. 189.21.
~angh kağm: ~. tilgen-i 'kağnı tekerleği': ~.

tilgen-i teg 133.20.
k a ng ..si < Çin. KJ ang-hi Çin
hükümdarı Şeng-tsu'nun mührü, ve
zamanının ona göre tarihlendirilmesi:
tay-çingk. 199.15.

kara halk, avam tabakası: bodun ~. 'halk':
bodun k. 192.5, 194.14, 196.12; bodunuğ

*.-g 192.9, 192.20, 194.20; badun-ka ~.-ka

196.12.
karıl- karışmak: katılu k-u 133.15.
karın karın, iç: kongill-Ierin k-ların 136.10.
k(a)rtirakut « Skr, Grdhrôkuta Akbaba
Dağı, Rajagdha yakınındadır: k. tag 183.11,
188.9, 192.24.

~asınçıi korkunç, korku verici: korkinçığ k:
172.17.

kata defa, sıra, kez: sekiz on tôrı yyz ming k.
187.23.

~atıg sert, katı: b(e)k IF. III.3a.11, 190.13,
190.21.

~atıiıan.. gayret etmek, çabalamak,
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kedki sonraki: k. yirtinçü-de 164.16.
kegenslz hastalıksız, sağlam: igsiz k.

196.19.
kel- gelmek: kirtü-din kel- = Skr. tathôta:

kirtü-din k-miş 144.23, 145.15; arığ-ın

k.ımiş 185.13, 187.4; kirtü-din k.-mişig

161.13; kirtü-din k-mişke 161.11; tap a
k.-ıiler 131.12; kel- bar- 'sık sık gitmek,
görüşmek, yolculuk etmek, gelip gitmek':
k-i barı 196.21; öz-in pk k-ip 195.21; kin
k-igme ütJ.-Ierte 138.14, 146.1, 187.2; kin
k.-igme üddeki 139.7, 141.5, 145.11, 152.8,
153.12, 155.2, 158.6, 171.12; ôngre ertmiş

kin k.-igme 160.19; ertmiş k.-ıeçi kôzunür
156.21; öngre ertmiş kin k-teçi 174.9.

kelig gelme, geliş (k.~.~ ile): riti k.l!-~ k. edrem
131.20; ky..lf, k. edrem-ler 184.19; k.,!-Y k.
edrem küçinde 189.1, 189.2.

kemlş- atmak, fırlatmak, terk etmek,
vazgeçrnek: üç yavlal:yol-larta k-teçi 138.7.

k(e)nti (krş, k(e)ntü) kendi: k. tuyunup
172.22.

k(e)ntü (krş, k(e)nti) kendi: k. özüm 134.22; k.
142.1, 149.13; k. öz-i 189.15; kı-nüng

148.14; altun küvrüg-Ier k-n etdiler 183.19;
altun-luğ küvrüg-ler k.-n etmeki 184.7; k.-n
tuymış burkan 187.9.

k(e)rgek gerek, ihtiyaç, lüzum: -mlş k.
111.1?10, III.3a.17, 140.21, 141.12, 142.3,
142.11, 142.21, 144.4, 144.18, 151.9,
155.8, 157. 7, 157.12, 159.3, 161.6, 167.5,
167.9, 168.18, 175.3.

k(e)rgekHg gerekli: munçulayu ertingü k.
nı.ses.

kerişlig kavgalı, çekişmeli, küskün:
tütüş-lüg k. tınl(ı)g-larıg 169.1.

kes- kesmek, ayırmak: ü?miş k-miş erser
148.15.

keşln bölüm, sütra'nın bölümü « ?): birer
blJlü!dn birer k.-in 198.14.

ket .. (krş, kit-) uz akl aşmak, vazgeçmek.
gitmek: ertmiş keçmiş k-miş 146.8.

kev- zayıflatmak, güçsüzleştirmek: k.-er
küçsire-tlir 163.10-11.

~ıdıg kıyı, kenar, uç: narayançan ügüz k-ıma

172.8.

kıl- yapmak, etmek, yerine getirmek, ifa
· etmek: k-mış 132.12, 133.9, 138.4, 140.18,

141.4, 149.6, 155.12, 168.17, 171.13,
179.18; ayıg kilınç ~ıl- 'kötü davranışta

bulunmak, istenmeyen davranışta bulunmak':
ağır aşıg kdınç-larığk-miş erserlerill.3a.lO;
agır ayığ kılınç-ığ k-miş erser148.11; k-miş
kulvlratmış 137.4; kşanii lal- 'af dilemek,
pişmanlık göstermek, suçlarını itiraf etmek':
kşanti ~. -mış 141.12, 169.5; k-mış

edgü-leringe 149.12; tüz baz k-miş 169.2;
k.smış 171.9, 175.1, 179.21; ~.-mışların

135.4; tapığ uduğ Js;ıl- 'saygılı olmak, saygı

göstermek': tapığ uduğ ~.-mış 178.11; tapığ

uduğ k-sar 161.12, 162.4; tapığ udug If,.-ıp

176.10; iki arka k-tım erser 134.13; k-tım

Iç,u[v]ratdım erser 134.18; k(e)ntü öz-üm
k-tım erser 134.22; k-maz m(e)n 138.4,
139.5-6, 139.18, 140.10; ağır ayığ kılınç-ığ

~.-sarlar 140.17; kşanti k.-sar 146.16,
146.19; kşanti k-sarlar 132.14; kşanti ç
(a)~uy k-sarlar 140.12; buyan edgü kilınç

k-sarlar 168.14; ôgretig k-sarlar 190.22; k-u
turmışlarığ 135.1; ~.-u tüketmiş 139.3,
139.15, 140.7, 152.7, 153.11, 155.1; ~.-u

turur 151.12, 153.7; tükel-lig k-u 154.12;
inçgü-lüg mengl-lig ~.-u 160.11; asığ tusu
kıl- 'yararlı olmak': asığ tusu k-u 185.17,
190.4; k-u y(a)rlı~agalı 192.15; bir uçluğ

k.-ıp llI.3a.17; kşanti çamkuy k-ıp 139.10,
140.2; inç mengl-lig ~.-galı ffi.3a.1, 164.3
(~.-galır!); asığ-lığ tusu-luğ ~.-galı llI.3b.15;
kşanti ~.-galı ôtlemek 170.19-20; kşanti

/f:,.-galı ôtlemiş 179.22-23; k-taçılar 135.3;
asığ tusu k-taçı 191.8-9; ~.-gulu~ 152.9,

. 152.19, 153.13.
~ılın- hazırlanmak, meşgulolmak,

ilgilenmek, uğraşmak. ~.-u yançdım 134.6;
kşanti çamkuy~.-ıp 138.19.

~ıhnç iş, davranış (Skr, bhava, samskôray: ~.

adartmak-ın ôçürmek: IIl.1?4, 175.13, 177.8,
184.10, 199.9; k. adartmak-ı uğur-ınıa

llL3a.8; k. yol-ların 134.20; agır ayığ If;.
141.13, 146.17; ayıg ]: adartmak-ı 148.5;
buyan edgü Iç. 156.14, 156.19, 163.13,
166.21, 168.13, 177.14, 178.12, 17821,
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166.21, 168.13, 177.14, 178.12, 17821,
179.3, 179.8, 179.11, 179.17, 179.23,
180.5, 180.21, 181.9, 182.1; buyan edgü
k-nıng 157.22, 158.3, 167.14; ~.-ıg 148.11,
151.7, 156.8, 156.10, 157.3, 167.7, 198.21;
~.-~a 168.1, 177.13, 178.16, 178.19, 179.1,
179.10, 179.15, 179.20, 180.2, 180.9,
180.17, 18.7, 181.11, 191.1; k-ım 171.23;
~.-ı 177.1; k-lar 140.13-14, 148.7, 148.18,
149.1; k-larnıng 148.20; k-larığ III.3a.9-10,
134.5-6, 134.17, 134.21, 136.20, 138.3,
139.5,139.17, 140.9, 168.17, 171.5, 171.9,
175.5; If..-larım 138.11, 139.1, 139.3-4,
139.13, 139.15-16, 140.5, 140.8, 151.21,
168.22, 169.11-12, 170.1, 170.8,
170.11-12; !c.-larımın 137.6, 137.22,
138.4-5, 171.19; k.ılarımız 160.14-15;
k-larımıznı 160.15-16, 161.3; k-ları 132.14,
138.20, 151.13, 152.15; ~.-ların 132.12-13,
133.10, 139.9, 139.22, 140.19, 141.11,
149.6, 149.14, 160.21, 168.4, 171.13,
175.2, 179.18-19, 179.22; k-larınga 141.4,
150.8, 151.17, 152.3.

~ılınçhg davranışlı, davranışa sahip: ayığ]:

132.21, 144.3, 145.6, 147.18, 185.3-4;
buyan edgü ~. m.3a.3, agır ayığ k. 142.1,
146.23-147.1, 191.13; yavlak ayığ]: 142.20;
ayıt yavlak k. 144.16-17; tsuy ayığ If..
147.5-6.

~ı1ma.. yapmamak, etmemek, işlernemek:

~.-yu~ ayıt kılınç-larığ138.3; ~.-tJ.u~ ayıt

kılınç-larığ 139.4; k.-duk ... kılınç-larığ

139.16-17; 1f,.-tf.'4 agır ayıt kilınç-larıg 140.9;
tıdığ ada ~.-mış 179.8, 179.11; idi y(e)me

k-sar 145.7.
J.<ılma1.' yapma, etme: kşanti k. 144.1-2,

146.23; tapığ uduğ k-tın tgr(ü)miş 156.13.
~ı1ma~lıg .yapma, etme, 'kılmaklı': kşanii k.

141.22, 142.9, 142.18-19, 144.15, 145.22;
asığ tusu k. 184.22.

kılmamak yapmamak, etmemek: tıdığ ada k.
179.10.

kıltur- yaptırmak, ettirmek: k-tum erser
135.1.

~ınıı istek, özlem, arzu, iştiyak: y( i)ti k.-ta
turupm.3a.12.

kırk: bir k. 187; iki k.
üçünç üç k: 191; üçünçtôrt /f.. 193; üçÜI1Ç biş

~. 195; iiçünç altı k. 197; yiti ~. türlüg
197.14; üçünç yiti k-ta tolu boltı 199.

boğaz, vadi, geçit (= manastır?): k.
arayadan orun-larta 196.10.

cimrilik etmek, pintilik etmek:
az-lantım k-lanum 136.16.

kız: radnaprabi atl(ı)g~. 186.12, 187.1;
tôz-ün-ler oğlı tôz-un-ler k-ı 132.9, 146.11,
150.8, 150.18, 151.5, 151.8, 155.10,
155.22, 158.18, 167.22, 175.9, 175.19,
177.21, 190.10, 190.15.

tok, gözü tok, (herhangi bir şeye)

gereksinimi olmayan: açsız k. 196.19-20.
[kiadaralkut krş, k(aıtirakut: (k.) [tağ-ıa]

ILI.L ?9.
kim kim; ki, öyle ki, şayet: k. kayu ffi.3a.7,

140.15, 146.10, 150.12, 157.1, 158.17,
161.9, 161.23~ 166.23, 167.20, 168.10,
175.8, 177.5, 177.20, 189.12, 189.16,
190.9, 190.19, 191.15; k. 141.14, 153.20,
155.20, 158.4, 165.20 11 166.1, 167.14-15,
176.5, 190.4, 198.19.

kin sonra, gelecek, sonraki: k. keligm-e
138.14, 139.6, 141.5, 145.11, 146.1, 152.8,
153.12, 155.2, 158.6, 171.12, 187.1; ôngre
erimiş k. keligm-e 160.19; ôngre ertmiş k.
kelteçi 174.9.

kinki sonraki, gelecekteki: ortunki k. 134.2;
k. tınl(ı)g-lar 158.5; k. buyan erser 161.19;
k-si 162.10.

king geniş, bol, çok: k. tüş-lüg 143.14.
k lngür ü ayrıntısıyla, açarak, yayarak,
'genişleterek', bütünüyle, mufassalan: k.
yadılmış 188.6; k. yore 193.10; k. yorıyur
195.5;k. açayada 19818; k. nomlayu 175.17;
k. nom-lasar-lar191.19.

kir.. girmek: nırvan-ka k.-ü 160.4, 164.4,
164.13, 190.3; nom tôz-inte k-ip 146.13,
kongül-leringe k-ip 193.21; ntrvan-ka k-geli
159.10; turvan-ka k.-metin 167.11, 181.19;
turvan-ka k-ıüklerinie 176.14-15.

kklr kir, leke, pislik: k. tapça-ların 132.21,
147.1, 147.6, 185.4, 191.13; k. tapça 145.7;
k. tapça-larığ 147.18; k-in tapça-sın 142.10;
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iş k-leringe

müthiş: k. kasınçığ

168.15, 198.14; k,
/r;:;'tllP';;il!llı'\liıı:e 111.1 ?3,
186.16, 191.6,
193.8.

korkmak: 141.7.
korku, tehlike: k-ta sıkış-ta 180.6,

180.11.

iş,

154.20-21.
methetmek, yüceltmek,

göklere k.-tum erser 137.3; k.-üp
135.11.

köküz göğüs, kalp; düşünce, fikir: kgngül-üm
k-üm 136.18.

kölünaülüz taşıtlı, vasıtalı, araçlı: üç türlüg

istemek, dilemek, rica etmek: kut k.-mış

k(e)rgek 175.2.
ko ı tl « Skr, sonsuz

derecede çok: k.
tümen k.

düşünmek,

derinlemesine düşünmek, inceden ineeye
araştırmak, düşünüp taşınmak.

tengleyü teginser biz 197.11.
.lftı.VI.U.JlLIJli, ölçülü, sayılı, zamanlı':

san-lig sakış-lig ülgü-Iüg ~. 156.15.
ölçüsüz, sayısız, 'vakitsiz,

zamansız': sansız sakış-siz ülgüsüz k.

156.20.
bütün, hep; bütünüyle; her türlü, çok, bir

k. 137.4, 146.13,
159.14, 160.7,

kamağ k.ı ta

177.7, 182.17,
~.-d(a) kôrtrulmiş

korkusuz, ~. bilge
nıııo-nıno 164.8.

i..rn'll'·1n"II1!11'7f-o < Soğd. xwrmz S Ihormuzd/ İndra,

Sakra: k. t(eıngri 177.2-3; t(eıngri kan-ı k:
t(e)ngri 131.5, 131.19, 132.18 (t(e)ngri-ke),
157.15, 167.16, 182.4, 183.23, 188.19;~.

t(eıngri-ke 158.13, 168.8; ez-rua k. 192.10,
193.2. 197.6.

ırırıcri-ıarı.n 142.1-2, 142.20, 144.3,
144.7; 185.2l.

kirli, lekeli: k. tapça-lığ 135.13.
inanan, inançlı, imanlı, mümin:

suz-ük. k. III.3a.ll,
150.22, 154.16, 159.2,
190.21, 198.15; k. kongül-lüg
süz-ük: k. kgngül 146.14,
k. kgngül-üm 153.4; süz-ük k. 1UJl'IVUl-UlV

tınltııg-lar 175.10, 175.19-20.
190.15;süz-ükk. 178.13.

klrtü gerçek, doğru: çın'k. 'gerçek,
doğru': çın'k. 132.22, 133.3, 133.4 (2 kez),
133.5, 137.8, 137.10, 137.11, 137.12,
156.6, 165.18, 194.6; kôni k.
nom-uğ e?üküg k. ermez-ig

k. nom k. yorügler 197.21,
198.5, 198.8; k.-din =Skr, ıamagata:
k.-din (kelmiş) 144.23,
161.13.

kişi kişi, insan, şahıs: kim
161.23; bir k. 161.12,
tükel-lig k. et'ôz-in ol
kolti nayut tümen k.-ler 186.4.

insansız, boş, ıssız,

kimsiz-kimsesiz: mensiz k.
yaşağ-lı-sız 145.16.

ki t- (krş,

vazgeçmek. çekinmek: tarıkar k-er 149.1;
tegzinip 131.16; tankğulut:

148.8.
klter- etmek,

ortadan kaldırmak: tarkaru k.-ü birgey biz
193.17-18; k.-güıük 175.6.

klzle... gizlemek, saklamak: k-ser yaşursar

141.1; k ı-mez 138.2;
yaşurgulu/f, ermez140.20.

bırakmak, koymak; terk etmek,
vazgeçrnek. eı'ôz If..-gays~üdde 190.23.

~ o ll" bırakurmak.

vazgeçirmek: y(a)vla~ «ııınc-ıarı

181.1-2.
(aşağı) koymak, alçaltmak,

değerinikaybettirmek: k-up 145.12
toz, zerre, atom: evrinçkençig k.

parmanu-lar 171.17.
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görünüşlü:

vüksettıımek: If,opd(a)

idiz k. kôrü
II iP Ilno1"UIPW-'_ k. mantarik

164.20.

görünüş, manzara; kanı,

tetrü k.

k. ermez adkandaçı k.-ke
sanmaz 165.10; ôngi ermez k.-lerin bçeıtgur

tür 165.16-17; k.-lerin yorer 165.18.
köt rü l- yüceltilmek: atı

kôırülmiş 'adı yüceltilmiş, adı yükseltilmiş'

=Skr. lokajyeştha: afı k-miş 133.2, 132.5,
149.21, 157.20, 167.19, 182.14, 184.1-2,
188.21; k-miş 111.1 ?3, 175.12, 177.7,
182.17-18, 186.16, 187.10, 191.6, 199.7; a!ı

e 183.20, 193.6; afı k.smişlerke

III.3b.20.
yanmak. "göyünmek': tutunmış k.-er

otuğôçürgeli 141.9.
köz göz caksusı: çın kirtü k-leri 133.4;

y(a)ru~ yaşuk k-leri 137.1O.
közün- görünmek, gözükmek: k.-ür üd 'şu an,

şimdi, içinde bulunulan zaman': k. ütj.ki
III.3a.23; uz k.-iir t(e)ngri 143.19; k.-ür
üddeki 139.19, 152.2, 152.12, 153.17,

177.11; k.-ür üdde 145.8,
145.10, 151.12; k.-ür bo 156.21,

ı nosourmıs 1)

biz 193.20.
kör kle güzel
sanıncsız 176.17;

k. nom-larta 168.12.
könl k. kirtü nom-uğ 134.11;

k. nom-ta 136.8; k. tüz 144.12,
172.1; k. ongaru
153.19, 185.14,
tuyup ı73.9; k. k.
nom-lar 187.20; üz-eliksiz üz-dünki yig k.
tiiz 132.7, 151.22,

160.22, 167.1, 167.23, 171.1,
171.20, 183.4, 186.19, 188.4; yig k. tüz
tuymak-ığ III.3b.2, yig k.
tüz 161.4, 160.17, 174.13;

k. nom-lar ançata k.
nom-lar 198.8.

gönül,
manas, cittay:
Skr. cittoıpôda: k.
154.7; kôni ongaru k. rıır ou rrnrıtc.rın

ayançang k. erser
k. turğursar 148.4;
152.17; k. ı IlIJrV''''-_"JI'J/',_',fllfr

y(a}rlıJs-ap 159.19; ôgli k. 164.10;
k. ôriıdurgeli ôtlemek 178.23; k. rvrı rrt ıı r o aı ı

ôt-lemiş 179.2; k. 196.12;
inç k. 196.7; y(aırlıkançuçı k-te 165.10-11;
ilinmemek k.ıtin b( e)lgü-rj,in 170.5;
bulmamak k.-ıin 170.7; süz-uk kirtgünç k.-in
III.3a.12, III.3b.23, 150.23, 159.2, 168.16,
190.13, 190.21; k.-in (ens.) 134.8;
yavlak k.-in 134.9; k.-in 134.19; bir
k-in 147.23; bir ôg-in k-in
esir-kençsiz ôkünçsiz k.-in 198.
süz-ük k.-in 198.15; k.-üm üz-e JL.lL."".oJIJ.""".lLe

k.-um köküz-üm 136.18; süz-ük kirtgünç
k.-üm 153.15; k-iaıgde neteg ol 176.23;
ôgin k.-in ya~ın tutup 149.5; süz-ü«
k.-ümüz III.3a.20-21, 159.15; kuvrağ-ınıng

k.ıleringe 193.21; k.-lerin bir uçluğ kılıp

III.3a.16; k-terin 136.10.
sahip,

düşünceli: tüz k. 134.12; bir k. 135.3;
kirtgünç k. 137.16; yapşınmış k.

erser 148.17; türlüg k. 16724; y(aırlıkançuçı
172.6; süz-lik kirtgünç k. tınliıig-Lar

i 75.10, 175.20, 177.22, 190.10, 190.15-16.,.
kör", görmek, bakmak: uz k.-ür t(e)ngri
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160.19; k.-ür bo üç ürj.-lerte 174.10; k.ımiş

burkan-larığ131.3; y(aıruk-lar k-tl 183.22;
k.-ü y(aşrlıkadaçı 188.22, 189.9, 190.6;
k-deçi 189.11.

kO~~Ul1lmE~K görünme, gözükme: y(aıruk-lar
k-i 184.3-4.

közünügme görünen, gözüken: k. b(e)l-
gürtm-e burkan 189.2; yy,gerü k. bursang
kuvrağ-larka135.22.

kşan « Skr. kşana kısa an, an, lahza: bir k.
üdde 140.19, 172.21.

kşantl « Skr, kşônti tövbe, pişmanlık,

nedamet, günah çıkarma; sabır: k. kü
'pişman olmak, af dilemek': k. (~ıl-) 132.14,
141.12, 179.19, 179.22, 146.16, 146.18,
169.5; k. ötünü teginür'mie)n 138.6; tijit k.
(bol-) 138.13, 138.21, 139.14, 140:6; k.
çamkuy (~ıl-) 139.10, 140.2, 140.12, 141.12;
k. kümak-lıg 141.22, 142.9, 142.18, 144.15,
145.21; k. kılma]: 144.1, 146.22.

kua < Çin. hua çiçek: t.'!ı-Y tiirlüg k. çeçek-in
176.19; tieıngri yir-in-deki k. çeçek-lerig
183.14.

kum kum: kong ügüz-deki k. sanınça 155.15,
162.1, 189.21; ôngreki ~. saninça 166.19.

kun.. çalmak, yağma etmek: ~.-tum altım

oğurladim135.22.
kunapranı « Skr. Gunaprabhô: k. atl( ı)g

t(e)ngri burkan 173.15.
kurla defa, kez, sefer: üküş ~. burkan-lar-ka

163.17.
~urug (krş, ~uurug) kuru, boş, gerçekliği

olmayan: yo~. ~. = Skr. sunya 'varlıksız,

varlığı olmayan, boş': yo~ k. yala urup
135.6, yo*, k, tôz-lüg üçun 145.20.

kuşalamul < Toh.A/B *kusalamuı < Skr.
kusalamüla iyi esas, iyi töz, güzel tohum,
fazilet esası: k. titme erjgülüg töz yılıız-ların

165.22, 191.9; k. titme tôz yıltız 168.2.
kuşatrl « Skr. kşattara sayvan, küçük

çardak, gölgelik: erdini tuuğ bra k.-lerin
176.21.

kut mutluluk, saadet; asalet, soyluluk; azamet;
ruh: k. kolmiş 175.2; k. bulmiş 176.7; k,
buyan 193.19; burkan k-ı 167.20, 167.24,
168.11, 183.4, 186.19; burkan k-ın 132.8,

153.23, 158.20, 159.8, 163.20, 167.2, 172.3,
173.11, 174.14, 180.16, 180.21, 183.8,
188.4; şorıdpan k-ın sakardagam k.-ın

144.5-6; anagam k-ın arhant k-ın 144.6;
pratyikabut k-ın 144.7, 176.5; orhan: k-ın

155.18, 185.22, 186.6, 186.10; burkan
k.-ınga 138.18, 139.8, 139.21, 141.18,
İ52.16-17, 159.13, 160.17, 160.23, 161.5,
168.5, 171.1, 171.6, 171.10, 171.14,
171.21, 172.2, 186.2, 189.13, 190.17-18; üç
türlüg k-larka 178.22, 179.2; üç türlüg
k-larıg 179.9, 179.11.

kurğar- kurtarmak: oz-ğurur k.-ur 166.5;
ozğuru ~.-u 174.16-17; kutruldaçı tınl(ı)g

larığ /s..-u tüketip 189.18; o?gurgu-ta~.-guka

ötlemek 180.1; o~gurgu-f!;a ~.-gulça ôtlemiş

180.4.
kurğarmak kurtarma, kurtarış: boşumak k,

180.8-9, 180.13.
kutılığ kutlu, kutsal, kuta sahip (1;.ut + 3.
kişi iyelik eki ı + lıg): burkan k. 151.23,
181.5.

kutluğ kutlu, kutsal, mukaddes: If. [kidara]kUL
[tağ-ta] III.l ?.9; ~. buyanlığ 131.1; açılmak k.
kün 199.19; edgü k. yalanguk-lar 135.5;
tôz-iin-ler k-lar 193.12, 195.6-7.

kutrul- kurtulmak: k-daçı tınliışg-larıg

189.17; O?gu ~.ogu üçün 199.17.
kutrulmak kurtulma, kurtuluş: k. bôluk-lüg

169.16; k. küsüş-lüg 174.19.
kutrulmaklığ kurtulma, kurtuluş: k. e~gü

üze 132.23.
kuuruğ (krş, [curug) boş, kuru: yo~ ~. =Skr,

sunya 'boş, kuru, gerçeksiz, varlıksız': tôz-i
yo~ k: üçün 145.15.

kuvrağ topluluk, dini topluluk, (Budist)
cemaat (= Skr, samghay: bursang ~. 134.4;
ıirin k. 188.11, 191.16, 197.8, 198.24; tirin
k. arkası 188.17; lfa 192.16; üçünç k-ka
186.13; ttemgri-ler k-ı 131.6,182.6,182.16,
183.3, 193.14; tirin ~.-ı 131.8; yekler ~.-ı

193.4; saiığçı-lar ~.-ı 196.21; sy-y,[üg k-ınıng

193.21; arbant-lar k-ınga 155.23; başdınkı

k-ınga 185.18; ikinti k-ınga 185.18; üçünç
k-ınga 186.7; t(e)ngri-ler k.-ınga 192.17,
194.3-4; tirin-ingiz-ler k-ıngızlar 194.17;
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bursang 134.13; bursang /f..-Iarlfa
135.21, 135.22, 156.7; bursang ~.-lartın

169.3.
~u[v]rat.. toplamak, bir araya getirmek: ayıg

kılınç-Larıg kilıım k-dım erser 134.18;
kılmış k-miş 137.4.

ku.. kollamak, yardım etmek, gözetmek,
korumak: k.-ü kü?etü 148.1, 192.12, 192.20,
193.15, 194.20.

küç güç, kuvvet; koruma, yardım: on [türlüg]
k. 164.8; k. küsün 193.19; k.-i küsün-i
184.12; sy,y-lüg k-i 192.3; k-in küsün-in
131.21; tıltağ-ları k-inie 145.5; kılınç-larım

k-inde 151.21; buyan k-inte 163.19, 164.7;
(buyan edgü kılınçı k.-inıe 166.22, 170.12,
171.23; ky,u kelig edrem k-inde 189.2.

k ü ç e d- güçlenmek, kuvvetlerımek:

nız-vanı-lar-nıngk-dükinte 133.19.
küçlüg güçlü, kuvvetli: uluğ k. yekler 193.3.
kün gün: bir k. bir tün 140.22; açılmak kutlug

k. 199.19; üçünç k-ni 199.18; bökünki
k.-ke'ıegi 133.13; bôkünki bo k.-te 137.7; bo
k-te ınaru 182.19.

künlle.. kıskanmak, imrenmek, haset etmek,
günülemek: k-dim erser 136.13.

küntüz gündüz: tünle k. altı üdde: III.3a.13,
150.18, 158.23, 168.15; tünle k. ürüg uzatı

193.15.
kürl ölçek, hacim ölçüsü, kile: k.-n kurilikin

135.9.
kürtlik ölçek, hacim ölçüsü: kürin k.-in

135.9.
köse- istemek, dilemek, arzulamak: k.-miş

kilsilş-leri 196.12; k.-ser 142.7-8, 146.17; tip
k.sserler 142.17, 143.22, 144.7-8, 144.14,
157.3, 157.9-10, 158.21; burkan kutın

k.-serler 167.2; burkan kutın k-deçi 132.8.
küsün güç, kuvvet: küç k. 193.19; küçi k-i

184.12; küçin k-in 131.21.
küsüş istek, dilek, arzu: k. ôriız-ün-ler 158.8;

k-te tur-ğurmak181.4; k-üm teginür 158.1;
ol k-i 157.12-13; k.-in kanturdaçı 170.17;
inç mengilig kılgalı k.-in III.3a.1; asığ-Iığ

tusu-luğ kılğalı k.-in III.3b.15; burkan kutı

k.ı in 186.19, 186.20; küsemiş k.ileri
196.12.

kü~~ÜSıÜ2 istekli, arzulu, isteyen, arzulayan:
burkan kutı k. 167..21, 183.5; kutrulmak k.
174.19.

(i) < Çin. hua < /]wa, Sino-jap. kuo, ke
değiş tirme, tebdil, başkalaşma, başkalaşım,

dönüşüm: kuu kelig = Skr, aupapôduka,
upapôduka 'başkalaşıma uğrayarak (yeniden)
doğma': riti k. kelig edrem 131.20; k. kelig
edrem-ler 184.19; k. kelig edrem küçinde
189.1.

(II) şöhret, ün, şan, ad: aı k. 195.20; alım

k.-m 188.5.
davul: nom-lug k.-üg III.3b.9, 154.3;

t(eıngridem altun k-ler 183.19; t(emgridem
altun-luğk-ler 184.6.

küzet.. korumak, gözetmek, kollamak: ç(a)~
şap(a)t k.ımiş 178.21; ky,yü k.-ü 148.1,
192.12, 192.20-21, 193.16, 194.21.

küzetdürmek korutmak, gözettirmek: burkan
kutın k. 180.17, 180.21.

küzetmek koruma, kollama, gözetme: ç(a)~
şap(a)t ~. 151.15, 178.19.

< Çin. 1140 bei boru, borazan,
üflemeli muzik aracı: nom-luğ l.-ıg

ürdeçi-lerke III.3b.l0; nom-luğ l.-ıg ürüp
154.4.

magat < Toh. Magat < Skr. Magadha y.a.:
J eng m. il-te 172.7.

mahabodl « Skr. Maha + bodhi 'büyük
aydınlanma': Budanın, altında sezrnişliğe,
aydınlanmayaulaştığı ağaç: m. sögüt tüpinte
172.7.

m(a)'6abraf}mi « Skr. Mahôbrahman: m.
atl(ı)g uluğ ez-rua ergüsi t(e)ngri yir-i 143.2.

m(ajhamantartk « Skr. Mahômandôraka
kutsal bir ağacın çiçeklerinin adı: mantarik
m-te 183.12-13.

m(a)l}araaç « Skr. Mahôr ô ja 'büyük
hükümdar': tôrt m. t(e)ngriler 182.6, 192.10,
193.2, 197.7.

mahayan « Skr, Mah/iyana 'büyük araç" iki
büyük Budist mezhepten biri, Kuzey
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Budizminin adı: m. nom içinse 141.19.
mantar tk « Skr. M andôraka (yetişme,

büyüme) kutsal bir ağaç: m. m(a)~a
mantarik-te 183.12.

manga (ben' in datifi) bana: m. burkan kutınga

186.22, 189.13.
1. ben, 1. tekil kişi zamiri: m. 133.12,

137.16, 144.22, 145.2, 151.16, 152.23,
154.14, 158.16, 159.4, 163.13,

163.14, 164.1, 169.12, 171.16, 174.19,
186.11, 187.13, 189.13; 2.1. kişi eki:
açınur'm. bilinür'm. 137.23; kılmaz m.
139.6, 138.18, 140.10; y(a)rlı~ayur m.
147.2,178.9; ôgiruriir m. sevinür m. 151.19,
152.10-11,153.5-6,153.15,154.17,155.5;
ôgirur erser m. 152.5, 153.9, 154.22; ôger'm.
alkayur m. teginür'm. 154.18,

155.6, 170.3, 170.10, 171.6, 171.22; y(a)r-
lıkaş-ar m. 164.14; eriir m. 164.14; ııyür m.
185.8.

.....ı ılio benim genitifi): m. 138.7,
138.22, 139.12, 140.4, 151.19, 164.18,
168.19, 169.16, 170.4 j 170.10.

mensiz 'bensiz', insansız, boş: m. kişi-siz

145.16.
meng yem, yiyecek, aş, besin: ıınliı)g-larJ.ca

m. saçmak 169.10.
sevinç, mutluluk, neşe, huzur: inçgü

m. 154.9, 160.10; mengü m. inçgü
m.-g 198.20; edgü-ke m-ke inçin
m-in 196.11; bayumak-lig m-ler 170.18.

sevinçli, mutlu, neşeli, huzurlu:
m. llI.3a.l, 164.2, 195.23; inçgülüg m.

III.3b.14, 160.11; m. 166.9; bay m.
192.62 196.18.

yakışıklı. alımlı, 'benizli':
[kôrklüg] m. 131.1.

bengi, ölümsüz, kalıcı, ebedi, baki: m.
mengig III.3b.18; m. 165.9; m. tip
165.10; uzun üdün m-n m-n turğu-ka

181.20.
menauıua ölümsüz, sonsuz, kalıcı:

artamaksız m. nom-uğ 173.1; artamaksiz m.
asığ-ığ 173.2.

beni (men'in belirtme durumu): m.
133.11, 163.22.

mlng bin: m. 156.11; üç m. uluğ m.
155.16, 161.9, 161.20-21, 162.1-2,
163.20-21, 176.1, 183.16-17, 184.7-8; y.,!-z
m. 165.3, 177.16, 185.9, 185.19, 189.20;
tokuz on m. 186.14; tokuz on sekiz m.
186.8; sekiz on tôrt y.,!-z m. 187.23.

mu soru eki {ml}: burkan m. erki 189.3;
burkanm. y(aırlıkar 189.5.

munça bunca, bu kadar, böylesi: bo m. 181.7,
184.18; m. y(a)rlı~du/:Ja 192.23.

munçulayu böylesine, bu şekilde, böyle,
bunca, bu kadar: m. ertingü llI.3a.4; muni m.
137.3, 146.18, 174.6; m. söz-leyü
140.10-11; m. 146.21, 173.8; m. yangın

155.7, 175.1, 191.7; m. y( aırlıkadukta
188.8.

munı bunu (bu'nun belirtme durumu): m.
munçulayu 137.3, 146.18, 174.6.

muntağ böylesi, bu(nun) gibi, benzer, böyle:
m. osuğ-luğ ill.3b.19, 166.17; bo m. 146.11,
155.7, 171.3; m»ı kutruldaçı tınl(ı)g-larıg

189.17.
munung bunun (bu'nun genitifi): m. buyan-ı

161.14, 162.7.
mungad- şaşmak, şaşırmak, hayret etmek:
tangladı-lar m-dilar 188.18.

mü soru eki {ml}, krş, mu: üküş erür m.

177.2; çın'kirtü erlir m. 192.21.
mün günah, suç, kabahat, kötü davranış: m.
~g135.7.

namo < Skr. namo ,.., namah saygı: n. but n.
darrm n. [sang] ILI.L ?.1.

narayançan-c Skr. Nairanjana y.a.: n. ügüz
kidıg-ınia 172.8.

« Skr, nayuta sonsuz, çok, sayısız,

sayılamayacak kadar çok: y.,!-z ming kolti n.
tümen tınl(ı)g-lar 185.19; tokuz on ming
kolti n. tümen tınl(ı)g-lar 186.4; tokuz on
sekiz ming kolti n. tümen kişi-ler 186.9.

ne ne: n. 133.9, 140.21, 145.2, 145.13,
167.9, 188.23; ne üçün 'niçin': n. üçün
tip'liser 144.18, 155.13, 161.17, 175.23,
183.1, 185.6, 194.7; n. üçün ... tip'tiser
146.6, 156.12, 177.19, 192.6.
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neçe nice, ne kadar, n. 152.14,
168.22, 169.11, 170.1, 170.7; kayu n.
153.19, 159.6, 172.20; n.ıke'tegi 163.4,
197.12, 198.4.

o zaman ki, ne zaman; nasıl, nice: n.
birôk 164.13, 197.17.

nasıl: n. 139.18; n.ıin 150.5.
neng asla, hiç: n. inçip 160.4, 162.17; n.

189.11.
nasıl, ne gibi, ne şekilde, ne denli: n.

132.13, 138.20, 139.10, 140.2, 152.4,
153.9, 154.21, 160.21, 168.5, 171.7,
171.14, 173.11; If(a)ltı n. 174.8; n. ol
176.23; n-in ıaar yigedur 162.9.

nırvan < Toh. NB nervôm < Skr, nirvôna
sonsuz huzur, kurtuluş: n.ska kir- 'huzura
kavuşmak; ölmek': kirgeli 159.10;
n.ıka kirü 160.4, 164.4, 164.13, 190.2; n-ka
kirmetin 167.11, 181.19; kirıük-lerinie

16.14.
mzvanı « Soğd. nizfian (nyzjJn) özlem,

ihtiras, tutku (= Skr, klesa): utun n-larnıng

133.19;az n.-ıg 163.10.
nl'1'vaındll6' ihtiraslı, tutkulu, tutkuyla ilgili:

n. kongül-te 165.11; n. b(e)k bag-ların

çuğ-ların 165.19;n. kkirlerin 185.21.
nlrmanaratl < Skr, Nirmônarati: n. t(e)ngri

yir-inie 142.15.
nom < Soğd, nwm /nom/ din, öğreti, töre,

kanun, doktrin, akide: n. iligi lII.l? .3; n.
III.3b.4, III.3b.16, 134.3, 136.15, 137.2,
137.19, 141.19, 146.5, 146.12, 146.14,
146.20, 147.11, 149.10, 152.20, 154.2,
154.3, 154.18, 158.7, 158.10, 159.9,
159.20, 160.2, 161.7, 161.13, 161.19,
162.6, 162.10, 162.11, 162.14, 162.18,
162.22, 163.3, 163.7, 163.18, 163.22,
172.14, 172.21, 178.2, 178.7, 181.10,
181.15, 181.21, 183.7, 196.8, 199.109

199.13; n. bitigde 1/1.1?4; [n. başla]g{ın]

11/.1?8; n. (nomla-) 166.19, 167.6,167.10,
185.18, 186.3, 186.7, 186.13, 188.15,
190.4; n. iligi atl(ı)g n. ertini 175.12,
177.7-8,191.6-7,199.8; n. iligi atl(ı)gno

ertinig 182.18, 186.17, 193.9; n. (ertini)
182.27, 183.5, 184.10, 184.19, 194.10,

195.4, 197.2, 197.12, 197.18, 198.4, 198.7,
198.12; kôni kirtü n.-ug 134.11; n.-ug n.
ermez 137.1; mengülüg n.-ug 173.1; n.suğ
tôrüg 195.17; n.-ug nomladaçı 196.1; kôni
n-ta 136.9; edgü no-ta 170.21; tayşing n-taki
150.2, 150.4, 158.22; n-ça törüçe 194.12,
194.14; n-lar 144.20, 145.8,
145.20, 146.3, 147.18, 165.6-7, 197.16,
197.20; kôni n-lar 197.20, 198.5, 198.8;
n.slarığ 164.12, 167.3-4; n-larka 147.4,
169.20; n.ılarta 145.17-18, 146.19, 148.1,
148.12, 165.8, 168.1, 168.12.

nomla- öğüt vermek, anlatmak (dini konulan)
açıklamak, vaaz vermek: n.ısar ı77.12;
n.ssarlar 191.19; nom n.ıyu (y(a)rlılfa-)

149.10, 185.18, 186.7, 186.13, 188.15,
190.4; n.-yu y(a)rlılf:agayerıi 158.4; n.-yu
bireyin 158.16; n.-yu birser-ler 175.17;no-yu
y(a)rlı~ama~-nıng 184.11-12; n.-yu birteçi
193.10-11; n.ıp sözlep 165.4; n.ı ğalı

166.19-20, 167.4, 182.22; n.ıdaçı 189.13,
195.5, 196.1.

öğüt verme, (dini konuları)

açıklama, vaaz verme: nom n.ııın ~qr(ü)miş

167.6.
nom lat- anlattırmak, açıklatrnak, vaaz

verdirmek: nom-larığ nomlağalı n.-galı 167.4;
nom n.-gaZı 167.10.

öğretili. öğretiyle ilgili, öğretiye ait,
dini: n. (tilgen) III.3b.5, 166.20, 167.10,
174.15; n. III.3b.6-7, III.3b.7 -8, III.3b.8-9,
III.3b.l0, III.3b.l1, III.3b.12, 136.2-3,
157.17, 164.4; n. (küvrüg) 154.3; n. (labay)
154.4; n. (tug) 154.4; n. (yağmur) 154.5,
159.21; n. yula 160.1; n. (et'öz) 162.23,
164.18, 165.1, 165.5-6, 165.8, 166.17-18;
tayşing n. yorığta yorıp 177.23.

çocuk, oğul, evlat: ıınlçııg o»: 154.1;
tınl(ı)g-lar 0.-ı165.l; tınl(ı)go.-ınıng 151.11;
tınl(ı)g o-ınga 147.16, 170.3, 170.9; tınl(ı)g
o-ları 174.20; tınliı)g-lar o-ın llI.3b.14; tın~

[(ı)g o-ın 164.2,179.12; tınl(ı)ğ-lar o-larıning

133.8;tınl(ı)g o-ların 154.6, 160.7, 173.7-8.



106 MehmetÖlmez

oğul çocuk, evlat, oğul: tôz-ün-ler oglı

tôz-ün-ler kızı 132.9., 146.10, 150.7, 150.17,
151.5., 151.8, 155.9, 155.21, 158.18,
167.21, 175.19, 177.21, 190.9, 190.14.

oğurla- çalmak: kunium alum o-dım 135.22.
o~ (krş. ıık) pekiştirme edatı: o. 136.20,

163.10, 171.6, 191.7; ançulayu o. 138.22,
140.3, 154.22, 161.2, 171.16, 173.4,
174.19; ol 0.149.9, 163.19, 164.7, 165.5,
183.16, 188.2; bo o. 152.12, 153.17,
157.10.

okı- okumak, öğrenmek; çağırmak: a-dum
sôz-ledim 186.20; o-sar söz-leser 177.10.,
191.18;boşğunsar tutsaro-sar 175.15;o-ğal:
söz-legeli 182.20-21; o.ıdaçı sôz-ledeçi
193.10; o-ınglar sôz-lengler 198.15.

okşa- benzemek: a-maz 177.19 (2 kez).
okşat- benzetmek, karşılaştırmak: oı-sar

Y.9leşdÜ1'ser 156.10.
okşatğuluksuz benzersiz, karşılaştırılmaz,

emsalsiz, eşsiz: o. adruk adruk 164.19;
y.qleşdürgüıüksüz ok o. erür 182.1-2.

okşatığ benzetme, karşılaştırma, kıyaslama,

kıyas: ülgü teng YRleşürüg 0.177.17-18.
ol 1. o, işaret sıfatı, bu: o. 131.2., 131.10,

132.14, III.3a.l0, III.3b.20, 140.18 (3 kez),
141.10, 141.12, 146.4, 148.7, 148.22,
150.17, 151.4, 155.9, 157.12., 160.15,
165.1., 165.14, 168.16, 170.22, 176.13,
176.18, 176.23, 181.22, 183.11, 185.13.,
186.11, 186.12 (2 kez), 186.14, 187.13,
188.9, 188.22., 189.9, 189.12, 189.16.,
190.14, 190.23, 191.2, 191.20, 191.22.,
192.15., 192.23, 193.12, 194.12., 194.18,
194.19, 194.20., 195.7, 195.12; o. ürj.ün
131.4, 167.16, 182.3, 186.21, 192.13,
197.5., 198.23; o. kamağ 137.21, 152.23,
153.1, 153.20, 154.14, 159.12, 159.18,
188.16, 194.3, 189.23; o. antağ 140.2,
150.6, 151.17, 152.23, 153.1, 154.15,
168.4., 174.21., 175.18; o. tınliışğ-lar 140.12,
141.8, 141.20, 147.5, 157.4, 168.14; o. ok
149.9, 163.19, 164.7, 165.59 183.16, 188.2;
o. ança 155.17 9 155.22, 156.6, 176.6;
kayu-lar o. 147.7, 148.8, 149.2, 162.13,
191.21., 195.11, 196.3, 196.15; 2. {-Dır}

nom ermez-ig nom o. 137.2; bilge biliglig o.
147.14; evirgülük o. 168.6; baştınki yig o.
178.8; neteg o. 176.23; antağ o. antağ o.
184.16-17, 198.2.

olar onlar, bunlar, işaret zamiri: o. 133.1,
138.11, 158.21; ôtrü o. 167.3, 191.3;
o.ınıng 138.23, 139.13, 140.5, 151.16; o-ni
170.2.

olur- oturmak, tahta oturmak, ikamet etmek:
o-miş orun-ların/ın 182.7; o-miş orun-ıntın

131.11; a-u tüketip 131.18; o-u y(a)rlılf:ap

172.11; o.-u y(a)rlı~amış-ın 188.15; o.-u
ornanuy(a)rlı~ 190.2;birtinsıngar o-dılar

131.17.
olurmak oturma, ikamet etme: ikinil orun-ta

o-ta 152.23.
on on (= Skr. dasa): o. 134.19, 164.7, 187.11;

üçünç o. 145; sekiz o. 185.15, 187.22; tokuz
o. 186.4, 186.8.

ondın on (sıngar ile): o-din sıngar(lp) 'on taraf,
on tarafta, on taraftaki': o. sıngarki III.3b.1,
137.7, 149.4, 151.10, 153.17-18, 154.19,
154.23, 155.3, 159.5, 178.1, 189.3; o.
sıngar 139.19, 151.1, 152.12-13, 181.13,
188.5.

onunç onuncu: o. ay-ning 199.19.
ong sağ, doğru: o. 1 engnindeki 132.1; o.'tiz-in

132.2; o. 1 engnin-ler-inteki ill.3a.14, 150.19;
o. tiz-lerin Ill.3a.15, 150.20, 182.9; o.
J engin-lerinteki 182.8; o. b(e)lgür-e185.12.

ongaru dosdoğru, doğru; sağa, sağa doğru, sağ

tarafa: kôni o. 147.9; üç yol-ı o-la 131.16.
ornan..yerleşmek; düzelmek: ürüg uzatı o-miş

164.9; oluru o.-u y(aırlıkap 190.2; nom
ağılık-tao-ıp 172.14.

ortunkı ortadaki: o. kinki 134.1.
oruk yol; çare: şoluğ o.-ug 160.2-3.
orun yer, konak, merhale, mevki, orun (Skr.

bhümi, ayatana): ol yir-ig o.-ug 194.19;
ü?lünçü o-ka 144.8; ikinii o-ta 152.22; yir
o.-ta 191.18, 191.20, 193.7, 195.4-5;
yorımış yonmiş turmiş o-ta 193.14-15; yir
o.ııakı 191.23, 192.8., 192.19, 193.12-13,
194.8, 195.8, 195.12; olurmiş o.ııntın

131.22; teginçsiz o-larka 138.10; bir elig
a-lana 133.17; kısıl arayadan o-lana 196.10;



Altun Yaruk Ill, Kitap (= 5. Bölüm) 107

o-larınun 182.7.
osuğluğ gibi: ü?ülür ôçer o. erser 165.13;
muntağ o. llI.3b.19, 166.17.

ot (I) ilaç, deva: iglemiş-teki o.nn em-in
156.4.

ot (ll) ateş, od: tutunmiş kôyer a-uğ ôçurgeli
141.9.

otuz otuz: üçünç bir o. 167; üçünç iki 0.169;
üçünç üç 0.171; üçünç tôrt 0.173; üçünç biş

o. 175; üçünç altı o. 177; üçünç yiti o. 179;
üçünç sekiz o. 181; uçünç tokuz o. 183;
üçunç aıüş o. 185; altı o. yıI199.16.

oyun şarkı, melodi, müzik: inçke a-lar üni
184.5;yinçkea-lar üni 183.21.

o~.. kurtulmak, serbest olmak, serbest hale
gelmek: ertip o-up 187.15; o.-gu kutrulgu
üçün 199.17.

ozğur- kurtarmak, kaçırmak: o-ur If,utgarur
166.4-5;o-u kutğaru 160.8, 174.16; o.-gu~
~utgargu-lfa ôtlemiş 180.1; o.-guJ:;a ôtlemiş

180.4.

~..düşünmek: g-yür m(e)n 185.7; g-yü sakinu
175.15, 177.11.

öç.. sönmek, yok olmak, ortadan kalkmak:
ü?ülür ö.-er osuğ-luğ 165.13; tıltağ-tın ötgürü
ıı.-erler 144.22; ö.-ser alkınsar 145.6;
ö.-metin ü?ülmetin 197.16.

öçme- sönmemek, yok olmamak: ö.-güıük

arımağuluk146.17.
öçmek sörıme, yok olma, ortadan kalkma

(Skr. nirodha): b(eılgü-lerin ö.-ig 145.2;
tugmakı ö.-i yoJr, üçun 145.19.

öçül- yok olmak, sönmek, ortadan kalkmak:
ö.-metin alkinmaun 164.15.

öçür- sörıdürmek, yok etmek: ö.-ü kşanti

kılsar 146.15; ö.-teçi arıtdaçı 147.19; kôyer
otuğ ö.-geli 141.9.

öçürmek söndürme, yok etme: kılınç

adartmak-ın s. lll.l ?.5, 175.14, 177 ..9,
184.11, 199.10; ö.-in arımak-ın 147.1-2.

ög (I) anne: ö. kang 135.16; ö. kang-larım

137.17, 199.17; ö.-üm suntari az-ğan çeçek
terim 173.5; ö.-ümin kangım-ın 134.15.

ög (II) akıl, düşünce, us: kôni ö.-ke tükel-lig

147.10; ö.-in kgngül-in 149.5, 150.23; bir
uçluğö.-in 159.3.

ög..övmek, methetmek: ö.-er'm(e)n alkayur m
(e)n 153.15; ö.-düm alkadım 135.4-5; ô-e
alkayu 154.17, 155.6; yiti ertini-lerig ö.-üp
176.13; ö.-güıük alJs.aguluJs.178.4-5.

öglr- sevinmek, kıvanmak: ö.-ür m(e)n
sevinür m(e)n 151.19, 152.10, 153.5,
153.15,154.17,155.5; ö.-ür erser m(e)n
152.10; ö.-miş 155.8, 169.8; ö.-ser sevinser
151.4; ö.-ip 180.16, 180.20; ö.-geli boltukar
150.9-10; ö.-güıük sevingülükı78.5.

sevinme, kıvanma, sevinç: ö.
149.12; ö.-tin tg(r)ümiı 151.20, 156.18.

öglrmekllg sevinçli, 'sevinmekli': ö. buyan
edgü kılınç-ığ 156.9; ö. yig ôgretigde
157.4-5, 157.10-11; ö. buyan edgii
kılınç-nıng 157.21.

ögH düşünen; ruhlu: uluğ edgü ö. kgngül
164.10.

ögretig öğrenme, alıştırma, çalışma,

uygulama, temrin, talim: yig ö. 161.8; ö.
kilsar-lar 190.22; yig ö.-de 157.5, 157.11;
yig üsdünki ö.-Ier 148.22; yig başdınki ö.-Ier
149.3, 149.17-18, 175.7; ol ô.ılerte

ôgretinser 148.23.
ögretln- alıştırmak, çalışmak, öğrenmek:

ö.-miş k(e)rgek 157.6, 157.11-12, 167.5; ol
ôgretig-lerıe ô.sser148.23; bışrunğalı ö.-geli
141.20; bışrunmatın ô.ımetin 136.19;
ö.-güıük yong-ları 183.7.

ögretinmek alıştırma, idman, temrin,
öğrenme: bilge billg-de ö.-te 151.16.

ögrünçlüg sevinçli, kıvançlı, mutlu: ö.
sevinç-lig 199.3.

~k pekiştirme edatı (krş, o~): olarnıng o.

140.5; y(e)me /1. 141.21, 142.8, 142.17,
143.22, 144.14, 162.8, 186.10; k(e)ntü .9.
149.13; yene o. 167.17; yg1eıdürgülüksüz p.
182.1; öz-in o. 195.20.

ökün..pişman olmak: ö.-ür'm(e)n 137.23; ö.-ü
bilinü 138.5, 141.11, 169.5; ö.-ü kakınu

140.11; ö.-üp bilinip 138.18; ö.-üp kakuup
140.1;neteg yangın ö.-ser 132.13.

ökünçslz acısız, kedersiz; pişman olmayan,
pişmanlık duymayan: esir-kençsiz ö.
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kgngül-in 169.14.
ökünmek pişman olma: ö. yalvarmak-lig

141.21, 142.8, 142.18, 144.1; ö.
yalbarmak-lıg 144.14;ö. yalbarmak 146.22.

öküntür... itiraf ettirmek; pişman etmek: ayıg
kılınç-lar-ın ö.-üp 179.19, 179.22.

ölür.. öldürmek: dıntar-larığ ö.-düm erser
134.14.

öng renk, güzellik; şekil (Skr. varna; ö.

alkınçu-sı 143.21; ö. körk b(eılgü-lerin
164.20.

öngdün doğu, ön, öndeki, önde: sok-a ö.
yıngal;c-ınta 189.20.

öngl başka, diğer, değişik, farklı, ayrı: ö.
135.18, 150.6, 165.16, 166.7, 166.13, 170.
6; ö. ö. 144.23, 145.3-4, 170.6, 185.2-3.

önglüg renkli; şekilli, (...) görünüşüne sahip,
görünüşlü: altun ö. ILI.L? .2, 175.11, 177.6,
182.16, 183.22, 184.3, 186.15, 191
193.8.

öngre önce, daha önce, eskiden, evvelce: ö.
132.11, 163.15, 164.1, 177.13; Ö.

138.16, 152.6, 153.10, 154.22, 160.18,
171.7, 174.7, 174.9, 185.8.

öngrekl önceki, daha önceki, evvelki: ö.
159.1, 164.3, 166.18-19.

ör.. yükselmek, (topraktan) çıkmak, bitmek,
yetişmek: ö.-e tüketip 166.1.

örgentük 'örgentük' 'l: öz iligim üz-e ö.
onunç ay-rung 199.18.

taht: v(aşjır-lığ v(aıçirazan ö. üz-esinte
172.10. .

örit- yükseltmek, beslemek,
kpngül ö.-miş erser 147.15; ô.aünler
158.8;kgngül ö.-ü y(a)rlılf.ap 159.19;
ö.-ip 141.18-19, 146.14, 154.7.

öri td ü r- yükselttirrnek. yetiştirtmek.

yükseltmesini sağlamak (krş, örit(t)ür-):
kongid ö.-geli ötlemek 178.23;
ö.-geli ôılemiş 179.2.

örttmek yükseltme, besleme: ö.
152.17.

yükselttirmek,
olmasını sağlamak: ö.-ii.r kuşalamul titme
edgidüg ıôz yıuız-ların 165.21.

örlet- kızdırmak. rahatsız etmek, üzrnek :

ö.-dim emgetdim 135.17, 136.11.
örtüt... « ôrtiil- ?) örtülmek, kapanmak,

kaplanmak: biligsiz bilig-ke ö.-üp 136.17.
örme... yükselmernek. bitmemek, yetişmemek:
ö.-güıükyaşarmağuluk166.1.

ört- örtmek, gizlemek, saklamak: ô.ımez

m(eın kizlemez m(eın 138.2.
örü yukarı, üst; yüksek: ö. turup 132.1,

182.8; ö. tikde-çi-lerke III.3b.11; ö.
tutdaçı-larkaill.3b.12; ö. tikip 154.5.

örüg sakin, durgun, dingin, durulmuş: ö. amil
166.7.

öt öğüt, nasihat: ö.-inçe eriginçe 136.5.
ötgür- tamamıyla anlamak, açıklamak,

derinlemesine anlamak, nüfuz etmek: .l?yü
sakinu unıtmatın ö.-ü 175.16, 177.12,
182.21.

-DEn dolayı, -DEn beri, dolayısıyla,

sebebiyle: ö. 133.13, 133.20, 144.21,
144.22, 168.19-20, 188.2-3; ö. ôılüm

160.13, 171.4.
ötle .. öğüt vermek, öğütlernek. görüşmek,

(danışmak): ö.-miş 179.2-3,179.17,179.23,
180.4;ö.-yü 167.13; ö.-yü yalbar-a 169.5-6.

ötlemek öğütleme, öğüt verme: ö. 178.23,
179.14, 179.20, 180.1, 181.9.

ötlüm ne kadar: ötgürü ö. 160.14, 171.4.
ötrü sonra, -DEn dolayı, bunun üzerıne: ama

ö. 111.1 ?10, 132.16, 149.18, 155.9, 157.15,
158.17, 168.7, 184.15; ö. 131.4, 131.18,
131.22, III.3a.l0, 140.13, 140.18, 141.7,
141.12, 141.20, 145.11, 145.23, 147.5,
147.20, 151.4, 157.4, 158.21, 166.4, 167.2,
168.14, 177.2, 183.10, 183.23,
186.18, 186.21, 188.9, 188.16, 188.18,
189.6, 191.3, 191.19, 192.23, 193.12,
194.1, 194.11, 194.15, 194.22, 195.7,
197.19. 197.23, 198.8.

dilek, istek, rica: ö. ötünür s(e)n
ö. ötündi 149.20, 188.20; ö. ötündi-ler
197.10; ö.-üngüıler 194.6; bo
ö.-Ierin 194.2.

'U .. ıı..ıılD.~~"'.Il (krş, ötügçi) ricacı, rica eden: ö.
bolmak-tın 163.12.

ricacı, rica eden, yalvaran: ö. (bol-)
149.20, 158.2, 159.17, 160.12, 160.20,
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saç- saçmak, dağıtmak, yaymak: s-mış

tarımış 168.21; burkan üz-e birgerü s-dılar

183.15-16.
saçma, dağıtma, yayma: tınl(ı)g-larlf:a

meng s. 169.10.
sakın- düşünmek; ikirciklenmek: s. -ıng lar
bışrununglar 198.17; bışrunğalı ôgretingeli
s-sar 141.20; edgü sakınç s.ssat 147.17,

r'QIf'·Qi!I"~ııtrlJJ"IIQn1I1"'QlıbQc;,'!j< Skr, Rôjaratnaprabhôsa
(?): r. (atl(ı)g t(eıngri burkanş 185.11, 186.14,
189.14, 190.11.

radnaakkarl (rjdn" kk'ry) « Skr, Ratnôkara:
r. atl(ı)g t(e)ngri burkan 173.18.

racnanranı c Skr. Ratnprabhii k.a.: r. atl(ı)g
kiz ertim 186.12; bo r. atl(ı)g kız 187.1.

radnavtaıctr « Skr. Ratnavajra k.a.: irinç r.
şabı 199.16.

rat n BL a ı a n g kar i « Skr ,
Ratna-alamkôrakalyôna (?): r. atl(ı)g ertinin
189.22.

rlt! « Skr, rddhi büyülü güç, gizemli güç,
sihir: r. k.~.1f kelig edrem 131.20.

< Toh.A/B (?) < Skr.
atl(ı)g t(emgri yir-i 173.19.

nratvıkanut « Skr, Pratyekabuddha (Toh.A
oranıaoananso:krş, Tezcan BT III: 95a):

p. p, 144.7,
p. diniar-lar-ka 176.7; p.-lar 176.14;

176.1;şravak
136.7.

< Toh.A pret < Skr. preta (ruh, hayalet)
şeytan, cin: tamu p, yıl~ı 138.8.

143.8.
parmanu « Skr. paramônu (= sükşma) toz,

zerre, atom, küçük parçacık: p.-lar sanınça

Ill.3a.19; evrinçkençig If.og p.ılar saninça
171.17.

punyaparsap « Skr, Punyaprasava: p. atl(ı)g

buyan tuğma t(eıngri yir-i 143.13.
11""-,.........,IiI" ............. « Skr, Puramprabha: p. atl(ı)g

t(emgri burkan 173.20.

A -"t'.... "" ...............,...... « Skr, Raja brahmô (?): r. atl(ı)g
t(emgri burkan 174.14.

padak < Toh.A *padak (?) < Skr. pôdaka şiir,

koşuk: birer şlok birer p. 167.3, 167.6; birer
p.-ın birer şlokın 198.12.

pallng (?) « Skr. paryanka-tbandha) bir tür
bağdaş: p.'!eg 188.12.

pançamantaı « Skr. panca-mandala beş

uzuv, vücudun beş üyesi: p. biş tilgen-in
ffi.3a.22.

ptajramıt < Toh.A pôramu < Skr, pôramitô
yetkinlik, mükemmeliyet, kusursuzluk;
erdem, fazilet: altı pı-larığ toşğurtgu-ka

181.16.
pa r ln Irm l d « Skr.
Para-nirmitavasavarıin:p. t(eıngri yir-i
142.16.

« Skr, Parittôbha: p. atl(ı)g t(e)ngri
yir-i 143.3.

narrtasun-c Skr, Paritıasubha: p. atl(ı)g

161.3, 161.14, 161.7, 162.7, 163.18, 164.6,
166.21, 167.12, 169.6, 178.3, 181.10-11,

181.22.
ötün- arz etmek, rica etmek,

sormak; ôtüg ö.-ür

teg 184.18,
ö.tüg-üngüzler 194.6; inçe ö.-ti

184.1; ayıtu ö.-di 132.16;
ö.-di 168.6, 177.4,

ı 93.23; t
ôtüg ö.-diler

138.6;ö.-ü
teginür biz 182.23; ö.-ü 183.10.

otunmex arz etme, bildirme, rica
etme: ôtleyü ö.-din ~qr(ü)miş167.13.

övke öfke, hiddet: az ö. 133.18.
öz i. ÖZ, kendi (Skr,
kılınç-larınga 141.4; ö. 199.18; ö.-ke
adınağu-ka 162.15; ô.sin ok kelip 195.20;
ô.ıümıe 136.12, 136.13; ö.-üm
134.22; k(e)ntü ö.-i 189.16; 2. ömür, hayat,
yaşam, yaşam gücü: ö. yaş 193.18; isig.
ö.-ümtin 137.20; ö.-i yaş-ı 192.2; isig ô.ıin

tite 178.14; isig ö.-ümüz-tin'berü III.3a.18,
159.4; ö.-leri yaş-ları 195.22; isig ö.-lerinıin

135.17-18.
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148.5; kongid-in s-u 134.8; s.:u sôz-leyü
164.22; .t?yü s-u 175.16, 177.11; s.-guluf<;suz
söz-legülüksüz 144.10-11, 172.11-12.

sakınç düşünce, fıkir (Skr. samjnaş: et!gü s.
sakinsar 147.16, 148.4; igid yangluk s-larığ

146.15. ·
sakış sayı, ölçü: sanin s-ın 167.14.
saı.uşIı~ sayılı, ölçülü, hesaplı, belirli sayıda:

san-ligs. ülgülüg kolu-lug 156.15.
sakışsız sayısız, hesapsız, çok: sansız s.

155.22-23, 156.19, 164.11, 181.17-18,
182.3, 193.1.

sal- bırakmak, salmak: til s-miş 148.12-13.
samati « Skr. samô dh i düşüncenin

yoğurılaşması/birleşimi, zihnin bir noktaya
toplanması, yoğun düşünce (krş Uyg.
yıgınma~ 'Konzentration' BT vııı 146b):
tering s. dyan 172.16.

samantaprabi « Skr, Samantaprabha: s. atl
(ı)g t(e)ngri burkan 173.21.

san sayı, miktar, hesap: s.ııng sakış-ıng

167.14; parmanu-lar s-ınça llI.3a.19, 171.17;
kum s-ınça 155.15, 162.1; 166.19; 189.14.

san- saymak, farz etmek: kôrüm-ke s-maz

165.11.
sana- saymak: ülgü-legelis.-galı ugay 167.15.
sanlığ 1. ait: -ka s. 135.19, 135.21, 135.22,

169.21; 2. sayılı, hesaplı, ölçülü: s. sakış-lig

ülgü-lüg kolu-luğ 156.14-15.
sansar « Skr. somsôra (ölümlülerin yaşadığı)

dünya, acı çekilen dünya; varlığın dönüşümü:
üç engim s. içinse 133.17; "?un s-tın'berü

133.12.
sansiz sayısız, hesapsız, çok: s. sakış-sız

155.22, 156.19, 164.11, 181.17, 182.3,
193.1; ülgüsüz s. 172.18, 174.16, 185.9.

sanvar < Toh.A samvar. sarrıwar < Skr.
samvaraözür, mazeret: ç(a){<;şap(a)ı-Iıg s-ta
169.4.

[sang] < Skr. samgha rahipler topluluğu:

namo [s.} III.l? .1.
sanga sana (sen 'in datifi): m(eın s. nomlayu
,bireyin 158.16.

sangram < Toh.A sankriim (s amkr ô m,
sangram) < Skr. sanghôrôma manasrın vıhar

s. 135.19.

sap(a)lokadatu « Skr. Sahôlokadhôtu (?): s.
atl(ı)g yirtinçü 187.2, 189.19.

sarsı- sövmek; azarlamak, incitmek: söküp
s-p 136.9

satığçı satıcı, tüccar, tacir, alım-satımcı: s-lar
kuvrağ-ı 196.21. \

sav SÖZ, sav, laf, kelam; haber: arığ süz-üks.

141.22, 142.9; süz-üks. 142.19; süz-ükarıg
s. 144.2; bo s-ığ 192.14.

seçll- seçilmek, ayırt edilmek, farkedilrnek:
ôngi s-miş 166.13.

sekiz sekiz, '8': s. türlüg 138.9; üçünç s. 141;
s. y(e)g(i)rmi 161; s. otuz 181; s. on 185.15,
187.22; s. ming 186.8; onunç aş-ning y(e)
g(i)rmi s-i 199.19.

s(e)n sen: s. 132.20; ôtüg ôtünür s. ill.3a.5;
~a)ltı s. ötünmiş teg 184.17.

seru- bulunmak, kalmak, dayanmak (?),
durmak: s-ip turur 164.17.

sev-in- sevinmek, kıvanmak: ôgirür m(e)n
s.-ür m(e)n 152.11, 153.6, 153.15, 154.17,
155.5; ôgirdim s-tim erser 135.2; ôglrser
s-ser 151.4; ögirgülük s.-güıük bolur 178.6.

şeştlme- çözülmemek: yor ülmeg ülük

~:~gülük165.21.
sevinçlig sevinçli, neşeli, mutlu: ögrünç-lüg

s. bolu 199.4.
SI- kırmak, bozmak; yenmek: s-şur tınl(ı)g

lar-ning 165.15.
sıkış sıkıntı: korkunç-ta s-ta 180.7, 180.11.
sı-en» boy, kamet; vücut; organ: sı-ıomız

süngükümüz Ill.3a.20.
sıngar taraf, yön, cihet: birtin s. 131.17,

III.3a.13, 150.19, 182.9; ondın s. 139.19,
151.1, 152.13, 181.13, 188.5.

sıngarkı taraftaki, yöndeki: ondın s. Ill.3b.l,
137.7, 149.4, 151.10, 153.18, 154.19,
154.23, 155.3, 159.5, 178.1, 189.4; tôntin s.
135.21.

sldarşa « Skr. Sudrsa 'saf, temiz': s. atl(ı)ğ

uz lcörürt(eıngri yir-i 143.18.
sldarşan « Skr. Sudarsana: s. atl(ı)g uz

közünür t(e)ngri yir-i 143.19.
slllg temiz, pak: arığ s. suv 144.16.
slnhaprabasl « Skr. Simha-prabhôsa: s.
aıl(ı)g t(e)ngri burkan173.16.
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siz siz: sı-ler 194.21, 198.3, 198.10,
198.20-21, 198.22; s-lerning 194.15.

slztkslz şüphesiz: s.sin 157.12.
soğançığ sevimli, tatlı: s. tatığ-lığ III.3b.3; s.

öng kôrk b(e)lgü-lerin 164.20.
soka mutlak, kesin; tamamıyla; özellikle: s.

ôngdün yıngak-ınta 189.19-20.
sögüt ağaç: mahabodi s. tüpinie 172.9.
sök- sövmek; azarlamak, incitmek: sı-üp

sarsıp 136.9.
sökmek sövme; azarlama: s. tokırnak

180.22-23.
sözle- konuşmak, söylemek: çulvu s.ımiş

erser 148.13; mün kadağ s.ıdim 135.7;
okıdum s.-dim 186.21; okınglar s.-ler
198.15-16; okısar s-leser 175.15, 177.11,
191.19; til-in s.-yü 134.7; munçulayu s.-yü
140.11; sakınu s.-yü 164.22; nom-lap s-p
165.4; oki-ğalı s-geli 182.21; okulaçı s-deçi
193.10; nom-ladaçı sı-deçi 195.6;
sakınğu-luksuzs.-güıüksüz 144.11, 172.12;
yene s.-güıüksüz 146.5-6, 146.6-7.

sözlegüçl söyleyici, söyleyen, bildiren: ôngre
s. 177.13-14.

sözlernek söyleme, anlatma: aça yada s.
149.7-8.

sumır < Toh.A/B sumir < Skr, Sumeru y.a.,
'evrenin merkezi': s. tağ-ça 176.12.

sundarl, suntari < Skr, Sundari k.a.: s. teri
terim 137.17; s. az-gan çeçek terim 173.5.

supravl « Skr. Suprabha: s. atl(ı)g t(emgri
burkan 174.3.

suv su: arığ silig s. 144.16; adıuça s. tıamış

169.1; yirtinçü yir s. 183.17, 184.8; yirtinçü
yir s-ta 185.11, 187.3.

suvastlkl « Skr, Svastika: s. atl(ı)g t(e)ngri
burkan 173.22.

s uvsuş içki, içilecek şey, içecek, meşrubat:

aş-ın s-ın 156.2.
süngük kemik: yilikzin s-tin'berü-ki 153.3,

178.12-13; sı-cnız-mız s.-ümüz III.3a.20;
yilikimiz-tin s.sümüzdin'beri; 159.14;
şarır-lığs-terin 176.15.

suulüg askeri: s. küçi 192.3; s.(~uvragı)

172.18, 193.20.
süzük temiz, berrak, saf, süzülmüŞ , açık: s.

(kgngül) III.3a.l1, III.3b.23,
150.22, 153.3, 154.7, 154.15-16, 159.1,
168.16, 175.10, 175.19, 177.21, 190.13,
190.15, 190.21, 198.14; s. sav 142.19; s. arığ
sav 144.2; s. suv 145.22; s. kirtgiinç 178.13;
s. kongül-lüg 190.10; arığ s. sav 141.22,
142.9; arığ s. 144.10; s. kongül-ümüz
ffi.3a.20, 159.14.

şab ı < Çin. ş ami ; şa-mbi < Skr.
framaY)era din eğitimi gören küçük erkek
çocuk, küçük öğrenci: radna-viaıçir ş. 199.16.

şa~iminu « Skr. Sa'fyamuYJ:i Buda'nın adı,
'Sakya hükümdarı,Sakya hakimi': ş. atl(ı)g

barkan 187.11.
şanınanç < Soğd, şmn'nç /şamnanç/ rahibe:
tayın ş. upasi up(a)sanç 191.15.

şarır « Skr. sarirabir azizin ölümünden sonra
geride kalan eşyası: ş-ların 176.18.

şarırlığ cenazeye ait, arta kalan şeylere ait: ş.

süngiik-lerin176.15.

şazın < Toh.A sôsam < Skr. sôsana öğreti,

akide: nom-luğ ş-ım 164.15.
ş(ı)mnu < Soğd. şmnw şeytan =Skr, Mara:
korkinçığ kasınçığ ş. kan-ın 172.17.

şlng < Çin. sing hacim ölçüsü, yaklaşık

1.035 litre: ş-in kavın 135.9.
şlok < Toh.A slok < Skr, sloka mısra, dize

(Gotha): ş. 147.22; birerş. birerpadak. 167.3,
167.5; birerpadakin birerş-ın 198.13.

şorıdpan « Skr. sroıa-ôpanna: ş. kutın

144.5.
şravak « Skr. srôvaka Budanın müritlerine

verilen ad (Hinayana için): ş. -1ar
pratyikabut-lar-runğ166.11.

şubakras « Skr, Subhakrtsna: ş. atıfı)g tolp
arığ t(e)ngriyir-i143.10.

şuradl « Skr, srota işitilmiş; kulak, işitme

melekesi: ş. üdke'teginç 164.16.
Ş u r o n g g a ~ ama p a d i « Skr,
surarrıgama-samadhi:ş. atl(ı)g terin samasi
dyan 172.15.

tağ dağ: [kidaralkut {t.-ta] lll.l ?9; sumir ı-ça
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176.12; kiaşrtirakut ı. tôpü-sinte 183.11,
188.9,(töpü-sinteki)192.24; t.-lartaarıg-larta

196.9.
ve, dahi, de/da, artık, kaldı ki: ikileyü ı.

138.4, 139.5, 139.17, 140.9-10, 191.4; ı,

140.21, 145.13, 147.21, 159.9, 167.7,
167.8, 190.2, 192.14; ı. y(e)me 141.14,
148.6,157,7,170.4,173.11,190.8.

tamdur... (krş, tamtur-ş tutuşturmak, yakmak:
nom-luğyula ı-u 160.1.

tamtul.. yanmak, yakılmak, tutuşturulmak:

ı-miş ton-ta tutunmiş 141.8.
tamtur- yakmak, tutuşturmak: nom-luğşulağ
t-daçılarkaffi.3b.7.

tamu < Soğd. tmw (tamu )cehennem: t. prit
yılk: 138.8; ı-ka'tegi 133,16.

tan .. yadsımak, tanımamak, inkar etmek:
ayığladunı-tım erser 134.12,137.1.

tanukla- kanıtlamak, tarutlamak, ispat etmek:
t.ımış bolmiş erür m(e)n 166.22; t.-yu y
(a)rlı~ı 173.3.

ta nu kl at- kanıtlarımasmı sağlamak,

kanıtlatmak, tanıtlatmak, ispat ettirmek:
mengümengigt-durtaçı-larka III.3b.18.

tan uklamak kanıtlama, tanıtlama, ispat
etme: çın'kirta to-ları 133.4-5; t .-ları
ukmak-ları 137.11.

tangla- şaşmak, şaşırmak, hayret etmek:
ertingüı-dilar mungaddı-lar 188.17-18.

tap irade, arzu, iktidar, güç: erkimçe, ı-ımça
136.1.

-E doğru, doğru, yönünde: t( e)ngri
burkan ı. 131.1L

kir, pislik: kkir ı. 145.7; kkir ı.ısın

142.10-11; kkir ı-Ların 132.22, 147.1,
147.6, 185.4, 191.13; kkir-lerin t-ların

142.2, 142.20, 144.3, 144.17; kkir t-larığ

147.18-19.
tapçalığ kirli, pis: kkirlig t. 135.13.
tapığ hizmet, saygı: t. uduğ 'izzet-ikram': ı.

udug(lal-) 156.13, 161.11, 162.4, 176.10,
178.11;ı-ka udug-ka 196.5-6; ı-ın uduğ-ın

156.5, 176.9.
saygı göstermek, hürmet etmek,

ağırlamak: ı-sar udunsar 156.5,176.22.
tapınmak saygı gösterme, hizmet etme: ı-tın

~qr(a)miş 156.7.
tapırtsız hareketsiz, kımıltısız, sakin, sessiz:

tigirtsiz t. 166.6.
rıza, kabul, onay, memnuniyet,

hoşnutluk: tuğmak-sız nom t.iın bulmak
152.20.

tarı.. tarla sürmek, ziraatle uğraşmak, dikmek: ~

saçmış t-mış 168.21; tôz yıltız tikser
ı-sarlar 1683.

tarığlağ tarla: üç ertinilig t. içinie 168.21.
tarrk- uzaklaşmak. yok olmak, ortadan

kalkmak: ı-arkiier149.1; t.-gulu~ kitgü!ük
148.7-8; ı-ğuluk. ıitirler 148.18-19; t.-gulu~

tsuy irinçü 175.4.
tarkar.. uzaklaştırmak, gidermek, yok etmek:

t.-u kiterü birgey biz 193.17; t.-gulu~

kiter-gülük 175.6; kkirlerin ı-ıp 185.21;

ilçegü-ni ı-taçı titir 163.9.
tartil- kapılmak, gönül vermek, çekilmek:

y(aşruk-luğ yalınçınga ı-ıp 131.10.

tasaprasl « SkI. Sataprabhasa: t. atl(ı)g
. t(eıngri burkan 173.17.
tatığlığ tatlı: 'sogançıg ı. ill.3b.4.
tavar mal, mülk, varlık: t. buşı 136.15,

161.18, 162.11, 162.16, 162.20, 163.1,
163.5, 163.9;ed t. 196.22;ed-ig ı-ıg 135.20,
135.22 (2 kez), 195.17.

varlıklı, zengin, rahat; değerli: ed-lig
t. 141.15-16.

tavrak çabuk, hızlı, tez canlı: treırk ı. 179.13,
179.16.

tavran... acele etmek, davranmak: ôçürgeli
t-urça 141.10.

destek, yardım, dayanak, dayak (Skr,
asraya): t. bulsaçı 146.5.

yardımlı, destekli, dayalı: t. titir
146.4; samasi dyan-If:a t-ın 172.16.

< Çin. Tat-Ts-ing 1644-1911
arası Çin' de hüküm sürmüş Mançtı

sülalesinin adı: t. kang-si 199.15.
tayş lng < Çin. Tay şeng = Skr.

Mahayana =Uyg. uluğ kölüngü 'büyük taşıt,

büyük araba', üç Budist mezhepten biri: t.
yorı ğta 132.9; ı. nom-larta 148.12; ı.

nom-takı 150.2, 150.4, 150.13, 150.15,
158.22; ı. nom-larka 169.20; t. nom-luğ
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177.23.
teg gibi (Skr, -sômônya): ı. 133.20, 138.23,

139.13, 140.5, 184.18, 188.12 (2 kez),
198.3; bir t. 137.13, 137.15, 152.10,
153.14, 155.5, 160.10, 166.6, 184.20.

teg .. değmek, ulaşmak, vasıl olmak, varmak,
erişmek: ı-miş 155.19; ı-eyin 144.13, ı.iip

190.17; t.-duklerinie 131.13; ı-deçi (bol-)
152.1, 195.16, 196.6-7; t.-güıük 136.8.

tegt kadar, değin, dek: künke'ı. 133.13;
tamu-ka't, 133.16; tümen kalp üd-lerke't.
165.4; bulğtnçaka't. 187.14; neçeke't. 197.12,
198.4; ançaka't. 197.12-14, 198.5.

teglmllg uygun, yaraşır, değer, layık: ayag/f;a
tegimlig 'saygı değer': ayağ-ka t. t(emgrim

132.5, 149.22, 167.19, 182.15, 184.1,
188.21; ayağ-ka ı. ayağ-ka ı-ler 133.2;aşağal:
t. 138.15, 174.7, 185.14, 187.4.

tegln- vannak , ulaşmak, yerine getirmek,
(saygı ifadesi taşır); {-DIr}: yykünü ı-ür'

m(e)n 133.1; kşanti ötünü t.-ür'm(e)n 138.6;
öge alkayu t.-ür'm(e)n 154.18, 155.6; evire
t.-ür m(e)n 170.3,·170.10, 171.6, 171.22;
kusuş-üm t.-ür 158.1; ertingü ükü§ t.-ür
t(emgrim 177.3; Ylfkünü t-ur'biz ID.3a.23;
antağ t.-ür 193.5, 193.6, 194.23; evire
t.-ür'biz 160.18, 161.5, 169.16; ôtügçi bolu
t.-ür biz 159.17; ötünü t.-ür biz 183.1;
küsü§-lüg t.-ür biz 183.5; bulu t.-ür 131.21;
uka ı-tim 157.20; bitiyü ı-tim 199.20; bolu
t.ıdiler 199.5; t.-ser biz 197.11; tuta ı-ip

199.2; adınlar t.-güıük 174.11.
teglnç yetişme, ulaşma, değrne, başarma:

üdke't.164.16.
teglnçstz ulaşılmaz, ulaşılrnaması gerekli: ı.

onaı-larka 138.10.
tegmek ulaşma, değme, varma, erişme:

evrilinçsiz ıôrü-ke ı. 152.21; t(e)rk ı-im

bolı-un 171.2, 172.3; tüıulmek-ke ı-leri

133.6, 137.12; edgü-ke mengi-ke ı.slerin

165.3.
tegür- ulaştırmak, değdirmek, eriştirmek:

şir-ke t.-üp 131.15, 182.12; arınmak-ka t.-üp
132.23; tüş-ke utlı-ka t.-üp ID.3b.17; nom
bulunç-ıngat.-üp 154.8; uluğ asığ-ka ı/gelir

üçun ID.3a.4.

dönmek,
yuvarlanmak: kitip tuga teg{z]i-
(nü) 133.22.

kitap tomarı, fasıl, bölüm, 'kitap':
üçünç[t.j lll.l ?6-7; bişinç iJ.ıüş bölük üçünç
ı. 199.13.

tellm çok, pek çok, sayısız, hesapsızı üküş ı.

140.22.
ölçü, tartı; denk, eşit: t. tutup

136.22; ülgü ı. ygleşürüg okşa-tığ

ı-in tirazugın 135.8. ..
ölçmek, hesapıarnak, karşılaştırmak:

t.-yü kolulayu 197.10; ülgüle l geli ı-geli

167.8.
ölçülemez, karşrlaştırılamaz,

hesaplanamaz: ülgülençsiz t. 151.6, 157.1-2,
163.13, 164.21, 169.21, 175.21.

tengllg ölçülü, hesaplı, sayılı: ança ı. 155.22,
176.6.

t(e)ngri 1. Tann (Skr, deva); gök, gökyüzü,
sema: t. kan-ı kormuz-ta ı. 131.5, 131.18,
131.19, 149.18-19, 157.15, 167.16-17,
182.4-5, 183.23, 188.18-19; ı. ı-si = Skr,
devôtideva: ı. ı-si (burkanş 131.9, 131.12,
131.19-20, 132.3, 132.16-17, 134.9, 136.2,
147.20, 149.19-20, 150.10, 157.16, 157.18,
158.13, 167.17, 168.8, 169.18-19, 172.6-7,
182.12-13, 183.14-15, 183.23, 184.15,
186.21-22, 188.7-8, 188.19, 188.23, 189.7,
189.10, 189.15, 189.16-17, 190.7, 190.11,
190.20, 190.23, 191.1, 191.2, 192.14,
192.22-23, 194.1, 195.1, 197.9, 197.23,
198.24; t. burkan 131.11, 188.14, 189.1,
189.5, 190.6; ı. kan-ı kormuz-ta t.ıke

132.17-18; ı. yir-inte 142.12, 142.13,
142.14, 142.15, 142.16, 142.23, 143.1,
143.4, 143.6, 143.7, 143.9, 143.10, 143.11,
143.12, 143.13, 143.15, 143.16, 143.17,
143.18, 143.20, 143.21, 187.17; uluğ ez-rua
ı. 163.2; (...) atl(ı)ğ ı. burkan 173.12,
173.13, 173.14, 173.15, 173.16, 173.17,
173.18, 173.19, 173.20 (2 kez), 173.21,
173.22, 173.23, 174.1, 174.2, 174.3, 174.4,
174.5 (2 kez), 185.12; kormuz-ta t. 177.3,
1937.6; ı. yir-in-deki 183,13; ı. burkan-ıın

186.14; t. yir-inte tuğdukumta ı.ılerte
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yig'adruk: boltum 187.18-19; üsdün t. altın

yalanguk 188.10; kormuz-ta ı-ke 158.13-14,
168.9; ı-ler kuvrağ-ı 131.6; ı-ler iligi-y-e
158.15, 175.7-8, 186.10-11; ı-ler iligi
kavşiki-y-a 168.10; ez-ma t-ler 182.4; ı-ler
kuvrağ-ı 182.6, 182.16, 183.2, 193.13-14;
ı-ler baş-ın 192.11, 193.2, 197.7-8; erigm-e
ı.ıler 192.16; kamağ ı-ler 193.3, 194.3,
194.22, 197.7-8; kamağ ı-lerning 194.2; 2.
efendi, majeste, hazren ayag-If:.a tegimlig t-m
132.6, 149.22, 167.19, 182.15, 184.2,
188.21; ı-m 132.15, 150.5, 158.2, 157.21,
158.11, 174.20, 177.5, 183.10, 184.14,
189.6, 193.23, 194.23, 197.11, 197.22;
tôz-ün ı-lere 192.17, 194.5, 195.3, 198.2.

t(e)ngridem tanrısal, göksel, tanrıya özgü,
ilahi: t. altun küvrüg-ler 183.18; t. altun-luğ

küvrüg-ler 184.5; t. çoğunguz-lar yalını

nguz-lar 194.16; t. körkle mantarik m(a)~a
mantarik-te 183.12.

tepre.. kımıldamak, hareket etmek, depremek,
titremek: ı-di kam-şadı 183.18.

tepremek kımıltı, kımıldama, hareket etme,
titreme: t.-i kamşamakı 184.9.

teprençslz sarsılmaz, dayanıklı, sağlam,

kalıcı, muhkem: ı. bilge bilig-ke 144.12.
tepret- kımıldatmak, sarsmak, titretmek:
ı-geli tuğurgalı umaz 146.2.

teri (?) sundari-teri terim 137.18.
terlm soylu kadınlar için kullanılan bir unvan:

sundari ı. 137.18; az-ğan çeçek ı. 137.18;
suntari az-gan çeçek1.173.5.

tering (krş, tiring) derin, anlamı derin: tütrüm
ı. III.3b.5; tütrüm ı. YlJrüg-lüg 146.11,
147.11, 197.12, 197.18, 198.11; t. samati
dyon-ka 172.16; tiarüm 1. nom tôz-in 181.20.

t(e)rk çabuk, hemen; hızlı, tez: t. tavrak
179.13, 179.16; t. tegmekim bolı-un 171.2.

t(e)rk..key..e çabuk, çabucacık, çarçabuk,
hemen, hemencecik, bir anda: t. üdün163.6.

t(e)rs ters, yanlış, hatalı: t. tetrü 132.10,
136.17.

tetrü ters, aksi: t(eşrş ı. 132.10, 136.17.
tetrül.. aldanmak, aldatılmak, ayartılmak, '
(yanlış yöne doğru) ters çevrilmek ':
kongül-üm köküz-üm t.-üp 136.18.

tevrll..çevrilmek, dönmek: evrilü t.-Ü 133.22.
ndığ engel, mania: t. ada (~ıl-) 179.5, 179.9,

179.1ı.

tıdığsız erıgelsiz: ı. nom buşı 154.2-3; t,

t u ıu ğ-s u z 169.22; t. bol- 170.22;
sakınğuluk-suz sôz-leguluksuz ı. 172.12; t.
erklig bol- 186.1.

tılangurmak güzel konuşmak; tartışmak:

edgü nom-ta ı-lar 170.21. .
tıltağ sebep, neden: avant t. 140.16; ı-tın

ötgürü 144.20-21, 144.21-22, 188.2; ı-ıma
ötgürü 160.13, 171.4; ı-lartın 169.11; ı-ları
145.3, 145.5.

tınl(ı)g canlı, yaratık, mahluk: ol t. 146.4; ı.

(oğlanı) 147.16, 151.11, 154.1, 164.2, 170.2,
170.9, 179.12; t. (oglanlarıı 154.6, 160.7,
173.7, 174.20; t. uğuş-Iarı 171.18; If,ayu ı-lar

llI.3a.7-8, 140.15, 141.14, 147.3; ol ı-lar

III.3a.ll, 140.18, 141.8, 141.20-21, 147.5,
157.4, 168.14; t.-lar III.3b.14, 133.8,
133.14-15, 137.19, 149.9, 150.3-4, 155.18,
157.8, 158.5, 165.1, 166.23, 169.13,
170.12-13, 170.16-17, 170.22-23, 172.1,
173.6, 175.10, 175.20, 176.2, 177.5,
177.22,185.20,186.4-5,190.10-11,190.16,
190.194; ı-larning 149.11, 150.8, 151.1-2,
152.2-3, 152.6-7, 152.8-9, 165.15-16,
165.18-19, 170.4, 179.18, 180.22, 185.2,
191.11; ı-larıg 131.21, III.3a.2, 135.10,
135.16, 162.18, 169.2, 174.16, 178.22,
179.21, 179.24, 180.3, 180.8, 180.12-13,
189.18; ı-larka 169.9, 169.15, 185.16-17,
190.3, 198.18; yirtinçü-deki ı-larta 150.1.

tınlüjğsız kimsesiz, boş, 'canlısız': mensiz
kişi-siz t. yaşag-lı-sız 145.16.

ti- demek, söylemek: t .-p 132.4, 132.15,
132.18, 135.11-12, 137.2, 140.10, 142.7,
142.17, 143.22, 144.7, 144.14, 146.17,
147.14, 147.22, 149.18, 149.20, 150.11,
157.3,157.9, 157.14, 157.17, 157.19,
158.14, 158.21, 164.6, 165.10, 167.15,
167.18, 168.6, 168.9, 175.1, 177.4, 178.9,
182.2, 182.13, 183.10, 184.1, 184.16,
186.23, 187.10, 187.12, 188.7, 188.20,
189.6, 189.8, 192.22, 193.23, 194.4,
194.21, 194.23, 195.2, 197.4, 197.10,
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197.22, 198.1, 198.22; t.-p ı-miş IIt3a.17,
151.9, 155.6, 159.3, 161.6, 168.18; t.-p
t ı-dim 135.12, 137.2; t.-p t.-di 158.11,
184.14; t-p ı-ser 144.19, 145.3, 145.13-14,
146.7, 147.8, 148.9, 149.3, 155.14,
156.12-13, 161.17, 162.9-10, 162.13-14,
175.23, 177.19-20, 183.1, 185.6-7, 191.22,
192.7, 194.7, 195.11, 196.4, 196.16.

tlglrtslz hareketsiz, kımıltısız, sakin, sessiz:
ı. tapırtsız 166.5.

tlgme denen, denilen, diye adlandırılan, adı

verilen, adlı: çınsu ı. erıük'ıeg 146.12;
kuşalamul ı. (töz yıltız) 168.2,191.10; d(a)r
ni t. edrem-ler 172.14.

tijit (- tişit 1) < Toh.A/B (?) < Skr, desiıa

·tövbe, günah çıkarma, af, bağış dilerne: t.
kşanti bol- 138.13, 138.21, 139.12, 139.14,
140.6.

tlk- dikmek, yetiştirmek; yukarı kaldırmak:

tôz yılıız ı-ser tarısar-lar 168.3; nom-luğ
tuğug örü ı-ip 154.5; nomluğ tuugug ôrü
ı-deçilerke III.3b.11-12.

til dil: ı.ıin sôz-leyü 134.7; ı.sim üz-e
III.3b.21; til sal- 'dedikodu yapmak, iftira
etmek': ı. salmış 148.12; t-in 134.19.

tlle- dilernek: arınmak ı-ser 141.3-4; asığ-ığ

ı-metin 195.19.
tilgen 1. tekerlek =Skr. cakra: (nom) t. (evir- )

154.2, 166.20, 167.10, 174.15; yaruk-luğ ı.

içinıe 188.13, 188.22, 189.9, 190.5;
nom-luğ t-ig III.3b.5-6; kanglı t.-i 133.20;
nom ı-in (evir-) 11I.3b.4, 158.7, 158.10,
159.9, 159.20, 161.7, 161.13-14, 162.6,
163.18, 163.22, 178.2, 181.10, 181.15; 2.
UZUV, organ = Skr. mandala: biş ı-in (=
Panca-Ma.1Jflala) 131.14, III.3a.22.

tllgenllg tekerli: altun ı. yiti ertini 187.23.
tir- toplamak, dermek, bir araya getirmek:
yıggalı ı-geli uğaş-lar 175.22.

tirazug < O.far. tarazu ,.., tarazug terazi, tartı:

tengin ı-ın 135.8.
tirgin toplanmış, bir araya getirilmiş;

toplam: buyan-lığ t.-ig 155.12, 175.21-22.
ttrll- toplanmak, bir araya getirilmek:
yığılmış ı-miş 193.1.

tirin cemaat, topluluk (Skr. samgha): ı,

131.8, 188.11, 188.17, 191.16,
197.8, 198.23; t.singisler kuvrag-ıngız-lar

194.17.
(?) (krş, teringş derin; derin anlamlı: t.

nom-larta 148.1.
tlşl dişi: t. et'öz-in 157.8; u?un ton-luğ t.
tın-l(ı)g-Zar 190.19; ı. aj-unın-ta 191.4.

tlt- (I) bırakmak, vaz geçmek, terk etmek: isig
öz-in t.-e 178.14.

tlt- (II) i. -Ir ekiyle birlikte: titir {
koşaç, 'copula': t-ir 146.4, 146.6, 146.19,
147.17, 146.7, 146.9, 148.22, 156.15,
156.17, 156.20, 161.6, 161.19, 161.20,
162.10, 162.11, 162.13, 162.16, 162.20,
163.1, 163.5, 163.14, 163.19, 164.23,
165.5, 166.17, 175.3, 185.6, 191.14, 196.3,
197.2; ı-irler 148.19; 2. denilmek, denmek,
diye adlandırılmak: e1gü tiıyüt (tywywk)
164.14.

tltme denilen, denen, diye adlandırılan; yani:
kuşalamul ı. eçlgülüg tôz yılıız-ların 165.22.

tltrü tam, sabit, doğru, dikkatli: t. tınğlağıl

(krş, Orhon edgiai eşid lfatıgdı tı1]Za) llI.3a.6,

158.15.
tlz diz: ong't-in çôketip 132.2; ong'ı.ılerin

çôkitip III.3a.15, 182.9; ong'ı-lerin çôkeıip

150.20-21.
toda... kötü saymak, alçak saymak, değersiz

saymak: t.-p uçuz-lap 136.10.
todur.. doyurmak, kand ırınak, tatmin etmek:

inçgü mengi üz-e ı-up 154.9-10.
tokı- vurmak, dokunmak, (davul vb.) çalmak:
nom-luğ küvrüg-üg t.-p 154.4; şangkurtu

ı-daçılarka1II.3b.9-10.
tokırnak vurma, dokunma, acıtma: sôk-mek t.

180.23.
tokuz dokuz: t. on ming 186.3; t. on sekiz

ming 186.8; t. 143; t. y(e)g(i)rmi 163; t. otuz
183.

tnlğaklrğ sancılı, ıstıraplı, sefil, zavallı,

acılı, kederlı, sıkıntılı: emgek-lig t. tın

l(ı)g-lar-ıg 179.24, 180.3.
tolp bütün, hep: t, llI.3a.l, 137.19, 143.11; ı.

kamağ 188.11.

tolu dolu, hep, bütün; tamamıyla: t. 161.10,
161.15, 161.21, 162.2, 199; ı. ıükel199.20.
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ton gıysı, gıyım, elbise, giyecek: t »ta
tutunmiş 141.9; t-ın açınıp 132.2; ket/gülük
t.ıın kedim-in 156.1; tı-Iarın taçınıp ı

ill.3a.14, 150.20, 182.9.
tonluğ giyimli, giysili, elbiseli: uzun ı. tın

l(ı)g-lar 157.7-8; u?un ı. tişi tınl(ı)g-lar

190.19.
to ng tar ı l- çevrilmek, dönderi lmek,

yuvarlanmak: ağtarılu t.-u 133.22.
toşğurt- doldurtmak, tamamlatmak: altı p(a)
ramu-lasığ t.-guIfo.181.16.

toyın.< Çin. t ao-jen rahip (= Skr.
bhiksuy: ı. şamnanç upasi upasanç 191.15;
idege t. 137.17, 173.5; t-larka diniar-tarka
196.1-2.

töl(i)t yatak takımı, yastık vb.: ıôşegülük

t.-in tôşekin 156.3.
tüpü tepe, kafanın üstü: tı-min J engitip

lll.3b.22; t.ımüzni yir-ke tegürüp III.3a.21,
159.15; t-lerin s engitdlirüp 131.13; t-lerin
yirke tegürüp 182.11; yinçürt; t-n (yy,kün-)
131.15, m.ss.zs, 133.1, 159.16, 182.12;
le(aınirakut tağ t-sinieki 188.9; töz ı-terime

199.1-2.
tört dört (= Sh. caturş: t. tuğum 133.13; t.

134.19; ı. türlüg 147.3, 147.17, 148.6,
148.17, 148.19, 148.21, 149.2, 149.16,
156.4, 164.8, 175.4, 176.8, 179.12, 179.15,
187.14, 191.16, 191.20, 195.9, 196.2,
196.4, 196.5, 196.14, 196.16; ı. m(a)baraaç
t( eıngri-ler 182.5, 192.10, 193.2, 197.6;
kayu-lar ol t. 147.8, 148.8, 191.21, 195.11,
196.4, 196.16; ı. y(e)g(i)rmi 153; ı. otuz 173;
sekiz on t. YMz ming 187.23; ı. ~ır~ 193;
ı-tın sıngar-ki 135.20.

törter dörder; dört: ı. türlüg 197.3.
törtünç dördüncü: t. 147.15, 148.15, 149.13,

163.3, 192.4, 192.22, 196.11, 196.23.
törü yasa; öğreti, akide; merasim: ayıg yavlak

t. 133.15; nom-luğ t.-g 195.18; e~gü t-ke
tegmiş 155.19; evrilinçsiz t-ke (teg-) 152.21,
190.17; ôngreki ı-çe 159.1; kôni ı-çe 192.6,
194.9; nom-ça ı-çe 194.12, 194.15; edgü
t-lerte 136.18-19.

t9r(ü)- türemek, doğmak, meydana gelmek,
oluşmak (Skr. -udbhôvaş: -tln ı-miş 151.20,

156.7, 156.14, 156.18, 163.12, 167.7,
167.13; ı-miş t.-di erser 160.15;
t.aiin 161.23.

törülüg yasalı, öğretili, töreli, yasal: ı. bolup
131.2.

töşe ... döşemek, sermek, yaymak: t.-güıük töl
(i)tin tôşekin 156.2.

töşek döşek, yatak, minder: ıôşegüluk töl( iştin

ı-in 156.3.
töz ana, esas, temel; doğa, yaradılış: ÖZ, cevher

(Skr, -bhôva, svabhôvay: ı. 145.18, 146.4,
146.5, 162.23; (edgülüg) t. (yıltız) 166.3,
168.3, 185.1, 191.10; uğuş-ta t.-te 142.2; t.-i
yo~ kuurug 145.14; nom buşı-nıng ı-ı

163.3-4; tavar buşı ı.-i 163.5; t.-i tüp i
166.16; nom ı-in 146.14, 181.21; er ı-in

187.7; nom ı-ıme 146.12-13, 147.11.
esasma/aslma varıl(a)maz,

benzersiz derecede: yı?leştürgülüksüz üsdünki
yig t. edgü-lerig174.22.

tözlüg esaslı, temelli, 'tözlü' (Skr, -ôtmakaş:

b(e)lgü t. 145.17;yo~ kurug t. 145.20;yo~ ı.

146.19-20; kirtü nom ı. 160.2.
t9Zü tamamıyla, bütünüyle, hep, hepten,

tümden: t. tüketi 155.12.
tözün soylu, asil: t. bursang kuvrağ-lartın

169.12; ı. t(eıngri-ler e 192.17, 195.3, 194.5,
198.2; ı-ler oglı t.ıler kız-ı 132.8-9,
146.10-11, 150.7, 150.17-18, 151.4-5,
151.8, 155.21, 158.17-18, 167.21-22,
175.8-9, 175.18-19, 177.20-21, 190.9-10,
190.14-15; ı-ler 150.1, 198.10-11; t.ıler

kutluğ-lar 193.11, 195.6.
tsun < Çin. ts' un uzunluk ölçüsü birimi:
çığ-ın te-ın 135.8-9.

tsuy < Çin. tsui günah, suç, (dince)
yasaklanmış davranış, kötü davranış: 1. irinçü
132.12, III.3a.9, 137.5, 138.19, 138.23,
139.9, 139.12, 139.22, 140.4, 140.13,
141.10, 141.13, 146.16, 175.4, 191.12; ı.

agır ayığ kilınç-ıg 140.16; ı. ayığ küınç-lığ

147.5; utrunmak atl(ı)g t. ayıt kılınç-larığ

134.17;agır t. irinçü 185.3.
mda tehlike, sıkıntı, dert: adasın t-sın şağısın

yavlak-ın 193.16.
tudasız tehlikesiz, sıkıntısız, dertsiz: igsiz
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agrığ-sız adasız 192.1.
(krş, tuug) < Çin. tu < d' uok tuğ,

bayrak, alem: nom-luğ t.-ug ôrü 154.5.
doğmak, dünyaya gelmek, oluşmak,

meydana gemek (Skr, -udbhôvay: t ı-arlar
144.21; ı-miş t.idum 187.16; t.iayın

141.16-17, 142.17, 143.22; t-a teg..
[ıli(nü) 133.22; ıuğmak-ın t.-gaZı umaz-lar
145.9; umağu-ça erser 145.10;
ı-dukum-ta187.18-19, 187.20; (yene) ı-daçı

nam-lar 145.8, 145.19.
tuğma k.a.: punya-parsap ati(ı)ğ buyan t.

t(e)ngri yir-i 143.13.
doğma, dünyaya gelme (Skr. jati): t.-I

ôçmeki 145.18.
tugmaıcsız doğmasız, yeniden doğmayacak

olan, ölümsüz, kayıtsız, bağımsız, değişime

uğramayan: üstün (Skr, asamskrtay: ı. nom
-152.20; t-ın tuğgalı umaz-lar 145.9.

doğum:' doğma (Skr. aya): tôrt ı.

133.14.
Q.UlJ~U.lUıl.li.ıuı.K doğumlu: bir ı. ikinil orun-ta

152.22.
tuğur- doğurmak, dünyaya getirmek: tepretgeli
ı-galı umaz 146.2.

tuJit < Toh.A (?) B < Skr, tuşiıa: t. t(e)ngri
yir-i 142.14.

tur- durmak, kalkmak; sürmek, devam etmek;
olmak, bulunmak: kılu t-ur 151.12, 153.7;
seri/ip t-ur 164.17; ı-mış 180.7, 180.11,
193.14; kilu t-mışlarığ 135.1-2; ôçmetin
üzidmetin t.-gay 197.17; ı-u umaz 145.13 (2
kez); t.-u y(a)rlılf,ap 160.6, 185.16; örü ı-up

132.1, 182.8; y(i)ti kinığ-ta ı-up III.3a.12;
yirtinçü-de t.ıup 197.13; mengün t.-gu~a

181.20.
turğur..yerleştirmek, durdurmak; yükseltmek;

(duygu) beslemek: ayançang ı-sar 148.4;
kgngül t.ızunlar 158.10-11; yirtin-çü-de
t.-galı 167.12.

turğurmak yerleştirme, durdurma; yükseltme;
besleme: küstsşıe t. 181.4-5; kgngül ı-tın

147.9.
sürekli, devamlı, daima; boyuna,

.vıamasına:arkuru t. 133.21.
duru, temiz: arığ t. 134.14; ornanmış

1) ı-lar 164.9.
turultur- uysallaştırmak, ehlileştinmek,

sakinleştirmek,yönlendirmek, önderlik etmek
'duruldurmak': eren-lerig t.ıdaçı t(e)ngri
ler-ning 187.8.

'tusu fayda, kar, yarar, çıkar: asığ t. (kıl-)

184.22, 185.17, 190.4; asıg ı. bolgay 191.21;
asığ ı. titir 195.10, 196.3, 196.15.

1Io1Wll.::ııU.llll.llA faydalı, yararlı: asığ-lığ t. If.ııgalı

Ill.3b.15.
tutmak; (dini) emri yerine getirmek,

tutmak (Skr, udgrahanay: ky,yü küz-eıi; ı-sar

siz-ler ky.yü küz-etü ı-artar 192.12;
suv ı-miş 169.1; boşğundum t-dum

186.20; boşğununglar t.-unglar 198.16; töz
üz-e ı-sar 145.18; ky,yü kü~etü ı-sar 148.1;
ooszunsar ı-sar ı75.15, 177.10; kilınç-larığ

ı-a 168.17; t-a teginip 199.2; umuğ ınağ

t.ıup ill.3a.19, 137.20, 178.15; kılmış-ları

y(eıme to-up 135.4; ülgü t. to-up 136.22; bo
ygrügüg ı-up 146.21; ôgin kgngül-in ya~ın

t.-up'149.5; .uçuz ı-up 195.17; boşğunğalı

t.-galı 182.20; nom-uğ tôrüg agır ı.ıdaçı

195.18; eşidteçi t-daçı 196.13; nom-luğ

tilgen-igt.-daçılarka ill.3b.6; ôrü ı-daçılarka

llI.3b.13.
sürekli, kesintisiz, daima, her zaman:

ü?üksüz ı. 157.5-6.
tutmak tutma; ifa etme, (dini emri) yerine

getirme: b(eılgu-lerin t.-ıg 145.1; k.,!-Yü
küz-etü ı-ıngız 199.21.

maniasız, engelsiz: tıdığ-sız ı.

169.22.
tutul.. tutulmak, yerine getirilmek, korunmak

(Skr, -samgrahaı: ama ı-ur 156.22; kalısız

ı-urlar 165.7; yılıız-da t-mış 169.18; anta
ı-maz 156.17; et'ôz-üm ı-maz 165.9.

tutun .. tutuşmak, yanmak: ton-ta t.ımış

141.9.
(krş, tug) : erdini t. bra kuşatri-lerin

176.20; nom-luğ ı-ug ôrü tikde-çi-lerke
rn.3b.11.

.. duymak, sezmek, ayırt etmek,
aydınlanmak: t.-gulu~ bilglduk nom 172.20;
k(e)ntün t.ımış burkan 187.10; kôni tüz
tuymak-ığ ı-mışlarka Ill.3b.3; yig kôni ıüz
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ı-up 153.23; köni tüz tuşmak-ığ ı-up 173.9;
kôni tüz ı-uglı 153.19-20, 185.14, 187.5.

t II Ym duyma, sezme, ayırt etme,
aydınlanma (Skr, bodhiş: (yig) kôni tüz ı.

132.7, 144.13, 158.20, 159.8, 160.17,
160.23, 172.1; üzeliksiz üsdunki yig kôni tüz
t. (= Skr.Anuttarasamyaksambodhiı 149.15,
167.1, 167.23, 171.1, 171.21, 183.4,
186.19, 188.4; üzeliksiz yig üsüdünki kôni
tüz ı. 161.5, 174.13; üz-eliksiz usdünki yig
kôni tüz t.-ıg III.3b.3; yig kôni tüz t.-ıg

tuyup 153.22; kôni tüz t.-ıg tuşup 173.9.
anlamak, duymak, kavramak, sezmek:

nom tôz-ln t.-u 146.14; k(eıntin t.ıup

172.22.
anlama, kavrama, duyma: ı,

ark-a-lığ nom-lar 197.15,197.17.
tüke.. bitmek, sona ermek: alkınıaçı t.ıdeçi

eriir 163.6-7.
tükel tamamen, büsbütün, tam, tamam,

eksiksiz, mükemmel, 'dükel': t. bilge biliglig
131.8, 147.14, 148.3, 158.12, 168.7; ı. bilge
bilig-ke 144.9, 171.2, 171.11, 171.14,
171.21, 177.2; t. bilge t(e)ngri tiemgri-si
(burkanş 157.16, 169.18, 172.6, 188.7,
189.7, 198.24; egsük-süz ı. biaurgeli 174.23;
egsük-suz t. tegde-çi bolğay-lar 196.6; tolu ı.

boltı 199.20.
tükelllg sahip, hakim, eğemen, muktedir: ı.

157.13, 176.3; -KE ı. 142.6, 147.4, 147.10,
154.12, 166.8, 170.14,. 186.5, 187.6,
187.11, 197.1.

tü k e m e k s lz bitmeyen, tükenmeyen,
tükenrnez: alkinmak-sız ı. 154.9, 160.9.

tüket- bitirmek, tüketmek, sona erdirmek:
kılu ı-miş 139.3, 139.15, 140.7, 152.7,
153.11, 155.1; oluru ı-ip 131.18; öre ı-ip

166.2; ôtünü t.-ip 183:l O: kut ğaru ı-ip

189.18.
tüketi bütünüyle, tamamen, hep, hepsi: tözü

t, 155.12.
tusenncsız sonsuz, sonu olmayan, sayısız,

tükenmez: alkınçsız ı. 163.4-5, 172.13; t.
165.5, 170.20.

tümen (krş, Toh.A tmôn; B tmane, tumane;
Far. tumanş: on bin, büyük sayı, çokluk

bildiren sayı: yuz ming ı. 165.3, 177.16;
kolti nayut to 185.20, 186.4, 186.9.

tün gece: bir kün bir t. 140.22; ı-le küntüz
m.as.ız, 150.18, 158.23, 168.15, 193.15.

tüp dip, esas: altın t. avış 133.16; töz-i t-!
166.16; maşa-bodi sögüt ı-inie 172.9.

tüpsöz dipsiz, temelsiz: ulsuz ı. 136.21.
tür- katlamak, dürmek, bükmek: t-e büke

137.4.
türtüg çeşitli, türlü, değişik: üküş t. ill.3a.9,

169.7; ne ı. 133.9; iki ı. 133.10, 134.5; biş ı.

134.16, 162.12, 183.20, 184.8; on t. 134.20,
tu 164.7; üç ı. 136.8, 168.12, 178.22,
179.1, 179.9, 179.11, 185.20; kop ı. 137.5;
sekiz ı. 138.9; tör! t. 147.4, 147.17, 148.7,
148.18, 148.19, 148.21, 149.2, 149.17,
156.4, 164.8, 175.4, 176.9, 179.12, 179.15,
187.15, 191.16, 191.20, 195.9, 196.2,
196.4, 196.14, 196.5, 196.16; uluğ t.
157.22, 158.3; t.lfY ı. 176.19, 170.15; munça
ı. 181.8; altı ı. 185.23; ôngi ôngi ı.

(twwr-Iwq) 191.12; törter ı. 1<}7.3; şlti ıCır~ ı.

197.15 ; ı. kongul-lüg 167.24:
tüş meyva, sernere, karşılık, ödül: t,

birgüsinge 141.6; t. birteçi 145.12; ı. et'ôz =
Skr, Sambhoga-kôşa: ı. et'ôz-li 147.11; t-ke
utlı-ka III.3b.16, 151.23; yavlak ı.ıin

138.14-15.
tüşlüg meyvalı, yemişli, sonuçlu, karşılıklı,

ödüllü, verimli: king t. t(e)ngri yir-i 143.15.
tütrüm derin (anlamlı için), keskin: ı. tering

III.3b.5, 146.11,147.11,181.20,197.11,
197.17, 198.11.

tütüşlüg kavgalı, tartışmalı, çekişmeli, arası

açık/bozuk: ı. keriş-lig tınl(ı)g-larıg 169.1.
t~~ pek çok, türlü, çeşitli, değişik: ı. ıürlüg

170.15,176.19.
tüz düz, doğru, temiz, dürüst, içten; barışık: ı.

kgngül-lüg 134.12; ı. baz kılmış 169.2;' t.
ıôpü-ler-inıe 199.1; (yig) kôni t. (tuyma~)

132.7, III.3b.3, 144.13, 149.15, 151.22,
153.22, 158.20, 159.8, 160.17, 160.23,
161.4, 167.1,167.23,171.1,171.20,172.1,
173.9, 174.13, 183.4, 186.19, 188.4; kôni 1.

tuyuglı 153.19, 185.14, 187.4; ıuz ı. t(e)ngri
burkan 189.S.



Altun YarukllI. Kitap (= 5. Bölüm) 119

düzenlenmek, uyuma uyumlu
olmak, düzülmek: biş ılirlüg ı-miş yinçke
oyun-lar 183.20, (inçke) 184.4.

tüzülmek düzenlenme, uyuma sokulma,
sıraya. sokulma, düzülme: i-ke tegmek-leri
135.5, 137.12.

u- yapabilmek, -Ebilmek, muktedir olmak:
aruğalı u-yurlar 147.7; körgeli u-dı/ar 131.4;
ülgü-legeli sanağalı u-gay 167.15; yıggalı

tirgeli u-ğaylar 175.22; yorıdaçı u-daçı

bolz-un-larI50.14; ünıurgeti u-daçı titir .
162.20;biaurgeli u-daçı bolayın 174.23; turu
u-maz 145.13 (2 kez); tepretgeli tuğurgalı

u-maz 146.2; tuğğalı u-maz-lar145.9.
uçluğ uçlu, taraflı, sonlu, yönlü; amaçlı: bir

u. II1.3a.17, 147.23, 150.23, 159.2, 198.14.
uçuz kolay, değersiz, ucuz; zavallı: edig
ıavar-ığu. tutup 195.17.

uçuzla- küçümsemek, aşağılamak, hakir
görmek: u-ladım asğançuladım 136.14; todap
u.-p 136.10.

udaranltl « Skr. uttaraniti (?): u. atl(ı)g ı

(e)ngri burkan 174.5.
uduğ saygı, hürmet, hizmet: tapığ u. (lf.ıl-)

156.13, 161.12, 162.4; agır ayag tapıgu. ~ıl
176.10, 178.11; tapığ-ka u-ka 196.6; tapığ-ın
u-ın 156.5, 176.9.

udun- saygı göstermek, hürmet etmek:
tapınsar u.-sar 156.5,176.22.

ugrayu özellikle, tamamen, tümüyle, tam
olarak; bir kez: u. 131.19, 159.11, 163.8,
166.18.

uğur, ugr- vakit, zaman, fırsat; sebep, konu;
dolayı: u-ın 169.7; u-ınia 140.16; ol üdte ol
u.ıta 186.12; kop ıc-ın llI.3b.22; alku ıc-ın

133.7 (2 kez); ikinil u.-ın 152.11-12; üçunç
u.-ın 153.16-17; teginmiş u.-ınga 131.21;
kılınç adartmak-ı u-ınia llI.3a.8; et'ôz-um
u-ınia 165.2; nom erdini u-ıniak: 197.2-3.

uğuş soy, nesil, kuşak; kabile, tür, sınıf; öğe,

esas; bölge, yer (Skr, dhatu): uguş töz =Skr.
gotra: üç u. yirıinçü 162.19; az qmranmak u.
yirtinçü 162.21; u-ta tôz-te 142.4; broman-lar
u.ıınia begler u.-ınta 142.4-5; tınl(ı)g u-ları

171.8.
anlamak, bilmek: [kidaralkut [tag-ıa]

u.ımış lI/.l?lO; yirtinçüg u.-mış 187.7;
u.-zunlar bitz-un-ler 158.5; u..-a teginiim
157.20.

anlatmak, açıklamak, bildirmek: kingürlı

aça yada uc-ınglar 198.18-19; nom ygrügin
u-daçı 199.11; açayad-au.-~ 181.21.

anlama, bilme: ıanuklamak-ları u-ları

137.11.
bilinmek, tanınmak, anlaşılmak: bilinü

u.-u 140.12, 146.18; bilinip u.-up 140.1.
ulatı ve, devamla, başkaları, -DEn başka,

ayrıca, ve daha (Skr. saka): u. 131.7, 133.18,
138.9, 140.22, 142.5, 144.8, 151.16,
152.23, 164.11, 169.8, 169.10, 181.1,
183.13, 188.11; u. munı munçulayu 1174.6;
u. yene 197.8.

ulsuz temelsiz, esassız, köksüz, 'tözsüz': u.
lüpsüz 136.21.

büyük, ulu, yüce: u. III.1?10, 131.7,
III.3a.3, III.3b. 6/7/8/10/11/12/17, 138.17,
139.7, 139.20, 143.2, 146.21, 152.19,
155.10, 155.16, 156.8, 157.22, 158.3,
159.19, 159.20, 159.21, 159.22, 161.9,
161.20, 162.2, 163.20, 163.21, 164.9,
164.10, 166.13, 172.5, 175.21, 176.1,
183.17, 184.7, 185.17, 188.13, 188.14,
191.14, 191.20, 193.3, 195.10, 196.3,
196.15, 197.8, 198.23; bakşı-Lar-nıng

u-lamıng 136.4.
ülke; halk, ulus: burkan-lar u-ınta

189.22.
uma... yapamamak, yetersiz olmak, muktedir

olamamak: yorıgalı u-daçı bolı-un .. u.-sarlar
y(e)me 150.16; tuggaZı u.-guça erser 145.10.
umuğ umut, dayanak, sığınak, güvence: u.
ınağ III.3a.19, 137.20, 178.14, 184.21;
u-umuz ınağ-ımız 172.4-5.

umugsuz umutsuz, dayanaksız, güvencesiz,
çaresiz, 'umusuz.': u. ınağ-sız 180.7-8,
180.11-12; biz u. 173.4; men irinç u-nung
170.5-6, 170.11.

unıt- unutmak: .r!yü sakinu u.-maun 175.16,
177.11.

upasanç < Soğd. 3 WPlsı nç = Skr. upôsika
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inanan kadın, 'mümine', rahibeler sınıfına

dahil olmayanrahibe: toyın şamnanç upasiu.
191.16.

< Soğd, 'wp'sy =Skr. upôsaka inanan
. kişi, mümin, ruhban sınıfına dahil olmayan

rahip: tayın şamnanç u", upasanç 191.15.
ur... vurmak, dokunmak: yok: kuruğ yala u.-up

135.6; yiti ertini u.ıup 161.10, 161.16,
161.22; yiti ertini-ler u.-up 162.3; anta u-up
176.19.

urmak ewy l m ' q ) vurma, acı çektirme:
sôk-mek tokımak u. emgetmek 180.23,
181.1.

ut.. yenmek, başarmak: u-ar yigedür 161.17,
162.8, 162.9; u.-up yigeflip 172.19.

utlı karşılık, netice, ödül: tüş-ke u.-ka (teg-)
ffi.3b.17, 152.1; tüş-in ü-sın 138.15.

uh,·'nınmnoıll' karşı koyma, karşı gelme, diretme
(Skr. ônanıariy aş: u. atl(ı)g tsuş ayığ

kilınç-lanğ 134.16.
kötü, hayırsız, utanmaz, arsız: u.

niz-vam-lar-nmg 133.19.
uyat ... utanmak: w-sar aymansar 141.5.
uz usta, mahir, yetenekli: u. kôriir 143.18; u.

kö?ünür 143.19; u. ôgrünç-lüg sevinç-lig
199.3.

daima, sürekli, her zaman: u. 176.21;
ürüg u. IIL3b.16, 157.6, 164.8, 192.12,
193.15.

uzun uzun: u. sansar-ıın'berü 133.12; üküş
telim u. üdlerte 141.1; u. ton-luğ 157.7,
190.19; u. ü~ün 160.5, 198.19; asankı-lig u.
yol-ta 163.15; öz-i yaş-ı u. bolgay 192.2; u.
inç mengilig 195.23.

üç: u. 131.16, 133.16, 134.18, 134.19,
136.7, 138.7, 147.23, 155.16, 156.21,
160.20, 161.9, 161.20, 162.1, 162.18,
163.20, 166.9, 168.11, 168.20, 169.3,
174.10, 176.1, 178.10, 178.14, 178.15,
178.16, 178.22, 179.1, 179.3, 179.8,
179.11, 180.14, 180.18, 181.3, 181.14,
183.16, 184.2, 185.22; u. y(e)g(i)rmi 151; u.
otuz 171; u. [ar~ 191.

birlikte, üçü: ü.-ni 163.8-9.

üçün için, -DEn dolayı, nedeniyle, sebebiyle
(Skr, arıhamş: u. lII.1? .6, ID.3a.4, 145.4,
145.14, 145.19, 145.20, 146.8, 149.9,
154.1, 156.17, 156.23 (2 kez), 157.1,
163.11, 164.3, 167.24, 178.9, 181.12,
192.13, 198.10, 199.17; ne üçün 'niçin': ne
Ü. 144.19, 145.3, 145.13, 146.6, 155.3,
156.12, 161.17, 175.23, 177.19, 183.1,
185.6, 192.6, 194.7.

üçünç 'üçüncü: ü. 131, llI.3a., 133, 135, 137,
139, 141, 143, 145, 147, 147.12, 148.13,
149, 149.11, 151, 153, 153.16, 155, 157,
159, 161, 162.22, 163, 165, 167, 169, 171,
173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 186.7,
186.12, 187, 189, 191, 192.3, 193, 195,
195.16, 196.9, 196.21, 197, 199, 199.12,
199.18.

üd zaman, vakit, çağ, devir, dönem: şuradi

ü-ke'teginç 164.16; tünle künıüz altı ü-de
nı.ss.ıs, 150.19, 158.23, 168.15; bir kşan

ü-de 140.20, 172.22; kö~ünür ü-de 145.9,
145.10, 151.12; bir ü-de kolu-da 176.3; ol
o~ ü-de 183.16; ol ü-ıe ol uğur-ta 186.11;
et'ôz fco4gaysu~ ü-de 190.23; ôngre ertmiş

ü-teki 138.16-17, 152.6, 153.10-11, 154.23,
171.7-8; kin keligm-e ü-deki 139.7, 141.5-6,
145.11, 152.8, 153.12, 155.2, 158.6,
171.12; kôz-unür ü.-deki 139.19, 152.2,
152.12, 153.6-7, 153.17, 154.19, 158.9,
171.11; ol ü-din'berü 187.13; ü-ler kolu-lar
181.18; üç ü-lerig 166.10; tümen kalp
ü-Ierke'tegi 165.4; kin keligm-e u.-lerte
138.14, 146.1, 187.2; u?unü-lerte 141.1; üç
ü-lerte 166.9, 174.10; asankı kalp ü-lerte
185.10; kö~ünür .ü.-ki ID.3b.1; ertmiş ü.-ki
145.4; üç ü-ki 156.21-22, 179.3, 180.14,
180.18, 181.14.

üdrül.. ayrılmak, seçilmek: ôngi ü-miş 166.7.
üdün zaman, vakit: ol ü. 131.4, 167.16,

182.3, 186.21, 192.13, 197.5, 198.23; u~un
ü. mengün 160.6; t(e)rk-key-e ü. 163.6; kolti
kalp ü. ·185.15; "?un ü. 198.20.

ügüz ırmak, nehir: kang ü. katun-ı 131.7,
182.5; narayarıçan ü. kıdığ-ınia 172.8; kang
ü-deki tum saninça 155.15, 162.1, 189.21.

ükllt .. çoğaltrnak, artırmak, büyütmek: et
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et'ôz-üg erser ü.-ür 163.2-3; asdım ü.-dim
136.20; tôz yılıız-ların ü.-deçi asıaçı

191.10-11.
üklitmek çoğaltma, artırma, büyütme: töz
yıluz-ların ü. asmak-lig 185.12.

üküş çok, pek: ülgüsüz ü. 132.21; ü. türlüg
III.3a.8, 169.7; ü. telim 140.22; ü. 141.15,
163.17, 190.13, 190.22, 196.22; ertingü ü.
177.2, 177.17.

ülgüle.. ölçmek, tartmak: ü-geli tenglegeli
167.8.

ü Ig ü le nç sf z ölçülrnez, ölçülemez,
ölçülemeyen; karşılaştınlmaz: ü. tenglençsiz
151.5-6, 157.1, 164.21, 169.21, 175.20-21;
ü. tenglençsiz Y/Jleştürgülüksüz 163.12.

ülgülüg ölçülü, belirli: san-lig sakış-lığü.
kolu-luğ 156.15.

ülgüsüz ölçüsüz, sayısız: ü. üküş 132.20; ü.

sansız 172.18, 174.15-16, 185.8-9; ü. y(a)
ruk-luğ 143.5; ü. arığ 143.10; sansız sakış-siz

u. kolusuz 156.20.
ülüş bölüm, fasıla, 'kitap', cüz, parça: üçünç

ü. 165, 185; bişinç ü. 199.12; ming ü-inie
bir-inge 156.11; >:~z ü.-inte bir-inge 177.14;
tümen kolti ü-inie 177.16.

ün ses: bir ü-in 193.5; oyun-lar ü.-i (eşidil-)

183.21, 184.5.
ün.. çıkmak, ortaya çıkmak, yükselmek,

kaynaklanmak: bilgülük-lerin-tin ü.-miş

ertmiş 166.12.
ünlüg lakaplı, ünlü, adıyla tanınan: ü. t(e)ngri

yir-i 143.7.
üntür- çıkarmak, yükseltmek: [can ü.-dim

erser 134.10-11; ü.-ü ermez 162.22; -din
ü-geli udaçı 162.19; t(e)rk tavrak ü-guke
(ötle-) 179.13-14, 179.16-17.

ür uzun süre, zaman, müddet: ü. keç 'er geç;
uzun süre': ü. uç uzun üdün mengün 160.5,
164.5; ü. ırak 185.8. .

ür.. üflemek, üfürmek: nom-luğ labayığ ü.-üp
154.4; nom-Iu ğ labayığ ü.edeçilerke
III.3b.10.11.

ürüg uzun müddet, uzun süre, sürekli: ü. uzau
ur.ss.ıs. 157.6, 164.8, 191.12, 193.15.

üsdel.. çoğalmak, artmak: asılur ü.-ür 194.18;
asılıp ü-ip 192.3.

üsdün üstün, yukarıda: ü. (...) altın 133.16,
188.10; ü. altın 133.20.

üsdünkl (krş, üstünki, üzdünki, üzıünki)

üstünki, yukarıdaki, üstün, en üstün:
üz-eliksiz ü. yig III.3b.2, 149.15, 151.22,
158.19, 160.22, 172.23, 186.18, 188.3; ü.
yig 142.3, 157.2, 174.21; yig ü. 148.22;
ü?eliksiz yig ü: 161.4, 174.13.

üsk (krş, üzk.) ön, yan, huzur: burkan-lar
ü-inu: 180.19.

üstünkl (bk. üsdünki) en üstün, üstün:
üz-eliksiz ü. sıs 167.1, 170.23, 171.20,
173.10, 183.3.

üz.. koparmak, kesmek: ü-miş kesmiş 148.15.
üzdünkl (bk. üsdünki) en üstün, üstün:

üz-eliksiz u. yig 132.6-7, 153.22-23,
167.22-23.

üze 1. ile, ve, dolayısıyla; -DE: u. 132.23,
III.3a.21, IIL3b.21 (2 kez), III.3b.22, 133.3,
133.4, 133.5, 133.6, 136.17, 136.22, 137.9,
137.10, 137.11, 137.13, 142.1, 142.10,
142.19, 144.2, 144.16, 145.17, 145.18,
145.23, 146.23, 147.22, 163.4, 154.9,
159.15, 160.10, 165.12, 170.19, 170.20,
170.21, 176.16, 178.4, 178.13, 180.5,
180.10, 189.11, 196.8, 199.16, 199.20; ü.
y(eıme 147.13, 177.18, 199.18; 2. üzerine,
üzerinde, hakkında, üstüne, üst: edgü kutluğ

yalanguk-lar ü. 135.6; burkan ü. 183.15;
ôrglin ü-sinie 172.10.

üzellkslz daha üstü olmayan, en üst, en
üstün, ulaşılmaz: ü. üsdünk! III.3b.2,
149.14-15, 151.21, 153.21, 158.19, 159.7,
160.22, 166.23, 167.22, 170.23, 171.19-20,
172.22-23, 173.10, 183.3,186.18,188.3; ü.
nom tilgen evirip 154.2; ü. yig 160.16,
161.4, 174.12; ü. ıduk tayşing nom-luğ

yorıgta yorıp 177.22-23; ü. nom tilgen-in
evire 178.2; ü. er tôz-in 187.7.

üzk (krş, üsk) ön, huzur, yan: burkan-lar
ü-inte 137.21, 180.14-15.

üzlünçü son, bitiş, kesiliş/kopuş noktası: ü.
orun-lfa144.8.

üztünkl (bk. üsdünkiş en üstün, üstün:
üzeliksiz ü. yig kôni tüz tuşmak 159.7.

üzüksüz kesiksiz. sürekli, kesintisiz, daima,
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durmadan, aralıksız: ü. tutçı 157.5.
üzül.. kesilmek, bitmek, sona ermek, kopmak:

ü.-ür ôçer osuğ-luğ 165.12; ôçmetinü-metin
197.16; yene ü-teçi 165.14.

üzülmek kesilme, bitme, sona erme, kopma:
adkanğuluk.ü. körümermez 165.15.

v(a)çir < Toh. wasir < Skr. vajra (bk. radna)
elmas: irinçradnav,şabı 199.16.

v(a)çirazan « Skr. vajrôsana taht: v(a)jır-lıg
v. ôrgün üz-esinte172.9. .

vıhar < Soğd. flrh' r < Skr. vihôra manastır,

tapınak: v, sangram 135.19.
vlçayaprabl « Skr. Vijayaprabha: v. atl(ı)g

t(e)ngri burkan173.13.

ya ey, ya: y. tôz-ün tieıngri-ler e 192.17.
ya<J.. yaymak, sermek, açıklamak, tanıtmak:

aça y.-a 141.11, 149.7, 181.21, 198.18.
yadıl- yayılmak. dağılmak, genişlemek;

açıklanmak, tantılımak: kingürü y.-mış erür
198.6; bitiyü y.-tı 199.14.

ya~ıö" göstermek, ortaya koymak, yaymak:
y.-ur'm(e)n 138.1.

yail düşman, yağı: adasın tudasın y.-sın

yavlak-ın 193.17.
yağısiz düşmansız, yağısız: y. yavlak-sız

192.4, 194.20.
yağıt..yağdınnak: yagmur y.-u 159.22; yağmur
y.-daçılar~a Ill.3b.8; yağmur y.-ıp 154.6;
yinçü y.-ıp 170.16.

yağmur yağmur: nom-luğ y. llI.3b.8, 154.5,
159.21.

ya~ın yakın: ögin kgngül-in y. tutup 149.5.
yala suçlama, kara çalma, iftira, itham,

kovlama: yo~.~urugy. urup 153.6.
yalanguk insan (Skr. manuşyay: y. aj-unınta

187.17, 187.19-20; üsdün t(e)ngri altın y.
188.10; edgü ~tlug y.-lar 135.5-6; y.-Iarta
187.20-21; t(e)ngri-Ier-ning y-lamıng 187.9.

yalanguz yalnız, sadece: y. 162.20, 163.10,
181.9-10; y. bir-ôk 162.5.

yalbar.. yalvannak: ôtleyü y.-a ôtügçi bolmiş
196.6.

yalbarmak yalvanna: ôkünmek y. 146.22.
Yal b ar m a~ i ı g (krş, y alvarmaklı g)
yalvarmaklı, yalvaran: ôkunmek y. 144.15,
145.21.

yalın alev, yalım, parıltı, ateş: çoğ y. 193.18;
çogunguz-lar y.-ınguzlar 194.16; ço ğ-ı

y.-ınıng irü-si b(e)lgü-si 185.5.
yalınç alev, yalım, parıltı: y(a)ru~-lug y.-ınga
tartılıp 131.10.

yaltrı~hğ parıltılı, parlak, ışıklı: y(aşruk y.
111.1?2-3, 175.11,177.6-7,183.17,186.16,
191.6, 193.8, 199.7.

yaltrıt.. parlatmak, aydınlatmak: yarıuu y.-u
y(a)rlı/faı-un-lar 160.3.

y a ı var m a ~ ı ı g (krş. ya 1barm a ~lı g)
yalvarmaklı, yalvaran: ôkünmek y. 141.21,
142.8, 142.18, 144.1.

yam « Skr. Yama: y. t(e)ngri yir-i 142.14.
yanç .. kötü davranışta bulunmak, günah
işlemek: kilınu y.-dım 134.7; sôz-leyü y.-dım

134.7-8; sakinu y.-tım 134.8.
yançıl- ezilmek, kırılmak, parçalanmak:

Yf1rek-leri y-mış 180.6, 180.10.
yanturu yine, tekrar, yeniden: yene y. 163.2.
yang < Çin. yang tarz, biçim, şekil, ölçü:

neteg y.-ın ôkünser 132.13; munçulayu y.-ın

155.7, 175.1, 191.8.
yangı yeni: y. boşğut-luğ 147.12; y. tut
bolmiş 176.7.

yangırtı yeniden, tekrar, ikinci kez: y. kgngül
ôrit- 141.18, 152.17.

yangkurt- yankılatmak, ses çıkarttırmak:

nom-lu ğ küvrüg-üg y.-u tokıdaçı-larka

ill.3b.9.
yanglu~ yanlış, yalan, hatalı: igid y. 146.15.
yapşın .. yapışmak, bağlanmak: ilinmiş y.-mış

148.16-17.
yaraşı uygun, yaraşır, münasip, iyi: ertingü

efj.gü y. erürler 186.9.
yaratın .. donanmak, süslenmek; yaratılmak,

oluşturulmak: alku edgü tôrü-lerte y.-ıp

181.2.
yarlığ (I) buyruk, yarlığ, ferman, emir: y.-ıg

eşid- 157.17, 197.5; y.-ça yon- 150.2, 150.4,
.182.23; y.-ça evril- 197.17; burkan y.-ın

199.1; y.-ınça evril- 136.3.
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y. tınl(ı)g-larlfa 169.9; irinç y. umuğ-suz
ınağ-sız tın/(ı)g-lar-ıg 180.7; umuğ-suz ınağ-sız

irinç y. tınl(ı)g-lar-ıg 180.12.
y(a)rh~a. buyurmak, lütfetmek; ifa etmek,

yerine getirmek, saygı gösteren yardımcı

eylem: y.-yur m(e)n 145.2, 147.2, 178.9; y.-r
189.5, 189.6, 190.4; y.-mış 159.11; y.ımış

erti 185.12-13; y.-mışların 174.14; tip y.-dı

132.19, 147.23, 149.18, 150.11, 157.14,
158.14, 167.15, 169.9, 182.2, 184.16,
187.1, 187.12, 188.7, 189.8, 194.4, 194.22,
195.2, 197.4, 198.1, 198.22; tanuklayu y.-dı

erser 185.17; kılu y.-dı 185.1 7; ayıtu y.-dı

192.22; ozğuru kuığaru y.-dılar y.-yurlar
y.-gaylo.r erser174.17-18; nom-layu y.-gayerti
158.4; -U/-E y.-zunlar 133.11 (2 kez),
137.14, 137.15, 159.21, 159.22, 160.1-2,
160.11-12, 164.6; -U y.-p 159.20, 160.6,
160.8, 172.11, 174.15, 185.16, 186.23,
190.2, 194.3; b(e)lgülüg y.-galı şlok 147.21;
kilu y.-galı 192.15; nom nom-layu y.-du/fda
185.19, 186.3, 186.8; munçulayu y.-dulf1a
188.8;munça y.-dufaa 192.23; nom nom-layu
y.-mışfa 186.13; oluru y.-mışın kôrıi-ler

188.15; kö~ünü y.-daçı 188.23, 189.10,
190.6; alkış birü y.-daçı 189.14; n o m
nom-layu y.-gu/j;a ôtügçi bolmak 178.3; evire
y.- gularınga ôıügçi bolmakları 178.3;
turvan-ka kirü y.-matın 160.4-5, 190.3.

y(a)rh~ama. buyurmamak, lütfetmemek:
turvan-ka kirü y.-zun 164.4.

y(a)rh~ama~ buyurma, lütfetme; emretme:
nom-layu y.-nıng küçi küsüni 184.12.

y(a)rlı~ama~lı~ buyurmakh, buyrulmuş,

buyurmuş:y. kayu ıduk iş-leri 154.13.
y(a)rlı\<ançuçı merhametli, iyi yürekli,
acıyan: y. b(e)lgü tôz-lüg nom-lar-ta 145.17;

uluğ y. kpngüI159.19, 164.10, 172.5.
Y(a) r II ~ ı. ışıklı, parlak, parıltıh,

aydınlatılmış: y. yaltrı~-lığ III.?2, 175.11,
177.6,182.17,186.16, 191.5, 193.8, 199.6;
y. yaşu~ kôz-leri 137.10; üç ıürlüg y. bilge
bilig 185.23; 2. ışık, aydınlık, parıltı:

nom-luğ y.-ug III.3b.12; ol y.-lar içinte
131.2-3;altun önglüg y.-lar 183.22, 184.4.

y(a)ru~lug ışıklı, parlak, beyaz: y. yalınçınga

tartılıp 131.10; y. tilgen içinse 188.13,
188.22, 189.9, 190.5; az y. t(e)ngri yir-i
143.4; ülgüsüz y. t(emgri yir-i 143.5; arığ ye
ün-lüg t(eıngri yir-i 143.7.

yarut.. aydınlatmak, parlatmak, ışıtmak: y.-u
yaltrıtu y(aırlıkaz-un-lar 160.3.

yaş yaşam gücü, ya§: öz y. 193.18; öz-i y.-ı

192.2; öz-leri y.-Iarı 195.22-23.
yaşa ğlısız canlı bulunmayan, insansız,

yaratıksız, boş, 'canlısız': mensiz kişi-siz

tınliı)g-sız y. 145.16.
yaş ar m a- yeşerrnemek, bitmernek,
yetişmemek: örmegülük y.-gulu~ öre tüketip
166.1.

yaşuk parlak, ışıklı, ışıltılı, aydınlık: y(a)ru~
y. kôz-leri 137.10.

yaşur .. gizlernek, saklamak: y.-maz m(e)n
baturmaz m(e)n 138.1; kiz-leser y.-sar 141.1;
y.-malın baturmatın 149.6-7; kiz-legillük
y.-gulu~ermez 140.20.

yavız kötü, bozuk: edgüg y. tip 135.12; ayıg y.
141.6; y. artak 135.13; y.-ıg erj,gü tip 135.11;
y.-Iarıg körüp uçuz-ladım 136.13.

yavlak kötü, fena; kötülük, düşmanlık: ayığ y.
ıôr ü 133.15; y. kongül-in 134.9; üç y.
yol-larta 138.7; y. tüş-in utlı-sın 138.14; y.
ayığ kılınç-lığ 142.19; ayığ y. kilınç-lığ

144.16; tört türlüg y. yol-lar 179.13, 179.16,
187.17; y. kılınç-larığ 181.1; sdasın ıudasın

yağı-sm y.-ın 193.17.
yavlaksız düşmansız, yağısız : yagı-sız y.

bol- 192.4, 196.20.
yazınçsız kötülüksüz, günahsız, temiz: y. arığ

ç(a){G§ap(a)t küzet- 178.18, 178.20.
y(e)g(i)rmi yirmi (= Skr. ca): bir y. 147; iki

y. 149; üç y. 151; tôrı y. 153; biş y. 155; altı y.
157; yiti y. 159; sekiz y. 161; tokuz y. 163;
üçünç ü. y. 165; ikirer y. 176.16; onunç
ay-nıng y. sekiz-i 199.19.

yek <= Far. yakkha, Skr. yaksa şeytan: ulug
küç-lüg y.-ler kuvrağ-ı 193.4.

y(e)me de/da, dahi, bile, her ne kadar, yine: y.
132.6, 133.11, 135.4, 138.22, 139.12,
140.4, 140.20, 145.20, 150.16, 154.22,
155.4, 156.11, 161.2, 161.22, 162.21,
163.11, 164.14, 165.13, 166.18, 167.4,
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170.2, 170.6, 171.5, 171.13, 173.4, 174.19,
175.5, 177.15, 186.2, 194.12, 194.23,
195.7, 196.2, 196.14, 198.22; azu y. 135.8,
135.20, 142.3, 142.12, 142.21, 144.5,
146.17; a?uça y. 135.13,1 135.22; taki y.
141.14, 148.6, 157.7, 170.4, 173.11,
190.19; y. ok 141.21, 142.8, 142.17,
143.22, 144.14, 162.8, 186.9; idi y. 145.7;
y. ikileyü 145.12; yene y. 146.3, 147.3,
153.16, 164.16, 178.6, 196.1; üz-e y.
147.13, 177.18; bar y. 150.3; ap ... ap y.
150.14; ançulayu y. 152.5, 153.10; y. bo ok
157.10; ançulayu ok y. 171.16; y. barça
197.21.

yene yine, tekrar, yeniden: y. 136.6, 145.9,
146.5, 148.21, 150.10, 152.11, 156.8,
156.16, 156.20, 157.18, 162.12, 163.5,
165.6, 165.8, 166.10, 169.16, 171.3,
176.13, 181.17, 183.8, 187.22, 188.3,
195.2; y. y(e)me 146.2, 147.3, 153.16,
164.17, 178.6, 196.1; neçükin y. 150.5; ama
y. 151.7,155.20,176.5; ikinti y. 161.12,
162.5; y. yanturu 163.1; inçip y. 165.14,
190.8; y. ok 167.17; ötgürü y. 175.16,
177.12, 182.21; ulatı y. 197.8.

yı~ koku, güzel koku: y.-ın yıpar-ın 176.20.
yığ- yığmak; toplamak, bir araya getirmek,

dermek:y.-gaZı tirgeliugay-lar 175.22.
yığıl.. toplanmak, yığılmak, bir araya gelmek,

derilrnek: k(a)rtirakut tağ tôpü-simeki y.-mış
... tirin kuvrağ 188.10; y.-mış tirilmiş

192.24.
yığınma]; toplanma, toplantı, bir araya

gelme, yığılma; topluluk: bodista)t(aıv-lar

y.-ınta 148.10.
yıl yıl, sene: altı otuz y. 199.16.
yıl~ı hayvan (Skr. tiryagyoniş: tamu prit y.
aj-un-ınta 138.8; J eng'mintın y. ajunıntakı

169.8. ·
yıltız kök, esas, ana öğe, temel: töz y. 166.1,

168.3;eçlgü y.-ta 169.17; edgü y.-ın 148.14;
eç/güZüg töz y.-Iarığ 166.3; edgülüg töz
y.-Iarın 165.22, 185.1, 191.10; edg ülüg
y.-Iarın 168.5; edgülügtôz y.slarınga 154.12.

yıngak taraf, yön, cihet: sok-a ôngdün y.arua

189.20.

yıpar koku, güzel koku: yıd yıpar 'misk ü
anber': yıdın y.-ın 176.20.

iyi, daha iyi, yeğ, çok iyi, eksiksiz,
mükemmel, üstün: üz-eliksiz üstünki y. kôni
tuz tuymak: 132.7, llI.3b.2, 149.5, 151.22,
158.19, 159.7, 160.22, 167.1, 167.23,
171.1,171.20,183.4,186.19,188.4;
üsdünki y. 142.13, 174.22; y. üsdünki
148.21, 161.4; y. başdınkı 149.2, 149.17,
173.8, 175.6, 187.21, 196.23; y. 153.22,
157.2, 157.5, 157.11, 161.8, 162.12, 197.4;
üzeliksiz y. 160.16; üzelik-siz üsdünki y.
burkan kutın 172.23, 173.10 ; üz-eliksiz y.
üsdünki 174.12; baştınki y. 178.8; y.'adru~
187.19; tlirlüg y.-in adruk-ın 157.22, 158.3;
y.-lerig 136.12.

ylged.. iyileşmek, iyi duruma gelmek, üstün
olmak; yenmek: utar y.-ür 161.17, 162.9 (2
kez); "{UP y.-ip 172.20.

ylgülük yenecek, yenilecek, yenir, yiyilesi,
yiyecek: y. içgülük aş-ın suvsuş-ın 156.2.

yilik ilik: y.-!in süngük-tin'berüki 153.2,
178.1-2; y.-irniztin süngük-ümüz-din'berü
159.13.

ylnçke (krş, inçkeı ince: y. oyun-lar 183.21.
ylnçü inci: ertini y. yağıtıp 170.16.
ylnçür- secde etmek, eğilmek: y.-ü tôpün

Yl1,kün- 131.15, III.3a.22, llI.3b.23, 159.16,
182.12.

yer, mevki; yeryüzü, dünya (Sn. prthivtı:
yirtinçü y. (suv) 183.17, 184.8, 185.10; y.
suv 187.3; y. (orun) 191.17, 191.20, 191.23,
192.8, 192.19, 193.12, 194.8, 195.4, 195.8,
195.12; s-ıe orun-uğ 194.18; y.-ke tegürüp
131.15, III.3a.21 , 159.15-16, 182.11 ;
asurı-lar y.-inıe 138.9; t(e)ngri y.-inte 142.13
(2 kez), 142.14, 142.15 (2 kez), 142.16,
142.23, 143.1, 143.3, 143.4, 143.6, 143.8,
143.9, 143.10, 143.11, 143.12, 143.14,
143.15, 143.16, 143.17, 143.18-19, 143.20,
143.21, 187.17, 187.18; t(e)ngri y.-indeki'
183.13-14.

yol göstermek, yola sokmak, doğru

yola getirmek: azmiş-larığ y.sp llI.3b.17.
dünya (Skr, loka): y. yir (suv)

183.17, 184.8, 185.10, 187.3; y.-nüng
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s-s Ill.3a.2, 187.6, 195.19;
148.16; y.-de 152.13, 153.18, 160.5,
161.10, 161.15, 161.21, 164.16-17, 165.5,
167.11-12, 181.19, 185.16, 188.5-6, 189.4,
190.1, 197.13, 197.14; y.-deki 151.1,
151.10-11, 155.17-18, 176.2, 181.13; y.-din
162.19, 162.21; y.-ler 162.2; y.-Ierte 139.20,
162.2.

ylt- yetmek, yetişmek, yeterli gelmek: y(e)me
y.-mez 156.12, 177.15; ne y.-mez
156.12; y.-mez okşamaz 177.18; buyan edgü
kılınç-ka y.-mez 178.16, 178.20, 179.1,
179.11, 179.15, 179.21, 180.2, 180.9,
180.18, 181.7, 181.12.

y(i)ti (I) keskin, sağlam: y. turup
ın.3a.12.

yiti (ll) yedi (Skr. saptaş: y. 139; y.
142.6, 161.10, 161.15, 161.20,
176.12, 176.15, 188.1; y. kır]: ıürlüg

197.14; y. y(e)g(i)rmi 159; y. otuz 179; y.
kirk-ta tolu boltı 199.

yltlnçslz ulaşılmaz, uzak, ulaşılamayan,

erişilmez: sakınu sôz-leyü y. titir 164.23.
yltlln- kaybolmak, yitmek, mahvolmak:

y.-ür şokadur 198.9; y.-geyler batgaylar
197.21-22; y.-ser batsar 197.18; y.-mez
batmaz 198.6.

yitlinme- yitmernek, kaybolrnamak:
Y> ser batmasar 197.13.

yoçan < Toh.A (?) yoja'ft < Skr. yojana
yaklaşık 23 km.lik uzunluk ölçüsü birimi: y.
idiz 176.16.

yo~ yok, mevcut değil: y. kuruğ 135.6,
(~uurug) 145.15, 145.20; tuğmak-ı ölmek-i
y. üçün 145.19; y. töz.lüg nom-larta 146.19;
y. 146.17, 165.20, 166.1, 198.7.

yo~a4- yok olmak, ortadan kalkmak,
kaybolmak: kirtü ygrüg-ler yitlinür y.-ur
198.9.

yo\(a(ldur- yok etmek, ortadan kaldırmak,

'öldürmek, katletrnek, cana kıymak':

ôglim-in kangım-ıny.-dum erser 134.15-16.
yol yol (Skr. ayaıanay: altı y. 135.15; y.-ug
oruk-uğ 160.2; asanki-lig u?uny.-ta 163.15;
altı y.-ta~ı 133.14; tınüııg-lar bodista)

t(atv-lar y.-ınta 190.16; kilınç y.-Iarın 134.20;

138.7; yavlak
179.16, 187.15; yavlaky.-Iarıntın 179.13.

defa, kez, kere: üç y. 131.16.
büsbütün, bütün, hep, hepsi: barça

kalısız y. 138.12; yirtinçü yir suv y. 183.17,
184.8;kamağun barça y. 193.5.

yo yürümek, (belli bir inanış

doğrultusunda)davranmak, yaşamak: y.-yur
erken 163.16; kingürü y.-yur erser 195.5;
y.-mış 193.14; kôni törüçe y.-sar 194.10;
nom-çatörüçey.-sarlar 194.15; yorığ-ça y.-p
158.23; yorığ-ınta y.-p 171.9; yorığta y.-p

178.1;yorığça y.-gaZı 150.13, 150.15; y(aır
lığ-ça y.-galı 182.23;yorığ-ta y.-dukta132.10;
yorıg-ta y-daçı 150.7; y(a)rlıg-ça ·y.-daçılar

150.3; y-daçıiarığ 136.9; bışrunu y.-guluk-ı

166.14. ·
yorrma.. yürümemek: elvlrilmedim y.-tf.ım

erser136.3;y(a)rlıg-ça y.-tj.açılar 150.5.
yürüyüş, davranış, yaşayış, gidiş, usul,

yöntem: ıayşing y.-ta yorıdukta 132.10;
tayşing nom-luğ y.-ta yorıp 177.23; y.-ça
yorığalı 150.13, 150.15; tayşing nom-takı

y.-ça yorıp 158.22; bodisia)t(atv-lar y.-ıma

yarı- 163.16, 171.8; burkan kutı-lığ y-larığ

181.5; ôgretingliluk y.-Iarı 183.8.
voıesdur.. benzetmek, karşılaştırmak: okşatsar

y.-ser 156.10; y.qleşdürgüıüksüz 'benz'ersiz':
y.-güıüksüz 174.21, 182.1; ülgülençsiz
tenglençsiz y.-güıüksüz titir 163.14.

VnllcG;1111111"'1I110' benzetme, kıyas, karşılaştırma:

ülgü teng y. okşa-tıg 177.17.
yo r- açıklamak, izah etmek, yormak:

kôrüm-lerin y.-er 165.18; kingürü y.-e
nom-layu birteçi 193.10.

y~rüg açıklama, yorum, izah, tefsir, anlam
(Skr. arıhan bo y.-üg 146.21, 147.21; nom
y.-in ukudaçı 199.10; kirtü y.-Ier 197.21,
198.6, 198.9; bo nom erdini içindeki y.-Ieri
183.6.

açıklamalı, anlamlı, yorumlu:
ıiarüm tering y. 146.11-12, 197.12, 197.18,
198.11.

y~rüıme- çözülmemek, çözümlenmemek:
y.-güıükseşilmegidük165.20-21.

yu- yıkamak, temizlemek, yumak: y.-mış
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arıtmış 142.2, 142.11, 142.21, 144.4,
144.18; y.-daçı arudaçı 191.13.

yula meşale, ışık, lamba: uluğ nom-luğ y.
ı amd ur u 160.1; uluğ nom-luğ y.-ğ

tamdurdaçt-larka ffi.3b.7.
Yu m a~ yıkama, temizleme, yuma: y.
arumak-lığ185.4.

yu < n> m a ~ yıkanmak. temizlerımek,

annmak: y.-tın arıtınmak-tın 145.23.
yugerü şimdiki, şu anki, hali hazırdaki: y.

151.11, 158.7, 158.9, 186.15.
yygerüki şu anki, şimdiki: y. közünügme

bursang kuvrağ-larka 135.22.

yukmek yığın, toplam, yığma: buyan-lığ

y.-in 155.11.
y~ k ün- secde etmek, eğilmek, saygı

göstermek, hürmet etmek (Skr. skandhaı:

yinçürü töpün y.-ü III.3a.23, 133.1; yinçürü
tôpün y.-üp 131.15, 159.16, 182.12.

yurek yürek: y.-leri yançılmış 180.5-6,
180.10.

yuründek ilaç, deva, hal, çare, em: ayıg

kılınç-larrung y.-i 148.21.
y~z yüz, '100': y.kalp-larığ ertürup 152.18; y.

ming 165.3, 177.15, 185.9, 185.19, 189.20;
y. ülüş-inıe 177.14; altı y. sekiz on 185.15;
sekiz on tôrt y. ming kata 187.23.
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CHüAN 3

'i. DIE llESEITIGU~G DER HINDERNISSE I)ER TAT 1)

In jcncr Zcit vcrwcilte dcr Erhabcnc in dcr rechtcn Unterschci
dung 2) un.; trat in die sehr tiefe und ba-nz wundcrbare Meditation
cin. Dabci entsandtc cr aus den Haarporen seines Körpers eincn
grosscn Glanz von unerrnesslich (vielen) Hurıdcrttausendcrı von
mannigfaltigen Farben. Die Buddha-Lande, an die an Ausdchrıunr;

und Ahnlichkeit der Sand dcr Gailga. der zehrı Himrnelsgegcndcn
nicht hcrankornmcn karın, erschierıcn alle in (diesern) Glanz. Die
dureli die f'ünf Trübungcn 3) schlechterı Welten wurderı durch
diesen Glanz erhellt. Die Wcserı, die die zchrı schlechtcn Tateri ")
und die fünf schwcren Sunden 6) begangcn, die die drci Kleirıodien

gcschmaht, die den Verehrungswürdigen und den Angehörigcn
nicht die schuldige Ehrrurcht crwiesen, die die Lchrcr und Brahrna
nen vcrachtct und hochrnütig bchandclt hatten und ille (dahcr)
dcr (Wiederjgeburt ,in den Höllcn, unter den htmgrigen Gelstern
und untcr den Ticren verfallerı warcn - nachdern diese Wcserı.

1) [-TSI~C'S Text clicses Kapit.cls, das im alteu Skrv-Text nichı vurhanden
ist, Iuhut sich tcilwı-isc an die dünesische Olx'rsctznng- dcf, P.I\J(AMARTlfA (P.)
au, die PI\()~KUE~ in scine Sammclvcrsiou ubcrnornmcn hat. - J)en Text
von Tib. LI Iinılut man in me-iner Ausjzubc S. :no-J7. die deutschc Übl.·rsct
7.ung des uigıırischcnTextes (Pi~.} bci }{;\I>I..OF'·· S. 67 n.- l nhatthcl. bczich t
sich das (iiııftt" his auf cine St.rophc ~nnz. in Prosa abgefnss te, Kapıki H il f
clas im chiuesischcu Text voranechende [das cirittc des Skrv-Tvx tcs] u ıu l
stcll t cine detaiBierte und crwcitcrtc Ausführul1J.: ıh.'r dort in rucırisclıcr

Form au:-ı~e~rrochen('n (;(~lani(cJ1 dar.
2) Skr. Sll1/I,I(ı:;ui!w!l.fl.

3) ;li. Hill. Sk r. pnllc/lJw.~ii.y([. V~1. ,!4ı.7.U s, ~O. Amu. 2. Dcr Ausclruck

t 1 i.ft auch sorıst. z. B, S. 2-1,.1: 157. 21; 29·

4) \r~ı. ııachln-r S. f~~, i .... Glx'r tHe ':ıduı schlechte» Tutcn' ({dl.tr.~(1I(1

Iwrm,ı) und die .~l'11H ~t:tt.·n Tatcu' (klt.~1l114.I.a,.,ntı) \'gL S. 1\6, Anın. 4, und
lx-soıulers auch S. Lıcvı. JA. l-jlC), .l. S. JUS H.

rı) n!~ iL~ ~~. Skr. iiIla ıuarvn, JHe Wnf 'schwercu Sdnden', ,ii.., u.ıchhı-r

(S, f)~.9 fl.) aU(H<"~:ihıt "'f'ı"tkn. tr;\~('n cltt's.e Bt'l.ekhtHlfl~ ("ohut' z,\ isıhr n-
r.ıu m'}, wvi! f\i\~ in {ler uumit tclbar fOI~t',\(l<."n Existcuz ihrc ·\·t.'r~dtw\g·

(;HcI{'~ı. Vgl. ;\IUHHtLHOı4AIo\O:;A. 1V, :-i. .lO.,: Mvy .l.PJ H. .

~
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zu dercn Stattcn einzeln dieser Glanz gelangt war, alle dieserı Glanz
gcschen hatten. erlangten sie durch die Macht des Glanzes alle
Wohlergehcn, wurden mit den Merkmelen ",:'.ues sehr lieblichen
und prachtigcn Aussehens ausgestattet, mit verdienstlichen Werkerı

und Wisscrı gcschrnückt und bekarnen dann die Buddhas zu
schcn 1}.

Da gerieten SAKRA und ane Götter-Scharcn, die Göttin dcr
CAr.a;A und die ganze grosse Versamrnlung in Staunen übcr den
Glanz , gingcn alle zu Buddha, umwandeltcn ihn mit der rechtcn
Scitc drcimal und sctztcn sich scitwarts nieder.

i Jarauf erhob sich dcr Götter-Herr 5AKRA %) kraft dcr Gnadc
dı·s Buddha von scincrn Sitz, entblösste die rcchtc Schultcr, stclltc
rlas rcchtc Knic auf die Erde, legtc vor Buddha die hohlcn Hand
Iliichcn zur Verclırung aneinandcr und sprach zu Buddha :

..Erhabcnor, wie 5011 ein gutcr Sohn oder cine gutc Tochtcr.
die die anııüarasaıııyaksambodlıi3) zu ertangen wünsclıcn und
(dcswegen) das Mahüyüna 4) übcn 5), sich aller Weserı 6). die fal
schcn Lclırcn verfallerı sind 7). arınchmen. (und) wie sollcn sic die
Irühcr bcgangcncn Sündcn dcr Hindcrrıissc der Tat 8) bcrcucn,
(so class) sic vollkomrncn vernichtct werdcn ?"

Budclha sprach zurn Göttcr-Herrn SAKRA:

LL 1'.: 'kanwn in nahc ikı.il"hun~ (ttı i!i:.) Zl1 dcn Huclılhas, ucu Erha-
i K.·uı'U· , . ,

ı) Nflch Tth. II (S. :ıı6. :4) ıst es nicht SAKRA (lNn!l.l\), sonclern SAtUr·uTltA.
:I) \Vcn", wic hi(~r. im Chincsischen dcr Sansk.rit.tcrminus phonctisch

wil'(lcrg't'ı,:d)ı'n wird. isl n.uch· in dcr dcutschcn Obcrsct7.ung dcr Sanskrit
\t'rminus h"'ihchaltcn wordcn.

-I) Tih. II (S. ı 16, ıH ff.): Sravakayii1ıa, Pratyekabuddhayancıodcr lHalui
.viiiltı; vg1. .uıch =>, 99. 8 f. und S. qı. Anm. ı.

Ili) f~ ft. Vg1. S. 3 L , Anm. 3. Tib. ın hicr: m~ıon·pa,. bs::,.."bs-/,a.

i) Fiir '\\\.'S4':Il' hil'r iff '1·1~. da.s l-TSINC auch sonst gem br;ıucht; P.

hat das J.;(·wühnliche \V()rt tti ~.
1) ncr H.clat.iv~..\t.z: stchl n<>ch nicht bei P.
ii) Skr. kaTma.d'Ja"ıı~a. E.s ~ıbt drci Artcn von' Himlernissen': ı. karma

livar'Hra. 'Hindcrnis.-.-c dcr Tat'. ·l. kleJa-iitl"p'a"uJ.. 'Hindcrnı~St~. dic au ( den
küi.as (den Lddenscha.h.cn) ıx·ruhcn'. J. v1pii.ka.(ıtJara~lQ, 'Hindcrni~C' 'nfol~e

.Iı'r ıh~ıfc (V(·rgdıun~)'. wOfunıcr die Wicoerg\:burıcn in den ord »ehlcchlcn
ExiSh'l\7.t:n - 11\ elen Hemen. in TiC'rlcıhcrn und \lnt.("f ocn }Jrctaft (den
hun~ri~t~n (;('istcrn) - l.U vCnitchcn sinti. VgL hc....ondcn 1... OL:' LA VALLtl·:
PU\l~h\N. Ahh'dharm.i\kos;.., LV. S. 'Z01 und Anmcrkutl~cn. - Oht~t" uıe
(.·~n\\')\~-,\cTlcıdd' untı j.ieva-citıa'a~uı vg\. obcn. S. 61. Anın. ,.

.,Gut SO. gut SO, guter Sohn, dass du [etzt, (das "lah1yana)
414 A übend 1), die unerrnesslich und unbegrenzt [vielen) Wesen das

Glück der völlig reinen Erlösung erlangen lassen und in Erba.rmen
mit dcr ganzen Welt allcn helfen möchtest. Wenn da Wesen wegcn
der Hindernisse der Tat Sünden begangen haberi, so sollerı sic
sich aristrengen 2) und Tag und Nach\ sechsmal 3) die rech te
Schultcr entblössen, das rechte Knie auf die Erde stellcn, die
hohlen Handflachen zur Vcrehrung aneinander legen, mit ganzern
Herzen sich völlig korızentrieren und mit dem Murıd selbst diesc
Worte sprcchen: »Ich nchrne meine Zuflucht zu sarntlicherı

Buddhas und begrüsse mit dem Haupte (samtliche Buddhas),
die gcgenwartig in den zehn Himmelsgegenden weilen, die. nach
dem sic die anu..ttarasamyaks4'.nbodlıi erlangt haberi, das Rad des
wunderbaren dharma in Bewegung sctzcn, das Rad des dharma
halten und erstrahlen lassen, den gressen dharl1ıa-Rcgen rcgnen,
die grosse dharma-Trommel schlagen, die. grosse dharina-1\luschel
blascn, das grosse dlıar1Pıa-Banner aulrichten, die grosse dharma
Faokcl halten. die, wcil sic allen Wesen zu helfen und sie \Vohl
ergehen (erlangen zu Iasscn) wünschen, ihnen irnrnerdar die dlıarma

Spende geberı, die irregeleiteten Geschöpfe ') führcn und (so)
vcranlassen, dass sie die grosse Frucht ertangen und irnmerdar
des Glückcs tcilhaftig wcrderı - vor diesen derartigen Buddhas,
den Erhabcncn, vcrbcuge ich rnich ticf mit. Körper, Rede und
Gcist und nchnıc mcine Zuflucht zu ihncn. Von ganı.cnı Herzcn
vcrehre ich jene Erhabenen. die mit ihrem wahrhaft-\virklichcn
\Vissen, mit ihrcnı \vahrhaft-wirklichen Auge, ihrem \\'ahrhaft
\virklichen Zcugnis &), iqrcr \vahrhaft-wirklichen Glcichmassig-

l) Tib. III hicr {ür i~ IT rnal·'broy bsgoms-nas. - Der Ausdruck ware

wohl bı:sscr au! die '\\·c~cn' zu bezichen, wcnn dem nicht die clünesische
\Vortstcllung cntgcgcnstiinde. - Tib. II (inhalt1ieh etwas abwcıchend)ncnnt.
:ıuch hjcr wicdcr die urci 'Fa.hrzcugc·: SrJ.tJakayaJi4, Prtıtyekab"ddhaytlna

und lı!aluiyt1fJa.

1) jl JJj ; Tib. III: natl·latı brt.soN-'grll.s b~k)'l!d-dt, 'Mühc und Allstren·

Iı!un~ cr%eugcn'. Der etüncsische Ausoruck ist in dcr Mvy (\VOGIHAltA) 39. 4
Obcrsctzun,.; von Skr. viryam t1rabh,:lj (besscr ale).

ı) Tib. II (S. 217. S3): 'drcimal dcs Tages und dreimal d ...-s Nachts',

4) tf ft, Tib, II i: $kye-,lgu ,.mo,iı;·pa·".anı.s,'oic vcrblcndclcn (Jni;~lJuı)

G(~schöprc'. Vg1. auch S. 85, Annı. J.

') moım. Tilı. III m.klt"....pa. ·Wi~scn'.

~
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keit l) die guten und schlechten Tuteri aller Weserı vollst andig
kenncn und sehen.

Die Sünden dcr Hindernissc dcr Tat, die ich scit dem anfang
losen Samsara. dem schlechten Kreislauf (der Existenzcn) folgend 2}.

zusamrnen mit den Wesen getan habe, als ich, verstrickt in Begehr
lichkeit, Hass und Verblendung, von Buddha noch nicht wusstc,
als ich vom dharma noch rıicht wusstc, als ich vom samgha rıoch

nicht wusstc, als ich von guten und schlechten (Taten) noch nicht
wusste und (darum) mit Körper. Rede und Gedarıken die [fürıf)

schweren Sünden 3) begangen habe: dass ich mit böscrı Gedankerı

das Blut des Buddha-Körpers vergosserı habe, dass ich den reeliren
dharma geschmaht habe, dass ich die eirıtrachtige Gemeinde
gespalten habe, dass ich einerı Arhat getötet habe, dass ich Vater
und Mutter urngebracht habe ; dass ich (weiter) die zehn schlcchtcn
Taten begangcn habe, namlich die drci Arten des schlechtcn \V~~n.

dcls des Körpcrs, die vier dcr Rcdc und die drci des Gedankcns.
(und zwar.) class ich sie selbst bcgangen habe oder dass ich sic
andere zu tun gelehrt habe oder dass ich rnich mitgefreut habc,
wenn ich sah, dass andere sie taten, dass ich gutc !\1enschen in
rauher \Veisc geschma-ht habe <&) •. dass tcli' mit l\1assen und
(;cwichtcn bctrogcn habe, class ich aus FaIschem' \Vahrcs gcınn.cht

ha.bc, dass ich den anderen 5) nnrcine Speisen und Getranke dar..
gcrcicht habc, class ich den Eltcrn in den scchs \Viedergeburts-

statten gegenseitig Leid zugefügt habe 1), dass ich Gegcnstande ')
cines stıipa oder Gegenstande von Gemcinden in den zehn Hirrırnels

gegcnden oder Gegerıstande der anwesenden Gernetnde gestohlen,
mir zu eigen gemacht und gebraucht habe, dass ich nicht Ircudig
den vorn Erhabenen (gelchrten) dharma und vinaya angenornmcn
und dannch gehandelt habe 3), class ich nicht den Lehrcn und Vor
schrilten der Meister und Lehrer gefolgt bin. class ich. wcnn ich
(Merıschcn) sah, die im Warıdel dcr Srüvakas. der Prntyckabuddhas
und des Mahayüna 4) wandeltcn, rneine Frcude dararı hattc. sic zu
schclten, class ich übcr die IHenschen,. (die den rcchtcn Wandcl) üb
ten i im Herzen Arger aufkornrnerı liess. class ich, wcnrı ich sah. dass
(Menschcn) da waren, die rnich übertrafen, darın im Hcrzcn Neid
hegtc, class ich bcim Sperıden des dharnıa und beirn Spendcn von
Gütcm immer Geiz und Sparsarnkcit an den Tag lcgte, dass, durch
das Nichtwisserı vcrblcndct, Irrlehrcn meirı Hcrz wnnkclmütig
gernacht haberı, dass ich, weil ich keine guterı (Taten) vı-rrichtctc,

die böscn sich mchrcn liess, dass ich gcgenüber den Buddhas habe
Schrnahungerı aufkomrnerı lnsscn, class ich den dhıırma als Niclıt

,illtıruıa vcrkündet und den Nicht-dharnıa nls dhar'l1ıa 5) verkündct
habe - all die derartigen Sündcn kcnnen die Buddhas aıle und
sehcn sic ane nıit ihrt~m \vahrhaft-\virklichcn \Visscn, niit ihrcın

\vahrha!t-\\'irklichcnAuge. mit ihren, \\'ahrhaft-\virklich<'''n Zrugnis,
1nit ihrcr wa-hrhnft-\virklicht"n Gleichnı~issigkcit. Ich ",'pnde ilinC'n
(darum) nıein Lebcn zu LL und nngcsichts dcr Buddhas b<'kcnne

i) Skr. ·s.lımn!l1.

t) ila ~ 4ö,~ : im Tib, ist nur ~ üJX"l'St'tzt: slli~·IJtli "cs-su '1,,(11;./)(1.

'flt'" SUmican fol~cntl·.

ı) V",1. S, ı()~. Anm. S. I)a.s t:~i~. (S. be). ı) ncnut hicr .uısdriicknch diı' %.:ıhl

'hint', - n.c 'Schmi\h"n~ c.kos rt, .. ht<m ılJ"",.w' wircl sonst woh1 nıcht "nh'r
cku 'Hin' ",cln\it'ft"n Siinch:n· J.:t"ımnnt: dali("~ı~n w~rtlt'n Vô\tt!rn\Qrcl und

. ~ı"ttı-rmord als jc eım~ '~hwt'r«' Sünde' ~t.!bucht•.Vgl. .taıu Mvy '2Jl~ tL,
Cıul\o·lu-atNG FI\"SIIU. Chüan ~. S. J L h, "nd h(.~"ulı'~ A'UtıuHA~MAK()N.\,

1\'. S. 20& (uud ,\lınU'rkunJı:ı'n). ~. ;ın'l fr. Dabci wirtl (S. l r S) cliı' jur'",ti~h

int<:rc.."1'i~nte FrilJ.:t! cli~kutif'rt, oh KtmjJ: ~"Ulo\N\ltN, tiı'r .t~'fWU l.urn "rh:ıt

J:,·woftlencn V.ıtt'f ':UWA\',\NA hat umbrinJ(,..n h~s...~'n, ıwei ''''chw,'r.: SUmll'n' ani
"',ch f,:f.'Iadt'l1 hat, wh· im ıJivyilv.uıana (S, 'j67, '17; v~t ." ..:il S. '571, 14 tl.)
ı.:'"S4J~t 8!'lt. Es wird (t..24lJ(t.'!Iıdlt, d:\~lIi in di(~:'Jc.'rn Fallt! Hur d,w 'll6Chwc'rf> S"ndc'
\'orıi(,~t. \\'(·11 die Tal nur (~iuı' PC"~H1 h(,trıtft,

4) Tih, i ı. S. LI X, 16, lil~ sk,,'ofti1 ~l;\tt tek,Ht.b,,,

') Su nacl. cl('m Tıh., im Chinl·...,·H:lwn sh'ht
ı;(.'lılt'or i~l.

• 'allı,u', 't\a~ "Hhl 4'iıı

i) m~{J ıtıi~ woıx'rs('b:un,{ in.Tib. i i i: plltln.I!t!i"JıKtlOl/""a ".~yis.pil:

·rih. ı ı (S. 2 ı 8, 17 n,): ·('as..~ich (len i~th.'rn. di .... ~idl in .h'n ~·(..h:ot \\'i4.'ll,"r
W'hurtsstiittl'n im Saırısara (hC'findt·n). Cnt'rin~uhdh"~ ..:ı-tan hah..,': ;m
i :il!, (S. 6<), 1<) 1.) inhalthch dx'nxo, -. In Tib. III ist :ıU •Ellr:nl' (/,/",·mtl)
ııoch ch.'r v..'rall",mıwııu:rnclc A"",drııı;k ii.ıuinl.!',.,.,laı: hin1.l\~(·flıgL ı ),~mÜ

~()ii nn~\·(It~"let wCfdt'lI o (hl..~s t'!< Hich um (lt ... vid,'u •EIt"'ru' in .iı'n vit'le"u
friilwrcn E:<j:ih-n~cn h.uuldL

t) ~, Tıl>. LU tllil'r. 'Sch~Hl{":' d)('It~H ı i; ,ım' ·Sdl~itJ.t,·,

') S, 355,;16 isLeh'r ,\U'u!rııck * rr J:,,'n;tw'r t11lt\·(n).tlllt!,-ta' /'/1"h.l,.

.... " ....{)ı/·Pı" 'ty,,,'·IH, \\ttt'tI,..rg'·J.:~'hı·n.
G) Tah. ı ı (S. J i R, ;l': n.) w'f'ılt..r .Iic tC'rfHiui .<;rt'tt"'/W)·IJ;w, 1',"1,,,,1,/..111.,,,/,11,.,.

.'·IL.'/J und ,1f,·!n;,ü)JliPW. &- Til>. iL, S. .:i~( 1.') lit" ml $.;;(UI-/)(' 'I.\U ,J,i\ ,.;,uı·I'(1.

tı Uh'f' vadlcichl allı{t'ıu.·j,wr: Ih'dıl al" i :ıır ....dıl uncl '!'u4'ı:hl ai .. H,·dıt.

4.1) L~ı; :;rı : .wdı ıP, Teh. Iıtt.'r \\Itdhdı 'ıi,..r~I·'tt: ,$"'11: 1,1ı"'0l;"!'lt, 'd.t...

Ld~·n '"w.·nd,,,', ~. i5. Jr cl,ıfıir .,I<.wıl.(, ",rhi,,(,.. ·Znfl." let Ut'ilıltl'U 111'.,

~
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414 B ich allc (meine Sünden) und rnache sie offenbar. Nicht will ich 1)
sic weiter verheirnlichen : und die Sünden, die ich (früher) noch
nicht gctnn habe, will ich 1) auch spaterhin nicht tun, und die Sün...
den, die ich schon getan habe, bereue ich jetzt alle.

Die Tat-Hindernisse, die ich gctan habe, (um dererıtwillen ich)
den schlcchtcn Wiedergeburtsstatten der Höllen, der Tierexistenzen,
dcr hungrigen Gcister, der Asuras (oder) auch den acht Schwierig
keitcn 2) verfallerı sollte - möchten mir 3) doch in dieser Existenz
alle diese Tat-Hindernisse völlig zunichte werdcn, (und rnöchte
ich doch) die schlimmen Vergeltungen (dafür] ') in Zukunft nicht
cmpfangcn!

Wie auch die vergangerıen grossen Bodhisattvas 6) alle, als sic
den Wandel dcr bodhi übterı, die varhandenen Tat-Hinderrıissealle
in Reuc bekanrıt haberi, ebenso bekerine auch ich jctzt in Reue
mcine Tat-Hindcrnissc, bekerırıesie aıle und mache sie offenbar. Nicht
will ich sic weiter verheimlichcn, Möchtcrı doch die Sündcn, die
ich schon begangcn habe, völlig zunlehte werdcn! Künftige schlechtc
(Tatcn) will ich rıicht begeherı.

Und auch wie die zukünftigen gresserı Bodhisattvas alle, wcnn sic
den \Vandel der bodhi üben, die verhandenen Tat-Hinderrıisseallc
in Reue bekermen wcrden, eberıso bekerine auch ich jetzt in Rcue
rneine T~t-Hindernisse, bckenne sie aIle und mache sie offenbar.
~icht "'ill ich sic \veiter vcrheimliehen. l\löchtcn doch die Sünden,
die ich schon begangen ha-bc, völlig zunich tc \verilen! K ünftige
schlcchtc (Tatcn) \\'in ich nicht begehcn. <

t}nd auch ~Nie die gcgeo\\'artigen grossen Bodhisnttv:\s in der
\Velt dcr zchn Hin1rrıclsgcgenden ane, \\'cnn sic dt~n \\'andcl der
bodhi üben, die vorhanden<:n Tn.t-Hindcroissc aIle in H.cucbckenncn.

i} i'&, wörtheh ·wa~ı..· ich'; dx'nso in .k·n folgtmdcn parallt'len ~.itıC'n.

t) 8:it t ~kr. ak~tJ~ff. VgL daıu S. jt}, Anın. j. P. ~prich.l hif.·f von

'ıu ak.~n,!/u.·. ni('~ ~intl i\tHh,'rcr Art. \'~L die Auf1.~h\unJ( im CUL\o-s,(f·:sG
FA-Siı\::, Chü.,tl i J, S. ·ı'~a. - tn Tth. ı 1 (S. :: ıı), 5) ~tl'hl lwi ~"i.k;w~ı·fl't

(ıık~t'I~lIı) k('ine Z~thı.

') ı ın L' .~. (S. 70. 2J n.) ~cdt:nkt dı'r Sd,rcıbt'r hıer aıH.:h Ilt.-:11 "H·inl'r vı'r"

~t()dx.·nl'n Elt,'rn. dıı' cr mit Na.nh:n n('uHt, ~()\\'ic !i4.·IIH'f Angdıt 1 tı H t' H ülx'r·
haupt.

i)< ()d.·r ·Vc.·rı;dıun~ fh~r Slindeu'; Tttı. ı ı ı JtllJ:-pili "pıam,p,u'H,ti~.pa:

t·;~. (S. 71. 6); 'ıh:n hü~('n Lohn uTul die \'\·rg<."llt"l1('
ll) '(he ~~T'u!i!'\cn Hudh\~;\ttva'('ah~ı'kiint fiif 'ılte l\Oılhl~~i,tl\·a·\ı;\h;1s;~th..\~·.

"L\~ \H T'h. \ 1t \HH\ \ i ~tt·ht.

eberıso bekenne auch ich jetzt in Reue meine Tat-Hindernisse,
bekerıne sie alle und rnache sic offenbar, Nicht will ich sie weiter
verheimlichen, Möchterı doch die Sünden, die ich schon begangen
habe, völlig zunlehte werden! Künftige schlechte (Taten) will ich
nicht begchen. «

Gu ter Sohn, wenn 3,US diesem Gronde und dieser Veranlassung
Sürıderı begangcn worderi sind, dann sollrnan sie auch nicht einen
Augenblick 1) weiter verheimlicherı, geschweige derın einen ganzcn
Tag odcr eine ganze Nacht oder gar langc Zcit. Wenn jernand
Sünden begangen hat und er nach völliger Reinigung strcbt, im
Herzerı Scham darüber empfindet und den Glauben hat, dass in
Zukunft eine Vergeltung der schlechtcn (Taten) vorharıden scin
muss, und er deswegcn Furcht und Angst erzeugt, dann soll er
(die Siinden) in dieser Weise bereuen 2).

Wie jernand, dessen Kopf P) Feuer gefangen hat oder dessen
Kleid Feuer gefangerı hat, danach strebt, es schncll zu löschen,
und wenn das Feuer rıoch nicht gclöscht ist, cr im Herzcn keine
Ruhe erlangt - ebenso ist es auch, wenn jernand Sünderı bcgangcrı

hat: er sol1 sic in Reue bekenncn und (au! diese Weise) vcranlasscn,
class sie schnell völlig beseitigt werdcn,

< Wenn jernand in einern wohlhabcndcn Hausc (wiedcrıgcborcn

werden und Schatzc und Kleinodicn in Fülle haberı nıöchtc und
dann auch ,vieder scİnen Sinn darauf richten m&htc, d:ıs ~fahiyan:\

zu üben, so salI auch er die Tat-Hindernissc in Rcue bekenncn und
(au! dicse \Vcisc) vöHig besdbgen.

\Venn jemand im Geschlcchtc eines hochangesehcnen Brahtn:ıncn

odcr iın Hause eincs k~atriya 4) odcr (gar) als ("in rnit den sieben
KleinodieTl ausgestattcter callr'ft'arlitı-König (wicder)gehorc'n wer
den möchtc, so son nnch er die 'Tat-Hinocrnissc in Rcuc bt~kcnıl(~n

und (auf diese \Vcisc) vüllig bcscitigcn.
Gutcr Sohn t \venn jcınand (wieJcr)gcborcn ,verden ınüchtc

\Jnh~r den GtHtcrn der Vicr-~ro~.~(.n-l(iil'ti~eodl'r unt':r den Güttcrn
dcr Drei1H,ddrt:i.~sigodcr unlcr den j'aıııa-GiHtcrn o<lt"1' unter (.lı..~n

ı) Skr. JL';lı~ltı. im Chirlt'saschf'1l tr;ırı~krihicft.

i) Tab, 11 (~. 'J .!O, i H.) hö\t nur (ku z\Veilcrı S.\h dic'\ı.·s Ah.... \lf'·"l. Dı,,, ro\.
~Cfhıc: Ahs.ıtı. (ı.'hlt ~;ınz.

t) '-ih. II i [ür ii!i. IJJı{o-thOtI. 'l\:upfbt:tlc.'d'tHla,:': ..lıı!,.. ....t audı g"1I11·illt.

4} h ".'t,r''1' (' l'=r;q~("r') im Chint!si..etwft tra1tskt'ih;'·rt.

~

~
:<
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1·tı~·ita-Göth·rn nder urtter den Göttern dcr ,Vin1ıa~ıtl"'liz's odcr
untcr den Göttern dcr ParanirmıtavasauartinsLL SO soll auch er
die Tat-Hindernisse in Reue bekermen und (auf diesc Weisc)
vüllig beseitigen.

Wenn jernand (wiederjgeboren werden möch te unter den Göt tern
dcr llraJutuıpdrişadyasoder dcr Bralınıaburokıtas eder untcr de: ı

JIahdbraJı'natj.-Göttern oder unter den Göttcrn der Pariltdbhas
odcr dcr A bramdndbhas oder der Abiuisvaras odcr untcr elen Göttcrn
dcr l),ıTitJ~subJıa~oder dcr ApraJn.a.,:ıasubhasoder dcr ~·u.bJı~i.:.rtsn.a.\
Oı ler untcr den Göttern dcr Lİ nabhrakas oder der Pu« yı.zf'ra:;avas

odcr dcr Brlıatphalas oder unter den Göttern dcr A urhas odcr der
414 C Aıapus odcr dcr Sııdrsasoder dcr Sudarsanas oder dcr AkaııistlıaszL

so soll auch er die Tat-Hindernisse in Reue bekermen und (auf dicse
Weisc) vüllig bcseitigerı.P)

Wenn jcrnand nach der Frucht des 'In-dcn-Strom-Gelangtcn'
(oder] nach dcr Frucht des CNoch-einmal-Wicdcrkehrenderı' [oder)
nach der Frucht des 'Nicht-mehr-Wiederkchrendcrı' (ader) nach dcr
Fnıcht des ·Arhat 4) strebt, so son auch er die Tat-Hirıdernisse in
Reuc bekerinen und (auf diese Weise) völlig besettigen.

Werın jernand rıach den drei Wissen i} zu streben wünscht, nach
den scchs ü bcrnatürlichcn Erkerıntnissen, nach der Machtvoll
kommenhcit (und) bodhi der Sravakas und Pratyekabuddhas 6),

i} Ihe hit..·r R"enanııkn G.öttcrk:l.tcgoricn gchören eknı hiiuUldhdlıı an.
2) Es sind dies dic Güttcr des rıipadJıiiiu. die auf den vicr dj;'\Iıhıa.~tufcn

crkht werden. Vor den Urıı)utıa/>il,işaci.j'a.t ''''erden ~on5t noch ı'lie nranma
./u'iyika," J:t·nannt.

3) In Til>. i [ (S. 2..': I, 6 ff.) roi~ı nach die Aufzahlung der GöU('I" des
flrıitmdhafu.

i) Die vier "Vegc' (m(ıT~a) oder d if;: .vicr Grade der Hciligkcit. Die Skr.
(und P'-Lli-;B<:'~7.cichnttnhcn lautcn Gcr Rcihe nach: srota-iipa1'na (syo/a
lil'aJlml). 5uJı,d-ii~dmi7t (sakad-ii~.ımi).an-dcamin (IHj-1iı:ü"ıi). arnrJI (arahan).

6) \Va..' tlntt·r den 'ord \\ı'is~cn' (= fJtl )zu verstchcn bt, ist nicht siciler.

i nı Cıı[:\(.> ..suf:.:-iC I"ı\-snu. Chlian J. S. 3a. werden ~cna.nnt: ı. das \Vis.ı.;ctl

dC'!'\ himmiisdıcn Auhcs (ll;'vya,aJt~u"-i;ithıa), z. d;ı.«:; \Visscn dcr Erinncruill:.
•tU (tic Crlilwren Existcn7.(~n (pıirrll.1nivt1s4nttSm...ti-jijeilia). 3. (İ;i.s \Vissen von
tkr \'ct"uichtung dcr \;nrcanhcitcn (ti.~n""nltk~aY4-i)~"mı). JJic~c on.-i '''Vissen'
[inclt.'''' sich .ıht:r auch unlı--ı" dt-n im rolgenden ~cııal\nl\..'n 'scchs ül.K.'cu:ıtur

hdU'n E du'll ii lfuss(,11, (~4~-sbl.ii;j{i): ~U ("esC'n vgL S. 64. Anın. 6.
.} Lrn~idH.'r; auch •... Machh'ollkomnltmhcit rler Sriivaka." und Pratyc..

kahlıdd.ı;L~, liach (!f'r bf>c/hi. (Otlı~r) l>i~ hin rm,dı ,ler cn<lL{iiJti~("n Sl~ıtlc·.

Tih. (ll ıo;,cltVo·.·r v(~r~Uındhchund atuch in (h~r Satzkonstruktion nicht h.ılılıar.

Tıh. IL (S. ~.zı, iX H.) ıın ('iıııctnen wciler auslo:cführt unu ~tw:L.~ :ıb-

(und schlicsslich) bis hin nach dcr endgültigcn St at te l). (oder wenrı
jcmand] zu streben (wünscht) n;..ch dem Allwisscn, dem reinerı

Wisscn, dem unerdenklicherı Wissen. dern unerschütterlichcn
Wisscn. dem vollkommenen Wissen der samyaksambodlıi, so soll
auch er die Tat-Hindernisse in Reue bekerinen und (auf diese
v,: cı;~e) vollig beseitigcn. •

Warurn ? Gutcr Sohn, samttiche dharmas erıtstchen aus ursach
lichcn (Zusamrnenhangen). Nach der Lehre des Tathügata cntstehcn
vcrsclucdcnartige Mcrkrnale 2) und vergehcn vcrschicdenartige
~terkn1ak. wcil die Ursachen verschiederıartig sind. (Damın)

wcrdcrı die derartigcn vergangcnen dlıarmas 3) ane (endgültig)
b(~~t.'itigt und auigezehrt. An Tat-Hindemissen ıst (deshalb) kein
Rückstand ") verhanden. Diese dlıarmas dcr Gestaltung sind gegen
wJ.rtig noch rıicht zur Entstchung gekommen, kornrncn aber jetzt
zur Entstehung. Zukünltige Tat-Hindernisse wcrdcn (daher]
übcrhaupt nicht wieder erstehcrı 5).. Warum (nicht)? Gutcr Sohn,

wcichcnd : 'Wcr tcilh:ı.ftig wcrdcrı möchte der drci \\·lsscn. dcr scchs über
rar ur lichcn Erkcrıntrıisse. der [zchn) Kra.Ite, der Sinne (?), dcr pii,.amilii.
':t:r Sravakas, des Ruhrncs in dcr grosscn Macht (vgL den oft vorkornmen
den Ausdruck mahesükiıya)der Sravaica-s oder der Einzcl-bodhi (f>l'al~'ekabodJıi).

«ucb d~'r S()l1 •• .'. - Das liig. (S. 7]. 3]) lückcnhaft und unvcrsta-ndlich.
l) \Vomit wohl das !'irvar.ıa gcmcint ist.
ıj i rı T.o. ır i fchlt: 'cntstehen vc-rschicdcnartig-(~ lVIerkmaIc'; P. und

Til». LI \"'J(~ obcn. - ~1it dem Aus<.1ruck 'v('Y'schicdcmırti~c l\icrkmaie' ist
ı:emcint:' 'was verschicdcnilrtigc Merkma1c hat', na,mlich die 'dhul'mcu dcr
C.;cst:dtung' odc:r uie ·~es.taıtctcn (bcclin~tcn) cihaT'Inas' (Sl!"!Ukrta-d.lıa..m.a).
Zu dicsCll im Gegcns;ı.tz stchen oie 'nich~cstaltctcrt dharmas' (a...'tar,ı.skrta

ı/hanna). die lctztcn Endc.s mit dcr bJı.ütataıha/ii. idcntisch sınd. Ygl. S. 35.
Anm. 4. und S. 59. Aum.. 3. - \\"as Mcrknıalc (/l!k!(I.~uı. nimiUa) bcsit:ıt.

t:ntstcht, vcr~cht und "'cra-ndcrt sich au! Grund urstichlicht'r Zusa.mmcn
hKnge. Diesc licgcn in dcn 'Tat-Hiodcrnis.')cn' (ktJrma-clvara~a).Sowcit die~c

rıoch nicht zırr 'Rcife', d.h. zur Vcrgcltung. gckommı~n sinu, gelilngen sic
Jt'tzt ıur H.cifc. werdcn dadurch rcstlos a-ufgezehrt Ilnd könncn künftig nicht
\\',~dcr erstchen.

3; Tib. LI (S. 22%. ı) de-dag Ni bt..-sscr als de-dac ..~i: in dicscnı h.:tztcn F~dle

"itre CLiUS io!gcnde 'gags-pa bıs rnam-pa,. ty.cr-pa 8ubstantivi~h a.tlfzufa..,~ı·n.

. t) iY. ~ ; Tlb. i LI /us-prı, ' Rest' •

~ı \Venn man die ·Tilt·Hindcrnissc· in H.cuc bekcnnl und diıdurch be·
14eıtiı.:l Ulu1 \V{~nn ınan, wic im folgentlen ausgcftihrt ist. zu (k'r rıchlif(cn

Erkenntnis ~c1anJ:;t ist. C:ıas."l in \Virklichkeat alte dlu4"'uıs 'lccr', d.h, ahne
~lerkmi\lc, "'nd. - hı Tib. II itit die SaeIle von hier his zum Schln~der nede
(S. ,06.~) elwas andcrs und kürzcr. Sie lautct (S. l.lJ. 5-1'1): f5;AWIPUTMA, w(,~iı

ıkr Tathı.~at.a.ICCıchrthat, d~.. a.ııe dhIJI'mtU lecr 5in~1. das~ es kcin~ \Vc:.cn
(.stıllı·ıı) ~ıbt, kcm l..cbun ~ibt, kcin lndi~'itluum (fJlıd/:1ı1a), nichts Ent5land<.~·

~
5
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ane dharnıas sind lcer, Nach der Lehre des Tathügata gibt es kein
Ich, kein Irıdividuum, keine Wesen, kein Lebensaltcr, es gibt
weder Entstehen noch Vergehen, und es gibt auch keine dharmas
dcr Gestaltung,

Gutcr Sohn, well samttiche dharmas sich auf die Grundlage (der
wahrerı Wesenhcit) 1) stützcn, kann man auch über sie nichts aus
sagcn, Warum (nicht)? Wcil sie über alle Merkmalç hinausgehen.

Wcrırı cin guter Sohn eder eine gutc Tochtcr in das Ieine und
wurıdcrbareWahrheits-Prinzip eintritt und im Glauben einen Sinrı

dcr Vcrchrung erzeugt, so hcisst das, (class er erkcnnt.) dass es
kcinc Wcscn gibt, class es aber eine Grundlage (dcr wahrcn
Wcscnhcit] gibt. Wcgcn dieser Tatsache hat (der Tathügata) gc
lchrt , dass man die Tat-Hirıdernisse in Reuc bekermen und (auf
dicse Weisc) völlig beseitigcn (soll).

Gutcr Sohn, wenn es jcrnand in den vier dharnıas zur Vollendung
bringt, dann wird er die Tat-Hindernisse beseitigen und für immcr
bereinigen. Wclches sind die vicr ? 1. Dass er kcine falschen (haret]..
schcn] Gcdankerı erstehcn lasst, (vielmehr) das rechte Gcdenkcn
zur Vollendung bringt 2); 2. class er gegenüber den sehr ticfen
Grundsatzcn 3) keinc Schmahungcn aufkommcn lasst ; 3. dass cr in
Bczichung auf die Bodhisattvas des ersten Wandels 4)dt'n Gcdankcrı

11('5 und nichts Vcrgangcncs und nichts Gcstaltctcs (sa'1Jskrla). SAIUPUTRA,

aıle ılharmıu sind aus dem "Ich' (n/ınan) hervorgcgangcn, doch cin "Ich' gibt
es ın \Virklichkcit nicht (also auch keine [sa,?%skrta-]dlıannas).SAIUPUTRA.

\\'('nn cin ~utcr Sohn mler cine gutc Tochter in diesc Art (Bclrachtun~sweisc)

dt'S Ictzlcn dilaTma, das~ es (namlich) kcine \\'cscn Kiht. cintfitt. so bcdcutct
<J;ı5, dn."~ er dcn Strom dcr Tat·Hindcrnissc abschncidct. SAJUPUTRA, er 5011

si.: (clarum) cınzcln bekenncn'.

i) Im Tcxt slcht nur *. in Tib. III aber: 'Iio-bo-;iid-kyi g.ti.'Grundlagc

ekr (wahrcn) \\'cscnhcit'. Da.runter ist die 'So-hcit' (latl'alıi) zll vcrstchcn,
i >icsc ist ohnc ~ierkmalc und dahcr undcfinierbar.

3) nd P. nur dcr z",citc Teil ucs Sat~cs: statt LE :t (sonst Obcrsctzung

"Ull Skr. saHıyakım,t'ti) bd P. i ~\.

. _3) S~ô\tt 3! (Tib. i i [ (lon, Skr. arlha) bei P. ~ fti, 'DcueutunK dcr
Sntr;\.'t. .

.} fn ft ~ ~L sc:hwicrig. -nci P.: ~J1 ~ J~\ =tt: ~i, wa5 wohl

IX'dı'uh'n~n: 'dıe rkxlhi~attvas.die zucrst ihren 5inn (nur uie bodJıi) ~crichtct

h.ıLM-"'. f).\~,dbcOlUM dann auch nntcr dem AuM.1ruck hci (-TSıNG vcrstandcn
w('fclcn. ı-:l)C~n~'S. ~°7.4. Dcr ctwa.s dunklc Ausdruck bcıicht$ich w.\h~chcjtl

hch au( die.: 'xdm SUi.Ucn' (dalııbhiemi), the die 'Karr'(~rc' ller UOtlhl:oo.l.ttvas
~\u"ma.c.hcn. n4.~ Eintritt. in die 'zchn Stli.tt.cn! İst, wic.: S. 140 ausgcWhrt

(ihrer) Allwissenheit aufkornrnen lasst ; 4. dass er gegenüber allert
Wesen unermessliches Mitgefühl erstehen Iasst. So heissen diese
vier",

Darauf sprach der Erhabene die gat/ıti:

..Mit ganzern Hersen die drei Fahrzeuge i) beschirmen : den tieien
dharnıa nicht schmahcn : das Bewusstsein der Allwissenheit her..
vorbringerı: mit einern Herzen des Mitgefühls die Tat..Hindernisse
reinigcn." (I)

ı.Guter Sohn, es gibt vier Tat-Hindernisse, die schwer zu besei ..
tigcn sinde Welche vier sind das? i. Wenn man gegenüber den Ver
pflichtungen 2} der Bodhisattvas ausserst schwcre böse (Tatcn)
begangcn hat; 2. wenn man gcgcn das ~faha.yana-sütra3) im Herzerı

hat Schmahungcn aufkommen lassen ; 3. wennıman die eigerıen

Wurzeln dcr gutcn (Tatcn) nicht mehrt; 4. werın man begehrlich an
den drei Existenzen ") hangt und keinen Sinn hat, der sich sanı.

davon losmacht.
Und wieder gibt es vier Arterı, mit denen man (diesen) Tat

Hindernissen entgegentritt. Welches sind die vier ? i. Zu alien
Tathügatas in den Welt-Elernerıten der zehn Himmelsgegenden
mit aufrichtigem Hcrzen in nahe Beziehung treten und ihncn aile

.p 5:\ Sürıdcn mitteilcn $); 2. im Intcresse aller Wescn die Buddhas

wırd , dadurch gckcnrızcichnct, dass tlie Bodhisattvas au! dcr efstcn St5.ttc
'zLıerst cincs Hcrzcns tcilharti~ wcrdcn, das übcr da.C) wcltlichc hinausgcht',
d;ıss sic, um es anders a,uszudriickcn. jctzt zunı ersten l\lalc ihrcn Sinn ganz
:ıut dic bocihi richten. VgL auch SIDDHI. S. 613 (p,a",uditii. bhıimi: 'pour la
prcmierc fois le Bodhisa.ttva. cntrc cn posscssion de la qualite d' Arya.'). und
die von DE LA VALLEE POUSSIN S, iSı aus dem TA-TCHE-TOU-LUEN nngc
führte Stcllc ('Ic Bodhis.ı.ttva ... manifcste ... la premicrc produetion Ol'
pensec').

i) So na.ch Tib. III (lheg gsum: vgl. S, qı Anm. ı): bci I-Tstsc (unu auch

bci P:) , *' 'die arcİ Ta.len', was wohl nicht richtig ist. Dem Tib. hat

oficnbar ='* vergelegen. Im Vig. (S. 76, :ı): 'utc drci Klcinoclc', dem

im Chincsischcn =~ cntsprechen ",ürde.

i} 5kr. $a,~vara.

ı) Auch in "rib. lU dcr Singula.r; es ist alS<) wohl hicr inı bcsondcre.:n
(ıa~ vorltt'f{<'nde Sütra gcomcint. P. dagt.·gen: 'die zwüır dluı,.".apl'avtUa,.aı

(IL~ ~Iah"'ıyana·. Vgl. dazu die AufzahlunK in dcr Mvy 1266 tT,
C) N~~mlich Atlnıa-, ,üpo- unu a"IlpCl-lokn{tiJllllıı), Bci P. nur: 'dcr Sinn.

elcr l.wgchrhch a.n dcr Exi_ten1. hangt'.

6) wt; P. 1~ fij, 'in _Hcuc bekcnncn',

~
5
~
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instandig bitten. den tiefen und wunderbaren dharma zu verkünden :
,). sich mitfreuen an dem, was bei allen (anderen) Weserı an Ver
diensten verhanden ist; 4. alles, was an verdienstvollcn Wurzeln
der guten (Taten) vorhanden İst,'dcr anuttarasamyahsambodhi
zucignen."

Duran! 1) sprach der Götter-Herr SAKRA zu Buddha:
,.Erhabener, urıter den Mannern und Frauen in der Welt gibt

es solche.. die Hihig sind, im Wandel des Mahüyüna 2) zu wandeln,
und solche. die (noch) nicht (f5.hig sind), darin zu wandeln. In
welcher Weise sollerı sie nun Mitfreude ernpfinden über die ver
dienstvollen Wurzeln dcr guten (Werke) aller Wescn ?"

Buddha sprach :
,~Gutcr Sohn, zwar gibt es Wescn, die noch nicht fahig sirıd, das

i\lahay5.na auszuüben 3); aber wenn diese zu den sechs Zcitcn von
Tug und Nacht die, rechte Schulter entblössen, das rcchtc Knie auf

.die.Erde stellcn, die hohlen Handflachcn zur Verehrung aneinander
lcgcn, mit ganzern Herzen sich völlig korızcntriercn und Mitfrcude
empfinden, dann erlangcn sie unerrncssliche Yerdierıstc. Sic sollen
(dann] so sprcchcn :

.1)arüber. class samtllche s) Wesen in den Welt-Elernentcn dcr
zehn Himmelsgegenden gegerıwartig die Frcigebigkcit, das Hal
ten dcr Gebote und die Weishcit des Herzcns 5) ausüben, übcr
alles dies empfinde ich jetzt in tiefcr Weise Mitfreudcv Dadurch,
class ich in dieser \Vcise die vcrdienst{vollc Tat) der l\litfreudr
ausiibc, werde ich bestinımt die hochgeehr~e, ganz ausgczcichnctc.
al1erhHchstc, unvergleichliche und ganz \vunderbare Fnıcht~)

~rlangcn_ Ebenso empfinde ich rtHtfrcude iibı'r all das, \v=ıs die ver-

i} JCLd3uch W't"(lcr Tib. IL (~"gl. S. 10J. Anna. 5) : .Inch ist .h!r Spn"Chenıh:

~A Klt·UTIC.': nuch Z('i~t dt>r Tl.'xt inha1thch "ta.rk\." Abweichun~4'J\, .
i) Tih. 11 (S. ı:u. f ~t1.) wietlcr ~rdv:\ka•. Pm'tvı"knhmtdh;,· und :\tahl.

...:\ua. - Jnı ühriJ(t~n h:'ıı ,lit'4iwr A~atz in Tih. (r ·...irwn nıukn'" ı nhalt: e~
~\·jFcl p.{f~frH)H. fUI( wt"lc:.hc \V.·i'W~ (ne I'\adı eı,'r voliknmnll~I1t'f\ Et'I.·tıchıun;,:
~treht'lhh'n \\·t"S-..n MıHrt,tıtlı' :ın den R"t~n \\'c.~rken t~mrflfl(lı'n !'4ollt'll.

la) i )jrCf'!'h-n lJci"lc'n Zı~ih'n nicht in Tih. rı (\'~t. Anmc'rkııug '.1 trlH'r)
Ultll nudı nıc:ht hei P.

4) i )ı., Ausdruck tsiımtlidw' ("uch ht'; P.) !'it"hı wı-dı"r in Tıh. lt t Ilorlı

in Tih. II (S_ 21.&. iZ7).
') P.: tFr~i~chiK'Cl'itt Ha1tı'l\ .Ier (;d)oh.· und :'.h ..httltifJU'; Sl\r. ıl,h" •. lU.,

Uııtl ı/h ph",. cJic t'f"!41". 7-wt"lt.' "n..ı hmH.· 1,/",4",,/.1,
i) llh' Frucht ch_'r "tHII,;. - l\"sWhrtid"'r Hltd Inh.dUıdı ;ı!,\\\'ıı:1ıI'lıd i"

Tıh. It.

gangenen und künftigen Wesen alle 1) an Wurzeln dcr guten (Taterı)

getan haberi und tun werderı.

Und weiter: Was gegenwartig an Verdiensten verhanden ist ,
class die Bodhisattvas des ersten Wandcls 2) ihrcn Sinn atıf die
bodlıı gerichtet haberi, und was an gresserı Verdiensten verhanden
ist, dass sie, nachdem hundert grosse J~alpas vergangen sind. den
Vv~arıdel des Bodhisattva gewandcl t haberi, class sie das Ertrtıgen

(des dharmaş des Nichtfwicderjgeborenwerdens 3) erlangt haben,
(und alles andere) bis dahirı, dass sic nicht mehr umkehrcn 4) und
sie nur noch an eine (Wiederrgeburt gebunden sind 5) - über die
derartige gaoze Fülle der Verdienste empfinde ich von grınzcm

Herzen Mitfreude und preise sic. Und was bei den vergangenen
und zukürıftigerı Bodhisattvas alleri an Verdiensten vorhandcn
ist, auch darüber empfinde ich Mitfreudc und preise sic 6)••

Und weiter darüber, dass gcgerıwartig in den Weltcn der zchn
Himrnelsgegenden samtilche Buddhas, die Arhats '). die voll
kornmcn Erlcuchtcten 8). ·unı die unbegrerızt (vielen) Wesen zu
crlösen, das Rad des allerhöchsten dharma in Bcwegung gesctzt.
das Spenden des ungehemmten dharma ausgeübt, die dharma
Trornrnel geschlagen, die dJıart1ıa-:~{uschcl gcblasen, das dharma
Bariner aufgerichtct, den dJıarma-Regen gcregnet und (so) in
ihrern Erbarrnen aıle Wesen zur Bekehrung ermahnt und alle
veranlasst haben, den Glauben anzunehmen, class sic sic aBc die
dharma..Spendc empfangcn Hessen und sic (aur dicse \Veise) mit

1) In Tih. II (S. 222. 27 if.) ,~t dics für die beiden Artcn ~t."trt·n"t l'1)(.'uso
nusfiih'l'lich g~g("ben wie {"ür die erstc. Auch ist die Hcihcnful~c ctUt! nnden';
zuerst w~rcJ~n die Wc.."Scn der Vcr~aft:trnlH.·it, dn.nn (\i~" ,ler (~l~t"nw&\rı und
<lle der lukunft gcnRnnt.

t) \'1.:1. S. ~°4. Anm. 4.
~) Skr. all'dtf'(İCı(f(dJl/ırmtı)-k~çjlıdi.V~l. üazu S. X. An",. X,
.e) Skr. tuı"üıavtiluı.

'l) Skr, ~/ariı;'ip"aiibndIIJta• ...:.. lum \"oranJ.tt'lwıult.-n y~l. .\11&:h tHe von
liF LA VAl.Lf:tı: POUSSIN in .l{'r SUlIH", S. iS r. Üh(·rSf't1.tc Sh-II\.' .1Hl4 dt.-m
T"-TCHf(·TOU·LUI~N_

G) In Tib, il (S. 2ı),2c)·ıı... ;.H>} rOlf{t ein w\·ıh~r\.~ Tı-xtKUkk. in dIe'", '"011

.Iı·n Jk)(lhi~\ttva.1C urul dt~n IM"Chs !'f'in,... t/ıh die Ht"fht '!'It.

') ~. P. i 'Ot f wi.rthc" 'dic ,nan t'hrcn (Skr. ",It) tn u",..'. Skr.

.~ '11l". i li ..r (Wt<" n".:h elmı rOI~('nclc) B4.+wort .Ier IhHlılh~ı~.

ct} JE i~'; ):U (auch 'I i -ilı. Skr. lOlImy"la,I',!tltwltlh,a. \'~i. ı:ur
(ll1f\I·....i,.t.:h.·" Ot)('r~t!l:u.n« dt'r bt~••h"n Bd,,;u'''''' d(-~ IhHl.lhR Mv)' .~ uncl
f ı {,\"'i~.~.du' V<,II \\.'UGU'AMA ı.~ Uf\dt (lt).

~
5



108 CHÜt\N 3 v. DlE BESEITIGUNG DER HINDERNISSE DER TAT 1°9

uncrschöpflichern Wohlergeherı befriedigt haberı ; und weiter über
die Wurzcln der guten (Wcrke), die dadurclı verhanden sind, dass
die Bodhisattvas, Srüvakas und Pratyekabuddhas Verdienste
angcsamrnclt haben ; und darüber, dass die Wesen, wenn sic (bisher)
noch nicht mit dcrartıgen Verdiensten ausgestattet warerı, (in
Zukunlt) aıle werden darnit ausgestattet wcrden - übcr an
dics cmpfindc ich Mitfrcudc. Und ebenso über das, was bei den
vcrı-angencnund zukünftigcn Buddhas, Bodhisattvas, Srüvakas und
Pra l yekabuddhas an V·erdicnstcn verhanden gcwcserı ist eder sein
wird, auch übcr all dics ernpfinde ich von ganzern Hcrzcn Mit
frcudc und preise sice .

Gu ter Sohn, durch die derartigc Mitfreude wird man eine urıcr

nıcsslichc Fülle von Verdierısterı crlangen. Die Wesen, die in den
wic dcr Sand dcr Gang5. (zahlreichen) Welt-Elernenten dcr Drei
tauscnd-grosscn-Tauscrıd verhanden sind, werdcn alle die klesus
abselineiden und zu Arhats wcrdcn. \Venn ein gutcr Sohn eder
cine gute Tochtcr wahrcnd ihrcr ganzcn körperlichcn Lcbcnszcit
immerelar mit vortrclflicher und wunderbarcr Kleidung, Trank

415 II und Spcisc, Gegcnstandcn Iür das Lager und Medizin Huldigung
crwciscn, so crreichcn derartigc \'erdienste nicht den tausendstcn
Tcil dcr Vcrdierıste der verher genannten Mitlrcude. Warum
(nicht}? Wcil die ·Vcrdienste des Huldigung-envcisens eine Zahl
ha.bcn und cin lVIass habcn und (daher) nicht sti.mtlichc Vcrdienste
in sich vereinigen, \vahrcnd das Vcrdienst der lvlitfrcudc ·kcin
l\Iass hat und k<:inc Zahl hat und (daher) samUiche Vcrdicnste dcr
<ırcİ Zciten 1) in sich vcrcinigt. \Vcnn jcm;Lorıd (dahcr) dic hcrvor
ragcndcn \Vurzeln dcr gutcn (\Verkc) zu fördcrn wü~scht. dana
solltc cr in dieser \Vcisc das Vcrdienst dcr :rvlitfrcude übcn. \Vcnn
cine Frau jhrcn Frauenkörper in den eines }rIannes vcr\,"a,ndelıı

ınöchtc. dann soHte auch sie das Verdienst dcr ~ntfreude iibcn;
dann wird sj(~ sicher ihrcm \Vunschc gemass (noch) in dcr Gegcn
wart zu eİncrn nlanne werdcn =)."

l)arauf sprnch der Göttcr-Hcrr SAKRA zu Buddha.:
..Erhabcfl('r, ich kciıne jetzt das Verdienst dcr ~litfrcude. ~löcht('

ın ir doch (dcr Erhabenc) da.s Vcrdicnst dcr instandigen Bitte dar
kgcn, class alle 7Iukünft.igcn, Bodhisattvas das Rad des dh-a.r,na in

i) =ttt. Skr. ;"l~HJ.l(ı: Vcrga.ngcnheit. GegcnwHrt und Zukunft.
LLL) rt;'\.~ h~tl.\.C (h\n\cr (km Senıikolon) nicht bei P.

Bcwegung setzen und die gegcnwartigen Bodhisattvas es in rechter
Weise üben möchten!'

Darauf sprach Buddha zurrı Herrn SAKRA:

.,\Venn ein guter Sohn odcr eine gute Tochter die anuttarasamyak
ıa"ıbodhı'eriarıgen rnöchten, dann sollen sie den Weg der Sravakas,
der Pratyekabuddhas und des Mahayana üben. Dieser Mensen
soll sich zu den scchs Zciten von Tag und Nacht mittels des verher
(dargelegtcn) Berıehmcns1) mit ga-nzem Herben konzentriercn und
so sprccherı : ~Ich nehrnc jctzt meinc Zuflucht zu allcn Buddhas
der zchrı Himmelsgegenderı,den Erhabenerı,die schon die anuüara

sanıyaksambodhierlangt, (aber) noch nicht das Rad des allerhöch
stcn dlıarma in Bewegung gesetzt habcrı und die. (ohne dics gctan
zu haberi}, ihrerı Körper dcr Reife 2) aufgeben und irıs Nirvüna eirı

gehcn möchten. In voller Aufrichtigkeit mit dem Hauptc mich
vcrncigend, bitte ich sic instandig, das grosse dharnıa-Rad in
Bcwcgung zu setzen, den gresserı dlıarma-Rssges: zu regncn, die
grosse dhar1na-Fackcl anzuzündcn, die Prirızipicn (des dlıarınaş 3)
zu klaren, den ungchernmten dharıııa zu sperıden und noch nicht
ins Nirvüna eirızugehcn, (sondern) noch larıgc in dcr Welt zu bleibcn
und ane \Vesen zu erlöserı und glücklich zu rnachcn [usw.ı] \VIC vor
her ausgcsprochcn ") bis zu (den Worten] 'uncrschöpflichcs Wohl
crgchen J. Ith eigne jctzt dieses Vcrdicnst dcr instandigcn Bittc
d~r anuttarasa11ıyalısa1!ıbodhizu. So vv'İe die vcrg;ıngencn, zukünf
tigen und gcgcnwürtİgcn grossen Bodhisattvas die Vcrdicnstc der
instandigcn Bi ttc dcr bodhi zugeeignct haben, (zucigncn ,,,erden
und z.ueİt:ncn.) ebenso cigne auch ich das Vcrdienst dcr insta.ndigcn
Bitte der allcrhöchsten vollkommcncn bodlıi 5) ZU«.

i} &t iii., Tib. s!,yod-lam; namlidı so, ,...·ic S. 100, (4 fi. angegeben. und

bc: P. nntlicscr Stdlc wicdcrholt wird,
ı) SKr. ı'ipılka-kfiya. cin :ındcn:r Name (ür sat!ıbiıot-:cl-hijya, ·(~cn\l!i..,kür

pi~r'; vl.;"l. S. 4ı, Anm. 4. und 1... UL~ L.\ VALLı=.:ı~ POVSSIN in dcr SıoDHı.

~L. 7qı).

:I} J:!.1 Jtiğ. a.uch 'i\!cthodc'; Tih. J 1I: ,iOlI-g yi IJı.';1ı1 (~n UllCi1 .ıH andt~rca

:--:ıtdku). P.: i:!;.;tt;:~; .Mvy 14Ji ist ;ir~ ütx.:rst·tzunf.; von Skr.

5.ıtiıiiıii. uta, In II (~, 21.7. tL L) stcht ,Iws-k:.·i ıh,..",.
4ı \Vomiı :.uıf diı' ~lt;Hc S. 107. li) vcrwicsı'n wird: es 'st :ıl>t~r nicht klar,

was wirkhch {chlt. D.(; Bcm(~rkung- aucli bci P., d 04.-:h ııicht in TiiJ. i ı i und
;\udı nicbt imUig.; vgl. hicr 5. Sı, 27.

i; ıı~.,.lifı,.a.s,unYGlu{H!;b(')dhi: der tcrnıiuus ist hier (bis .wC bod;,;) ıilter.

~l,.·al. w~dlicnll t~r v(ırln:r transkriutcrt W'l!.

~
S
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Guter Salın, arıgcnommen, e:s würdc jemarıd die Welt-Elcmenre
der Drcitauscnd-grossen-Tausend mit den sicben Kleirıodicn

g~lnL anüillcn und dann mit diesen dem -rath;'igilta Hutdiguot{ er
\vdst.~n- wcrın nun auf dcr anderen Seite jernand den Tathagat.ı

in:;t;indig bittct, das grosse dlıa"ma-Rad in Bowegung III sctzcn,
so ıibcr tri ıft das Verdienst, das cr darnit crlangt, jenes Verdiense i).

Warurn ? j cncs ist cin Spenden von Gütcrrı, dieses (d~gf~gcn) ist
cin ~p(~nd,~n des dharnıa, Gutcr Sohn, abgcsehcu vorn Sperıdcrı

dcr sicben Kleirıodicn dcr Wclt-Elcrncnte dcr Drcitausend-grosscrı...
Tauscnd. wcnn jcmand die wic dcr Sand der Gaı1gi zahlrcıchcn

Wolt-Elctnentc dcr gressen ..Tauserıd mit den sicben Kleinodicn
anfüllt und darın mit dieserı samtlichcrı Buddhas Huldigung cr
weist - das Verdiense dcr instfindigcn Bit te ubertrifit jcnes
«benfalls.

Es gibt fünf übcrtrcffende Vorteilc, die ihren Ursprung im dlıarına-

·rr.) C ~per1(I~~n habcn. Wclchc fünf? L Das Jharlluı-~~pendenist in glcicht.~r

\\'ı'i~t' cincuı selbst und den anderen von Nutzen : das Gutcr
~pcn(h'n (aber) nicht so; 2. das Jlıarnıtı-Sp~ndcn brirurt die Wcscn
aus den drci (\Vdt-)Elcrnenten 2) hcraus ; d.ıs Verdienst dc-,
(~iitcr-~pcncicns (hingegen) bringt (die Wcscn) nicht aU3 dem
{\\'dt-)Elcınent der Bcgicrdc 3) 'heraus: 3. das ditarl1ı.:ı-Spt:ndı~n

rt'inigt 1) den dltarnıa-Körpcr; das G-üter-Spendcn (hingcgcn)
Ujrdcrt !cdi:.;!ich die (sinnliche) Gcstalt; 4. das dJuIYI1Lıı·Spen(knha-t
kein :\ufhörcn; das Gütcr-Spcndcn (hing-cgen) h;ıt cine E,rscnöpfun;;:
.1. D;ı$ ılharııuı-Spendcn schncidet das Nicht\vıssen ~1.b; d;l.s (~ütcr·

~p•.:nden (hingegcn) bcziihn1t nur die Begdır1ichkcit. Danım,

gutcr Soha, ist d~L'i Verdienst der instandigen Bitte unennc~sl~ch

und unhq.;rC'nl.t und kann (daher) 5chwer (mit denı Gütcr-.';pcnden)
\'erglichcn werden.

Als ich friiher den Bodhisattv:ı.-\Veg ' .... ancielte. habe ich inst;i.ndi~

die Buddhas S} ;.;cb,~tcn. das grossc diıllTtluı-Rad in Bewegung ı,u

seL~en; und auf Grund dicser \Vuri'~el des guten (\Verkcs) bi ttt~n
dı'swe;;en h..:utc aIle, d(~r Herr Sakr~. König BraluHan USW., nıich

in~Lindi~. das grosse dJ:"TlJıa-Had in Bt;wegunJ:{ 7.11 ~etzcn. Gnter

i) p,: ':ooM' ühcrtrifft tl;'.."' V,,:nli(m~l der insl;iııdi~t"n Ihttc j~iH'''~ V'~·nlıcn~l·.

:j 1}iı~ dn:i \Vdt· E lt· nlı'11le : /,,;INtı-, rı;ptl- "wl a.r/iprc-(iok(lid!lti/:r.
L} /lii'JUI-{ltfhcıjd/rrilu.

i) iTı-. 1'. %IJ 1i~, '(tJrii\·rt'.

') Tih, i rı: ',tic.' Talh;l~:üas·. Wl" S. l {o.-t a.uch im Chiıı,

~<)hn. dass m.uı insrandig durum hi ttet , das Rad des dh arnıa

i n Bcwegung lu setzen, ~j~;~{:hieht in dem Wunsche. dil.: Wesen
zu erlösen und glücklich Lll rnachen. Als ich Irüher den bodki»

Wandcl ıibte, habe iciı die T~\th:igı:ı.ta.s instindi~ gf~b..eren,
in der Weit zu weilen und noch nicht ins Parinirvana einzugehcn :
und gr.sıütıt auf xliose Wurzcl des gutcn (Werkes}, habe ich die
zehrı Kraıte l}, die vier Sichcrheitcn, rii~ vier ungehindertcn Ver
st.tndnıssc, das grosse jtitgefühl und die grosse Barmhcrzigkeıt

erlangt und bin dcr zahlloserı 'l} nicht-gerneinsarnen dharmas
tcilhaftig gcworden. Ich .werde in das Nirvüna ohne Rest
cingcheu, (aber] rnein reeliter dharnıa wird lange in dcr V/dt
bleiberı.

\V,ıs ı) rneinen <ilııınna-Körper bctrifft. so ıst er völlig rcirı und
un verglcichlich. Er hat rnannigtaltige wundcrbare Merkrnale,
İst von unermesslicher Weisheit, von uncrrnesslicher Machtvoll
korumcnhcit , von uncrrncsslichcm Verdieast und ist schwer aus
zudcn kcn. SanttEche Wcscn empfangen von ihrn Förderung. Auclı

.vcnn nı.ın hundcrttauscndrn.ıl zehntausend kai pas lang über ilin
sprcchcn würde. so wird man ilin doch nicht etsehöpfen. Der dhar
IJta-Körpcr uınfasst und birgc in sich aIle dJllzyuta,'); (doch selbst)
:1.ilt:Jhdnni1...'i urnfassen den dlıa!'1ita-Körper nich t. Obwohi dcr dhıırm~ı
Körper bcst;indig vcrweilt, verLi!lt er (doch) nicht (dcr Eigcntünı

~ichkcit, dass) er bcstandig gcsehf~n wird ~), Ob\vohl (die verkchrten
.;\~schauungen) abgcschnittcn and bescitigt werden. bcstcht (doch)
nicht (die Eigcntünılichkcit. dass) das .\bgeschnittcnwerdcn gcsehcn
wird ~). Er vcrnichtct voilkoınrnendie vcrschicdcnartigen '"rcrkl'hrtcn
Anschauungcn der \Ycsen und bringt die verschicdcnartigcn richtiE.;i~~l

Arıschauun~cn der \Vesen ht.:rvnr. Er töst die Fcssein aller \VeSt~n

und hat (doch selbst) kcıne Fcs~dn. die zu lösen \varcn. Er pftınzt

die \Vurzcln dcr gutcn (\\\:rkc) der \Vescn. Die (\Vcsen), die noch
;·1:.:ht" Lur Reifc gcla-ngt sind. Hisst cr ı,ur Rcifc gdal1gcn. unu di~

!)ı~reits ıur Rcife gcia.nr;t sind. I;is:;t cr crlöscn (und) ist (doch
~{.~ihst} ahne H~ınddn '~) und ullnc Bcwcgung UTid İst (da.her) weit

1) \';..;1. hit'rl.u ıınd 7-Um idg{'nd\'u S. ().'5.ı tl. und dit! Anlllt.'rkulıg;t,!1.

1) S. 65 ..) ::;t hıcrbci die Zilhl , ..in gelıaııııt,

:} Da;.; iııigendc his S. lll, tt> stt~ht. nieht in Tih. ıL

~) i "":r 1"l/ıar",(ı- [{ürper bit f.W;l.r hest.al\di.~ da, ;ıı:er m~uı :'iil'ht ihn ni\.',
\} Ei i .... t niı.:ht :,idıcr. oh (kr :-,.tLr. :-\0 I.U "·{:r~~tdH.:ll i~t.

") "1"::>. il t üh..:r.ı;(~tlt 1---t:. n:it 'Ju-/H.ti:ad. 'C'::"i.dtıın~' (Si1s.u..)kdr,,).

~
~
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erıtfernt von Larm und Störung 1): er İst völlige Ruhe ohne Tatig
kı-it , Machtvcllkommenheit und Wohlergehen. Er geht über die
drci Zeiterı 2) hinaus und offenbart (doch) die drei Zeiten. Er geht
aus dcr Sphare dcr Sravakas und Pratyekabuddhas und dem,
was von den gressen Bodhisattvas zu üben ist, heraus. Bei dem
Körper samtlicher Tathagatas ist keinerlei Verschiederıesverhanden.
Wcil ich dieses alles kraft der Wurzel des gutcn (Werkes) des Ver
dicnstcs dcr instandigen Bitte erlangt habe, darurn habe ich jetzt
dr n dcrarttgen dharıııa-Körper erlangt, Wenrı man darurn die
aııııüıırasanıyaksaınbodlıicrlangcn möchte, dann İst die Wurzel
des gutı~n (Werkcs) des Vcrdicnstes, (das darin bcsteht.) class man
den Mcnschcn cineri Satz odcr cine gtitlui aus den Sütras 3) erklart.
schorı ohnc alle Crenzcn, um wieviel mehr erst, wenn man den
Tatlıügata instandig bittct, das grosse diıarınc 'R;:.d in Bcwegung
7.11 sctzcn und (darum) noch lange in dcr \Velt zu weilen und noch
nicht ins Parinirvana einzugehen."

Darauf 4) wiedcr sprach der Götter-Hcrr SAKRA zu Buddha :
41fl A HErhabcncr l wie soll ein gutcr Sohn oder cine gute Tochtcr,

wcrın sic in i hrcrn Streben nach der anıütarasanıyahsambodhi

den Wcg dcr drci Fahrzeuge i) üben, das, was (dadurch) an
guten \Verkcn verhanden ist. dem Wissen des Allwissens
l.ueignen ?"

lluddha. sprach .zum Göttcr-Hcrrn:
"Gutcr Sahn, \"cnn da \ıVesen in ihrcnı \rVunschc, naclı dcr badhi

znstrcben, den \\'cg dcr drci Fahrzcugc üben und das, was (dadurch)
an gutcn 'Verken vorhanden İst, zueignen möchten, dann sollen
sic zu den scchs Zcitcn von Tag und Nacht in cifriger Verehrung
und mi t ganz.cnı Herzen so sprl.~hcn:

~Dic gutcn Wcrke, die dadurch, dass ich sie scit dem anfang
loscn Sarıısara. in Hinsicht au! die drcİ Kleinodicn geübt und zur
Vollcndung gcbracht habc, (bci mir) vorhanden sind, bis zu (solchen
gutcn \Verken, die darin bestehen), dass ich den Tieren eine Hand-

L) Die \\'ortc 'wcit cntfcrnt von 1-~rn\ und StörunR' bd P .. erst hintcr
'\VohlcfJ;chcn und Macht\'ollkommenhcil' (in dicser Folgc).

2) V,.;l. S. loM, Anm. i.

:aı Im TilJ. sıdıt nicht 'aııs den S,ıtras', sondcrn 4a us dk-scr tlha.""ıa.

Erkı;i.r1&n~ (tllıa",;uaparyıiyrı)'.

4) Vun hicr an uuch wicdcr Tib. LI (wo dcr Fragcndc SılUPUTKA ist;
S.ıı(), i ı rı.); vgt. S, 'I i, Anm. 3.

tt) P. und Tıh. ı i: ::;ravaka-, Pratyekahuddha- und Maluiyı\na.

voll Futter gcgebcn oder dass ich mit guter Rede 1) Streitigkeitcn
gcschlichtct oder class ich zu den drei Kleinodien meine Zuflucht
gcnornrncn und dieUntcrwcisungen J) empfangen habe, oder die
guten Werke des reuevollcn Bekerıntnisses, der instandigen Bitte
und der Mitfreudc ı-« 'alle diese bedenke ich 3) jetzt und Iasse sie
(in cins) zusamrnen ') und wende sic sarntlichen Wescn ZU, ohne
dass meirı Hcrz dabei Bcdaucm hat.

Dieser Antcil dcr Erlösung, den die guten Werke umiasscn, wie
sic der Buddha, dcr Erhaberıc, kennt und sicht, die unabwügbarcn,
hcrnrnungsloscn und völlig reinen <Ö}, was in dieser Weise an gutcn
Werkcn dcrVerdicnste verhanden ist, alles dieses wcnde ich sarnt
lichcrı Wescn zu, Nicht İnı Gedanken der Merkrnale verwcilcrı und
auch nich t den Gedankcn dcr Mcrkrnale auigebcn G), auch diesc
gutcn Werke des Verdicnstes wende ich aile sürntlichcn Wescn zu.
Möch ten doch aile eine Hand nach ihrcrn Wunsche 7) crlangcn,
(daruit) den Luftraıım zcrreisscn 8)" die Kleinodierı herausholerı

und (mit dicscn) die Wünsche der Wesen erfüllcn! Wohlstand und

i) Tib. II 1: dge-bai risa-lıa gaıı-gis, "durch wclchcs gutc Wcrk', Dics sctzt* ~~~ voraus.~ 1J:..:
:i) Skr. si.hşiipada.

3) l'k if , im Tib. nicht übc~ctzt. S. 109, 15 stcht dafür im Tib. 'l'i.1.-1aC- i~.. .
J1ve.i-/JLI.

, .ı) ;rih: 1LI und LI: gci{!-tu bsdrts, 'an ('iııer (Stclle) sammdn'. P. :ıusführ
lich",'r: '(fiir) <.lit~se gutcn \Vcrkc (wiH ich) cıne Slclle hernchten, sic zusa.m
nlclllas,"icn. glcidu:cili~ zusn.mmen ;ıbwagcn und sic aHc :-iamtlichcn \'!t.~sen

zu\\'cndcn. und 'wcnn ich sie Hcspcndct halK', werde ich nıc cin Hen. des Be
daucrns habcn'.

50) Duuklcr ::i:\.tz. i nı ersten 1.'cil slcht so,,"ohl bci P. ( Fft PSt ::jÇ ıı) als

Cluch in Tib. ıı (S. 230.6-7: rnam-pa". K"ol-ba daıi ~zıHi.·ba 'na "ıciıis-pa) die
:\(.·~aıion, Inı tibrigcn gibt auch dcr Tcxt hei P., in Tib. III und [[ keınen

bcrricdigcndcn Sinn.
G) n~cs bczicht sic h auf llen schon ö!k~ aus~t.~prochcncnSat.r., d:L~"i na,ch

dcr a.lA~ılıtcn \Vahrhcit die dlınrmas ohl1c Merkınale Iiind. Um aber die \VcSl.~

nu{ tIen rcchlcn \Vcg Hillrcn und crlöscn zu könncn, kann man uic inı ~('wühn

hchen Lcocn ~Cıtcndc \Vahrhcit, da.ss dic dlıartntU l\lerkmalc habcn. nuC
(;nınd deren sic h die phiinomemı.ic \VCLt a.ufballt. zuniichst nicht nnfgehen.

') P.: 'cine !'lcinoc(icu-Hanl1·.
i) Tib. ı LL nur uam- ...kJuı-Iıu, 'u\:ls elem LuftrC\u ILI, ; II (S. L)O, i ı )'noclı

kilr1.t'r; $i',".(-"uı 1JlIım.'·cllll /,/1:..1111 ,-;,,-po-c.l.e cüu; If'aJı-p(~y i: ),."-,,il!, 'alie
\\'c..":'tcn 50Hı'I\ in fI(,'f BeUlCI I{k·tuodıı'u halxmd wcr(k'u', LLL LI slt'hl uam-mkha
vor dem fuJ~cndc1\ Au~druck: uıım·ml,lıai Hui:od dıu; l())is-sp,'ml zad mi
SCS-/hi • ", 'die Schnt1.hlinscr und (;(.'niiksc UCS Luftri\um~ (soHcn) kciue
Er!ch()phlU~ l,"cnnc!ı .....

SOlun., O.ttı Gulda:laIlA....üıra, 1,-hiUf{·,. Ver.km, i

~
5
:><



114 CIIÜAN 3 Y. DIE UESEITIGUNG DER HINDERNlSSı::. DER TAT '11.5

Frenden 1) sollerı keinc Erschöpfung haben : die Erkenntnis sol! kcirı

Ende habcn ; ihr Disputiervermögen im wunderbarerı dharma soll
in kciner Weisc cin Hindcrnis haberi. ABe Wesen gemcinschnf tlich
sollerı dcr anuttarasamyaksambodbi. teilhaftig werden und {dan n)
das Allwissen ı) erlangen, Die unermesslich (vielen) gutcn dharmas,
die sic auf Gnınd dieser guterı Werke hcrvorbringen, auch dicse
cignc ich aıle dcr allcrhöchstcn bodlıi zu.

Und wie ferner die vcrgangenen gressen Bodhisattvas, als sic
(den Boclhisattva-Wandel) wandeltcn, die guten Werke dcr Ver
dienste samtlich denı' Allwisscn s) zugeeignet haberi, und
wie die gcgcnwartigen und zukünltigcn (Bodhisattvas) (sic zu
cigncn und zucigrıen werden}, ebenso eigne ich, was an gutcn
Werkcn dcr Vcrdienste verhanden ist, auch alles dcr anutiarasa»ı

yaksambodlıizu. Mit diesen guten Werken möchte ich zusamrnen -A)

mit allcn Wcscn .gan.z die vollkornrnerıe Erleuchtung &) vollerıden.

Un(1 wic die übrigen Buddhas G) in der bodlıi-Sphare7) untcr dem
bodlıi-Btuut: sasserı, in der unerdenklichcn. hernrrıungslosen. völlig
rcincn 8), unerschöpflichen dhar'1ıa-Schatz-dhdra1Jiund im .s ür{l~n
gaına-saınüdhi 9) wellten. die uncrmesslich (grosserı) Hcerscharcn

i} 'fS ~ ;Tib. IIlloıis-spyod (Skr. bhogaı, 'Genüssc'. II s. Anm. verher.

i) Die Losurt rnam-pa thnms-cad IIIRiı)'en-pa in NLh von Tib. III entspricht

,ler im chinı'sischtOn Tcxtvon P.(S. 37°, Anm. 2s)vcrzcichncten Lcsart - W
~ ~ . ncr~elbe Ausdruck bci I-TSl~G ctwas spatcr (obcn Z. 10).

ı) Hicr - -LjJ 5fın ~ (Tib. III ?'nam-pa ıJıa'~ıs-ca(i mkh'ynı.pa). V~L

\"ur.ulJ,Whcnde ı\ II tll.

t) Tib. 11(: s~m.s-can ıJaam.s-catlllaıj du.ı; gc.i~-'lI, 'ZlI cin und dcrselhen Zdt
mit den Wcscn'.

i) Hicr mit LE rx übcrsctzt.

e) ~ mf fJ~, ebenso P. In Tib. ı ı 1wird das rolgcndc jcuoch au!

dcn Tülha~ala Sa.kyamuni bezogen unu so euıch, \Vas bl.'Sonucrs :Lufnillt,
im Ui~. (S. 87. 19 ff.), wn ~J.{ar noch wcitcre Einzclhcitcn angegeben wcnlcn.

7) ;tt !b~. Skr. und PAli b()tfJıima~ul·u. Tib. III und 11 (S. ıı ı, ı8):

°lı)'nd ..dıı,ı,.k.vi sıhH·PO, 'bodhi-Quintcs.o;cıu:, bodJt.i-Wcsenhcit'. VS;1. S. 156.
Anın. L

Il) Diı~ drı'i Attnbutc slchcn inı Chin~i~chen (bd ı"'rsl~G und hci P.)

vur ,km Pradikat tE ('wcillcn'). Das Tib. übcrsctzt jl'doch wic obt.m. P.

ha.t •ma icc ilos , stalt 'hı~mmungs:(ls'. Vgl. S. i r3. 9 f.
Ij Ob':nk>tzung unsichcf, mo~lich auch: 'im dJua'tna-Sclw.l~ (odcr im dlıa,..

".,a-MuUcrleih). iıı (kr ,IJDll,.(J,~ti und im si"41'a'!fcnmn...,1{.am.'iıiJii'. In Tih.. ı i i

)t5.ras des Böscn überwandcn, (wie ihncn) das, was zu schauen,
zu vcrstchen und zu wisscn ist und was völlig zu beherrschcn ist,
ullcs in cinern cinzigcn Augcnblick vollig klar wurdc und [wie sic)
in dcr zweiten Halfte dcr Nacht den dharma..Nektar erlangtcn
und des Wahrheit-Nektars i) tcilhaftig wurden - so möchtc
auch ich und alle Wesen gemei nsarn einer derarttgen Erlcuchtung
tcilhaftig werderı. •

Wie der Buddha Arnitüyus :t), dcr Buddha Vijayaprabha, dcr
Buddha Kalyanaprabha 3}., dcr Buddha Akşobhya, der Buddha

416 B Punyasuprabha 4), der Buddha Simhaprabhasa, der Buddha
~ataprabhasa(?), dcr Buddha Jaliniprabha. (?) '), dcr Buddha
Ratrıakctu, dcr Buddha Ratnojjvala (?). der Buddha Ujjval.ı

prabha (?), der Buddha Ujjvalapürnaprabbüsa (?), dcr Buddha
Svastikottararaja (?) i), dcr Buddha Varasvara (?), dcr Buddha
Subhavyüha (?), dcr Buddha Dharrnadhvaja ( ?), der Buddha
Uttaravijayadcha (?), dcr Buddha Abhiratirüpadcha (?). der Bud
dha Vairocana ') (?). der Buddha Brahrnavisuddharaja (?), dcr
Buddha Uttarasvabhava (?) US'A'., [wie) diese Tathügatas, die
Arhats, die vollkommen Erleuchteten, in der Vergangenhcit, İn dcr
Zukunft und auch in dcr Gcgenvtart, den Genuss- und Verwand...
lungs(körper) offcnbarcnd, die anuüarasanıyaksambodlıi erlangt
haben, (crlangen wcrdcrı und crlangerı) und danrı das Ra-d des aıler

höchsten dJıar1lıa in l3cwf.'gung sctzcn. um die \Vesen (über den

(unter Auslassung von ~): 'in dcr ... dharma ..ı/Jılirat;ıi und im $ü't;ı'!'~a'I'HI

.samiirilii'. ın ii (S. 2)1, ıS) kÜr1:ı~r; 'in dcr uncrdcnklichcn. ll1akclloscn, g-anz
\"'ci~cn Uuddha...Vcrscnku!l~ \Vdlend'. .

ı) Inı Chincsischcn (und Tib.): •Ncktar-dlıarma' unu •Nektar-\Vah rhdt'.

Für '\\'a,hrbcit': ~~. Tib. Ila". was den vieldculigcn Skr.·llcgriff arıha

wic~cr~ibt. ~ J{cnaucr 't1a..'i z:ugrundc licKcndc rcchte Prinzip'. - Für

·~ckti\r' im Tib. da.4) cine ~la.ı btl"d-,.Isi. da.s andere Mal zil-m,iar.
i} Eit,i~c d(.~r Iolgeııden l'fillJ1Cn erscheinen auch im liig. Die Skr...Form

dcr Nanıcn, hinter denen cin Fri\gc~clchen 1Slcht. ist unsichcr.
3) SO im Uilıt. (S. 88. 8; nUcrdings mit Fra~c7.cichcn), \\107.\1 nuch Tih. ı ı

(S. :&.11, ..~O: 'od-dgı) a;timmL
4) Im LLL~. nur PU'~Yilprahhi\. .
') Dem Chincsischcn ent!\pricht in Tiu. ıı 'vd ,[ra.ba-eiU& (v~ı. Mvy 1°5);

in III tI&l~ı~~cn ııran-p,ü 't>tl, dem Smrtipr~lhha cntsprc.·ch(.~n künntt~. falls
nıcht i/rt,.ba m.ischlich in drau-pa ~d~fHlcrt ist.

i} Jin li il{. nur Sv.uıtikCl..

'I) SO nach ({OSliNımne;. '·OC., U.

~
5
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Strorn des Samsüra) hinüberzusetzen, eberıso rnöchte a uch
ich ... (US'.",)«, so 5011 er ausführlich, wie oben angegebcn,
sprechcn.

Gutcr Sohn, wenn ein Manrı oder eirıe Frau in reinern Glaubcn
aus diesem garız ausgezeichneten Sütra-König Goldglarız cas
Kapitel von dcr Bescitigung der Hirıdcrnissc dcr Tat annirnmt.
Icsthalt. licst, reziticrt, im Gedachtnis behdlt und nicht vergisst
und es anderen ausführlich dnrlcgt, so erlangt cr eirıe Fül1e von
uncrmcsslich und unbegrenzt (vielen) Vcrdienstcrı. Wenn z.B. die
Wcscn, die in dem Wclt-Elernent dcr Drcitauscnd-grossen-Tausend
verhanden sind, allc zu glcichcr Zcit es zu cinem merıschlichcrı

Körper bringcn und, nachdern sie eirıen menschlichen Körper er
langt habcn, den \Veg dcr Pratyekabuddhas vollendcn, werın

(dann) ein gutcr Mann oder cine gutc Frau das ganze Lebcn lang
irıncn ı\chtung und Huldigungerı erwiesc, mit den vicr Gegcn
stünelen 1) jcdern einzelnen Pratyckabuddha Huldigung erwiesc.

jedcrn die sicben Kleinodicrı spendetc, (so grossc Merıgcn) wie dcr
Sumcru-Bcrg, und, nachdern diese Pratyckabuddhas in da-s Nir
vüna t'ingcgangen sirıd, ihrıen durch Errichtung von Edelstcin
~tfipas H uldigungcn crwiese und dieserı st11.pas. die zwölf yojanas

hoch w.iren, mit Blurncn, Wohlgerüchen, Edclsteinbannern und

Sonnenschirrncn immerdar Huldigungcn erwiesc - guter Sohn.
denkst du, class die Verdicnste, die diese Mcnschcn erlangen. zahl
rcich sind oder nicht r'

Dcr Giittcr-Hcrr S/\I<RA sprach: ..Sic sind schr zahlrcich".
l)er Erhabcnc: .,Guter Sohn, \vcnn nun anden'rseits jeınn,nJ a-us

dem ganz wundcrbarcn Sntra-T'ext Goldglanz, dcrn I{i.jni~dcr Sütra.s,
da.s Kapitd von <.ler B('s<.:itigung dt'r Hindcrlli~:;cdcr Ta,t anninl1nt,
fc~th;i.It, li('st, reziiiert. iın Ged;ichtnis beh~iIt und nicht vcrr;isst
und L~ anderen :ı.asführlich<ladegt, so t~rft\ichcn int Vcrglt'ich ı.u den

Vcrdicnsten, die cr dar;\us cfnpf~ingtf die. Vcr<1if'tlstc der vorhcr hı'

~dıri(~hc:rH'1I Huh..ligııng$Crwf_~i~ungel\ nicht d~n hUHdert~ten 1\~it.

nicht ıh.:n htttıderttaust'nd~ten TdJ, nacht dcn billionsten Tt.'il:
"nd W~'S lHan audı tln 1\la5:; Hnd an Bildt'rn l.Hın Vergıekli twran

i.tf,1ı('n (tııag-). es konHnt nichts daran lH~ran. \Vanun (nietıt) ? \\'cil
di<'s{' gut~'n SiihrH.' und diesc gutt:n Ti.jchtcr, wenn si(~. iıu reclıti'n

\V.ındd \\,(·jknd, :\He HlIddhilS dt'f Zı:hli :-1 iınJııdsgf'gt'!H;ı'n in-

'\ .. Tran&< "'Ht St)(·'~c. :.. i'ı,·'dıın~. J. L\~.~ı·rııh',,~i1 ... I\. '1. '\'11H·i. \';..:1.
~. t tl ~. 'l'\ t.: i.: ". ı!.: 'ı ho. 1.)

_p6 C

standig bitten. das Rad des allerhöchsterı dharma in Bewegung zu
setzen, alle die Buddhas erfreuen und preiscn,

Guter Sohn, wie ich verkündet habe, ist unter allcn Spenden
die dlıal"ma-Spendedie ausgezeichnetste. Darurn, guter Sohn, karın,

wcnn man für die drei Kleinodien Huldigungen veranstaltet. (das
hierirı bestehende Verdienst) mit nichts (anderern) verglichen
werden. Wenn man (die Wesen) ermahnt, die drei Zufluchtcn 1)
anzunehrnen (und) aIle Gebote zu fıaltcn, (so class) kcine Schadi
gungcn verhanden sind und die drei Taten nicht lecr sind ~), so
kann (dicses Verdienst) mit nichts (arıderern) vcrglichcn wcrdcn 3).
Werırı man alle Weserı aller Wclt-Elemerıte entsprechend ihrer
Kraft, entsprechend ihrcm Können und entsprechend ihrcn Nei
gungen ermahnt, inmitten dcr drei Fahrzeuge ein Hcrz dcr bodhi
zu erzeugen, so karın (dieses Verdienst) mit nichts (andcrenı) ver
glichen werden, Werın man alle \Vesen in alien Welt-Elemcnten
innerhalb dcr drci Zeiten ') die Unbehindertheit ertangen und sic
(so) schnell unermcsslich (viele) Verdicrıste vollerıden lasst, so
karın (dieses Verdienst) mit nichts (anderem) vcrglichen werdcn.
Wenn man alle Wesen der Larıdcr dcr drei Zeitcn errnahnt und (so)
veranlasst, dass sic ohne Behindcrung die drci bodhis:'} erlarıgcn,

i} SkI'. ıri~a,.tı~a-gamantı. die Zufhıchrnahrne zu Buddha, zum dharma
und zut' Gemcinde.

') Gcmcint wohl: die drei Tati~kcitcn (<1<.'5 KörlX'"" c.h:r Ht'de und der
(;cdankcn) im ~utcn Sinnc aU8üben. - Bei P. dcr Satz: '(da.." Verdlcn~t. da,c;;
,,!arin besteht.) da.ı;;.~ ma.n den drt'i I{lcinodicn Huldi~ur'1gı'n vt.·ransta]tf't.
k:ı.nn mit nıchts (andcrcm) ver~lich<.'n werden; (<.Ja!\ Vcrdienst. d;ı."\ darin
bt~Slcht.) das."I man sich nn die lIfel Zuf1uchten (und) an !ki.mthche Gd>ote
h~ilt. ka.nn mit nicht~ (andercm) vergIiehen werden: (cJas V~f'(licnst. d:t.ct <larm

u("Stcht.> das.'t tlrei Ti\tl~n (im Text stcht· jetloch ~ fi, 'die cln·j Klcin

(Kiit!fj', wahr~heinHch cin Feh'4.~r) nicht lt.~cr tttnd, kann rnit nicht~ (nuCıcrcm)
v('q:,lichcn wC'rocn'.

3) Im Ui-.t. (S. qo. f 5 fL) ist die A\lnas!'tun~ cine :~nd(~rc. Dan:u.:h ıtellen

tlit"-;t'r und die COlJ{cndmı S;it7.t! jPdeNma' ...-ine Steigcrung clar. th'rart cıa,." d:ı."i

jf·(l('~tf..\t fotgtmde nicht mıt dt'm unmittdhar V()raus~f.·h(~IHlı·n v crf.":' ii et H'n
w ..onl,:n kann. D(.·r \Varılattt .lc5 Chith.·si~dH..n und des Tihct i~c.:JH'n ~e...tattct
ah"r k;ı.um cint'nn(ıcn~ tJhcnctlınrtg :lll!l cHc nbcn ~(').t\·hc.!rH"..) =ttt, v~L S, 108, Ann\. i.

i) ı )1("~C ltiml: i. (tic '<:'t1ı;aku.lxnllti. 'J. (lıe P'tıl)'llıa(bw(tlJ:ıı .)/_w/hi und ).
diı! u.nııtlaf'a-bodhi ('HIf.ı/{~~(ı.~II"")·tlksllJ.ui)()Jhj). V~1. AtltrIIHIAMM,\KO~"', \'1.
S. ~!'!.ı. im CIHAn-.. ultN(; YA-Stil' (Ch,j;~n 3. s. gb) h'Hh~t ~ich nUSSf!rt1t.'IH

no~h eltuı antıere Dreltt-iluns.;: t ...he: bı,dl,; ıı..,. w:ıhrc.'n \\·ıs"!.'ns ( cr !{:ı.ı ).

~
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so karın (dieses) Verdieast mit nichts (anderern) vcrglichcn wcrden.
Werın man alle Wesen der Lander der drei Zelten errnahnt und (so)
veranlasst, dass sie schnell aus den Nötcrı dcr vicr schlechtcn
(Wiedcrgeburtsjstütterıherauskornmen, so karın (diescs Verdienst)
mit nichts (andcrern) verglichen worderi. Werın man alle Weserı

der Larıder dcr drei Zciten errnahnt und (so) veranlasst , class sie die
ausserst schwererı schlechten Tatert beseitigcn, so karın (dieses
Vcrdienst) mit nichts (anderern) verglichcn wcrden. Werın man sie
crrnahut und (so) veranlasst, class sie von alleri Nötcn bcfreit
werdcn. so karın (dieses Verdienst) mit nicnts (andcrem) vcrglichcn
werdcn. Wcnn man sie von allcn Schrccknisscn, Nötcn unu Be
drüngrıissen Irei werdcn lasst, so karın (dicscs Vcrdierıst) mit nichts
(andcrern) vcrglichen werden. Wenrı man (die Wesen) errnahnt und
vcranlasst, class sic var den Buddhas der drci Zcitcn über die \'er
dicrıstc, die bci alleri Wescn verhanden sirıd, Mitfrcude empfindcn
HUU den Wunsch nach dcr bodhi hcrvorbringcrı, so karın (dicses
Vcrclicnst) rnitnichts (arıdcrern) vcrglichcn wcrdcn. Wenn man die
Wescn crrnalınt. den schlcchten Wandcl und die Tüten des Selıma

hens und Schc1tcns zu bcseitigen und den Wunsch zu hcgen, alle
Verdicnstc zur Vollendung zn bringen. und sie übcrall, \Vo iınmer

sie (wi<."dcr)gcboren werden, instandig bittct, alIcnl1rci Klcinodicn
Huldigung zu cr\vcİscn, sie zu chrcn und 7.U prciscn, und die \Vesen
instündig bittct, in reiner \Vcise verdicnstlichc Tatcn :l.uszuübcn
und (so) die bodhi vül!ig zur Vollendung zu bringen, so kann (dieses
Vf.!'rdi(~nst) mit nichts (andcrcm) vcrglichen v.'crdcn. Und daruın

soll nıan wissen: 1nst:indig scine Ditte zu richlen an di~ drci l\:ı~in

odiendt'r drei Zeiten aBer \Velt-Elcnıcntt."t inst;indig daruın zu
bitt(~nı <iit~ scchs piirnuıil,;s voHstiindig zu crfülkn, in~tandig

<1arunı 7.U hittcn. das Had des ancrhöchstcn tihanna in I3cwegung
7.\1 sctzcn. insUindig dar1Ull zu bitt(~nt uncrmess!ich (viek) ka/pas
hin(hırch in dcr \Vclt zn \\"cilen und den uncrmesslic.hcn, ~chr

ticlt'n und wundcrba,rcn tlJttı,."ıcı ın vcrkiir\(lı.~t\: dit'S~~ V(~rd\enstı~'

sind sı'hr ti'eC und ki;nni'n (deshalh) ınit nichts (anucrcın) vergIichen
wen.h'n"·

l)nrau( crhobcn sich der GcittC"t'-}-Icrr ~a.kra, die Gütt,tl (h~r

G:u'ıgti. die un(~rO"H'S'slich (vielen) Brahınan-KaOtgı; und die Sıcharcn

~o tlit~ lmt/hi cl{'r g<,·ı·ıJ.;f1(~t(·rt Mith" (11 til!), 3. dif~ II/'f/hi dcr wif'klıclwn

~atur ( ıjL 'ı1: L - V~L andı S. i)l. Anm. l.

der Vicr-grossen-Göttcr von ihren Sitzen, erıtblössten die rechte
Schultcr, stellten das rechte Knie auf die Erde, legten die hohlen
Handflachcn zur Vcrehrung aneinander und sprachen zu Buddha :

,.Erhabener, an ch \... ir wollerı diesen ganz ausgezeichneten Sütra
König Goldglanz hörerı, ihrı jetzt alle annehmen und festhalten.
lesen und rezitieren, im Gedachtrıis behalten, inn uns gut einpragerı

und anderen ausführlich erklareri und darırı, gestützt au! dieserrı

dharnıa, verweilen. Weshalb ? Erhabener, weil wir nach der anut..
tarasamyaksambodhi zu streben würıscherı und (darurn) dies, wenrı

wir deri o verschiederıartigcn hcrvorragenden Merkmaleri jcrıcr

Wahrhcit entsprcchcn, dcr Wandel nach dem dharnıa ist. ii

Daratıf streuterı König Brnhrnan. der Götter-Herr SJ.kraus\v.
auf die Sthttc, wo (Buddha) den dharma verkündet hat te, überall
manrıigfaltige 1Jıandara-Blumcn und (ebenso) atıf Buddh:ı. I)İe

Erde des Welt-Elementes der Drcitauscnd-grossen-Tausend k.ırn

im grosse Bcwcgung. Alle himrnlischcn Trommeln und ~1usik instru
mcrıte crtörıten von sclbst, ohnc dass sie angcsclılagen wurdı-r.. o

Durch den ausgesandten Glanz von goldener Farbe wurderı e.e
Welt-Elcrnente ringsum angefüllt, und wunderbarc Klange karnon
zum Vorschein. Darauf sprach der Göttcr-Herr Sakra zu Buddha :

,.Erhabencr, dieses allcs ist die Scgensrl1:>.cht des Goldglanz
Sütra. In l\litgcfühl und Ba.rrnhcrzigkcit beschützt es in jeoL'r \-\'t:i~(',
tördert in mannigfachcr \Veisc. nıchrt in mannigfacher \Vci~e die
guten 'Verkc der Bodhisatt.va-s und hescitigt die H incienıisse der Tat:'

4Ij A Buddha sprach: "Es İst so. es ist so, \vic du sagst. \Veshalb?
Guter Sohn. ich' t.~rinnere rnich an eine frühcre Bt~gcb('nhcit: Ah;
uncrrnesslich (vicle) }-Iunc.!('rttau5cndc von tıs(l1.Jıldtyeyah'alll,as vcr
ga.ngen \varcn. erschicn in der \Velt cin Bu<1dlı:ı ınit Nanıen l~:\T

NARAJA"t.o\lIAPHAl:li·ıAsALoKA(?), ein Tath::1gata. ("in Arh:ıt, ein
voltkonnrıeri. Erlcuchtctcr} und vcr\veiltc 6Soooo()() kalpas in der
\VclL Sohald damals dcr Tat.hftgata Rı\T:-ı,\U,~JAM/\UA·,>n.\UIL:\.SX

LO ii " in der \Vclt ersehir.nen \var, verkiindete er in dcın \Vunsch~,

aBc \Vt"~f~n, (lie ~fens<.~hen und Güttcr. ~akr:\. Drahına.n, oic Srafn:\.

'.'as und Brahrnan('n, ZU crlü~t'n und glüeklich l.U ınachen, in ıler

(,~n.tcn Vcrsarllnılung den «lhıırmil und crlüsti'J (d:\<lurch) IOO<)()() ınal

IO.OO(}ooo und 10.010000 (\V{'scn). Sic ane criaııgl(~n die Frucht dr's

Arhat. }o1ach AU{7.('hruug ihrcr Unrcinlwiten 1) ((:r1:ıngten sic)

tL Skr. ,1."'&f.'il; v~L S. l • .\ n tl i. S.

~
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die drei Wisserı I), die sechs übernatürlichen Erkennınisse und die
unbehinderte Machtvollkornrnenheit. In dcr zweiten Versarnrnlurıg

erlöste cr weiterhin 90000 mal ro.oooooo una 10.010000 (\Vesen).
Sie alle erlangtcn die Frucht des Arhat, Nach Aufzehrung ihrer Un
reinhciten (erlangten sie) die drei Wissen, die sechs übernatürlichcn
Erkenntrıisseund die unbehinderte Machtvollkomrnenheit. In der
drittcn Versa-mmlung erlöste er weiterhin 98000 mal 10.000000 und
10.010000 (Wesen), Sie alle erlangterı die Frucht des Arhat, US\v.

wie oben.
Guter Sohn, damals hatte ich den Körper einer Frau mit Nameri

PUNYARATNAPRADHA(?) 2) angenornmen. In dcr dritten Versarnın

lung naherte ich rnich ehrcrbietig 'dem Erhabenen, nahm dieses
Goldglanl.-Sütra an, hielt es Iest, las und rezitierte es und erklarte
es ausıührlich andercn, weil ich nach der anutıarasamvaksambodbi
strebtc. Damals gab mir jcner Erhabenc die Prophezciung : Diesc
Fr:ıu PU~YARı\TNArRADnA wird in zukünftiger Zeit ein Buddha
wcrdcn mit Narnon SXKYAMUNI, dcr Tathügata, dcr Arhat, dcr voll
korumen Erleuchtetc, dcr mit Wisserı Ausgest:ıttetc, dcr Sugata,
der die \VcU Kennende, der Allerhöchste, der Lenker dcr Menschen,
der Lehrer der Götter und Menschen. Buddha, dcr Erhabene 3).
Nachdcm ich dann den Frauenkörper aufgegeben hattc, bin ich
von da an an den vier schlechtcn [Wiedergeburtsjstüttcn vorbei
gckornmen, bin (nur) tınter Göttem und ~lenschcn (wicdcr)geboren
worderi und habe in hohem Masse wunderbares Glück emplangen.
In 48000(4) Existenzen wirktc ich als cakrat'arti'n-König, bis ich
heutc die vollkommene Erleuchtung voHendct habe und nıetn

H.uhfn überallhin vernommen \vunle und \vcithin da.s \Velt-Eiement
er{iillt haL"

Da 6) erblicktc plötzlich die ganzc grossc ~Vcrs;ımmıung den
Ta.th~1ga.ta RATNAltAJ A)'IAHAPRABUASALOK!\, \vic er das R;\d des
anerhi~hstcn dhar,nt' ·in Bcwcgung set1.tc und den ganı '\fundcr

uaıcn d/uır"ıa crkHirte.
,.(~utl'r Sohn, von dieser Scl/ui-\Vc1t aus in ö~tlichcr ı.ı'chltln~

hinter den wic dcr Sand von hundcrttaus'(ond G~u\g~s ,-:ıhlrcıclsen
Ru<1(lhn-L"ındcn ~ibt es eine \Vdt "ıit N:uncn RATNi\t.A~Il<AHJ\.

. .~

ı) Vgl. s, 10A, Annt. s'·
i) 1" ·rih. LI· (S. -.134, 2)) i~t di~ Frau 'die G,>ttin Gar\gı'.

'} V gl. S. '167, Anm. 1.

t\ ·rih. II (S. -.1j.\. 31): 'ltıOtK)'.

b' tm \\i~. (S. (J5. '" tl.l ist c.las (o'~ ....ntlc l'oc" 'Nt·iıı', ;\tl"t~t'SdHltiidct.

DieserTa,thagata RATNARAJAMAHAPRABHASALOKJ\ ist jetzt dert
erschienen. Er ist noch nicht 1) ins Parinirvana eingegangen,
(sondem) verkündet den ganz wunderbaren dharma und bekehrt
(so) in umfassender Weise s) die Geschöpfe.. Den ihr seht, das ist
jener Buddha.

Guter Sohn. wenn em guter Salın oder eine gute Tochter den
Narrten dieses Tathügata RATNARAJAMAHAPRABHASALOKA hört ,
dann wird er aus dem Bodhisattva-Lande nicht rnehr zurückkehren
und wird das grosse Nirvüna erreichen, Werın eine Frau den
1\amen dieses Buddha bört, dann wird sie gleich nach ihrern Leben
seherı, class jener Buddha zu ihr kornmt ; und sobald sie den Buddha

-ili B gesehen hat, wird sie niernals mehr den Körper einer Frau erhaltcn,
Öuter Sohn, dieser ganz wurıderbarc Sütra-Text Goldglanz

fördert .in mannigfachcr Weise, rnehrt in mannigfacher Weise die
gutcn Werke der Bodhisattvas und bcseitigt die Hindernisse der
Tat. Guter Sohn, wenn ein Mönch oder eine Nonne odcr ein Laien
bruder oder eine Laienschwester dort, \\'0 sic sich gerade belinden.
den Menschen diesen ganz wunderbarcn Sütra-Text Goldglanz
verkünden, in diesern Lande werden alle die vicr verschiedenen
Vorteile 3) der verdienstlicherı Werke ernpfangen. Welche vier ?
i. Der König des Landes wird ahne Krankhelten sein und kcine
Missgeschicke haben ; 2. die Lebenszeit wird lang sein, und es wird
keine Hindernisse geben ; 3. es werdcn keine Feinde verhanden sein,
und die Heere werden tapler scirı: 4. Wohlbefinden und rcichc
Freuderi (v/erden verhanden sein), und der rechle dharnıa wird sich
"'cithin a.usbreiten. \Veshalb? Weil dieser Menschenkönig bcsUindig
von Sa.kra, von Brnhman, von den Vicr(-grossen)-Königen und
\'on der Menge der Ya,kşas gemeinsam bcschützt ""ird".

Darauf sprnch dcr Ern:ıbene zu der grosscn Vcrsammlung-:
"Gute Söhne. sind diese Dingc wahr oder nicht ?"
Daraur cn\"iderten die uncrnH":\slich (grosscn) Seharen. ~a.kra,

Brahm:ın, die Vier(-grossen)-l\:öoigc und die l\fcngc dcr Yak~as.

al1c einstimınis dem Erha,bcut'n: "So ist es, so ist (,'s. In \\lclchcrn
Lande man diesen wundcrbarcn Si1tra-König vcrkündct. lic,.t
und-rcı.iticrt. 7.U den I-tcrrcn dicscr tander wcrden wir, dic Vicr
(-grosscn}-Itı:üniı;c, inımcrda-r .konunen, (unı) sie zu be~chüt1.('n •

i) i" Tib. III ftohlt die Nf".."üorı,

ı) Tih. Jtt: '(ürelert uic <';ccht\pCc'.
2) S 7S f. Wl'rt1ı'n andere ·vi...r \tortcHe· gcna"ut.

~
5
~
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werden hingehen und gemeinsam (dort) bleiben, und alle Miss
geschicke und Feirıde, die diese Könige haberi sollten, werden wir.
die Vicr(-grossen)-Könige, völlig zur Ruhe kommerı lasserı :
Sorgen und Seuchen werden wir auch besei tigen und heilcn ı).

die Lebenszeit mehren und gute Vorzeichen wirksam werden lasscn :
'vas sic wünschen, wird sich ihrem Herzen gemass erfüllen ; irnrner
dar werdcn sic Freude erzeugen; und wir werden auch alle Heere,
die in diescrn Laride vorhandensind, tapter und heldenhaft machen."

Buddha sprach : "Gut so, gut so! Gute Söhne, so wie ihr
s.ıgt, sollt ihr es ausüben. Weshalb ? Wenn diese Landesherrcrı

dem dharma gemass warıdeln, dann wird auch das ganze Volk
in Übereinstirrımung mit dem König einen Wandel rıach dem
dlıarnıa ausüben. und (auf diese Weise) werdct ihr alle Schörıheit,

Macht und hervorragenden Nutzen erhaltcn ; eure Palüste ==)

werden glarızrcich und euer Gcfolge stark und blüherıd scirı."

Darauf sprachen Sakra, Brahrnan U5\\'. zu Buddha : "So İst es.
Erhabencr." ·

Buddha sprach : ,.An welchcr Statte man diesen wunderbnrcn
Sütra-Text verkündet und licst und er sich (so) weit ausbreitct,
in diesern Lande werderı die gresserı Minister und die HiHsminister
vier Artcn von Vorteilen haberi. Welche vier ? I. Sic wcrdcn sich
gcgcnscitig Iiebcn und achtcn, ehI'cn und ein:ınder liebend gcdenkcn:
2. sic ,,'erden inımerdarvon dem l\lcnschcnkönig itn Herzcn geliebt
und gechrt werdcn, und auch von den Sr:ı.mal)a.s, den Brahmanen
und den Leutcn dcr grosscn und kleinen LIinucr wcrdcn sic gcchtt
w(~rden: 3. sic wcrdcn Schiitze gering und den dJıar"ıa hoch achtcn,
nicht 'nach wcltlichem Profit strchen, und (daher) \\'crden sie überal1
einen ausgcıcichn~tenNamen cr\\'crbcn und von dcr I\-fcnge rcspek
tiert wt~rd('n; 4- ihre Lebcnszeit \vird la.ng scin und sie \verden in
\Vohı~finCıcn und Frcudcn (lcben). So hcissen die vier .Artcn dt'r
Vortcile.

\Vcnn in -..incnı Landc dieses Sntra verkündet \vird :l), dann \v(~rdl"n

i) ~fl ~. richlig? nd P_ ilitl'la dallir ı'ft ~. wa~ dı..:tt\ Tlh. bQ.J-.=il1

:$O.r.-p(l' IJgyill-pl4 ~ut cnt~"richt_

') Skr. •';'UI.,,,, , die durch .lit" Luft zichenıkn Cütlcrwa~('n,

t) Tib. ı i [: '\Vc.mn dn T.and(·sh(~rr ()'.'l·ıyi bdrı'f·fm) ..\it'~('" Sııtr:ı ,"(-rıüın·

clt·t'; (1.• \00 hat .h.·m Til.. ~ ::i.:. statt i ± v()rgd('~l'n, -rib. II (S. ';q(,.

.tl) :,hnlich \Yıe.' ()lJı~n: 'Die Urahananen . _. diı'!'tl'1' I';\lHiı:~, in ek", .!H·','r
n.'ehte ,",14,,,,1& vt'rkiindı:t winl'.

die Srarnanas und Brahrnanen vier Arten von ausgezeichneten
417 C Vorteilen erlangen. Welche vier ? i. An Kleidung. Trank und Speise,

Lagerutensilicn und Arzrıeimittelnwird nicht der geringstc Mangel
scin ; 2. alle werden friedvollen Herzens nachdenken, leserı und
reaitieren : 3- auf Bergen und in Waldern werdcn sie glücklich
wohncn können ; 4. alles, was sie im Herzcn wünschcn, wird ilıncn

in Erfüllung gehen. So heissen die vier ausgezeichrıeterı Vorteile.
\Venn in einem Lande dieses Sütra verkürıdet wird, dann werdcn

alle Leute reiche Freude erlangen, und es wird keine Seuchen
gcbcrı. Die Kaufleute werdcn kommen und gehen, reichlich Kleirı

odien und Schatze erlangcn und werden rni t ausgezeichncten
(religiösen] Verdienstcn ausgestattet sein. So heisscn die marmig
Ialtigerı 1) Vorteile der Tugcrıdcrı."

Darauf sprachcn Brahmarı. Sakra. die Vicr(~grosscn)-Hi!nme15

königc und die grosse Vcrsamrnlung Ltı Buddha : "Erhabener,
solango die derartigen ticfen Prirızipien des Sütra-Tcxtes vor
Augerı sind, sollst du wisscn, dass die 37 Artcn der dlıarınas, die
dcr bodlıihclfen 2). in dcr Wclt blciben und noch nicht vcrschwindcn,
dass (aber) J sobald dieser Sütra-Text verschwindet, auch der rech te
ıllıarnıa verschwindct."

Buddha sprach: ..So ist es. so ist es. Gute Söhnc, durum 5011t ihr
aus diesem Goldglanı-Sutra ('inen Satz, einc gallitr, cin I{apitel
odcr einen Abschnitt mit hüchster Anc.1acht in rechter \Veisc lcscn
und rezitieren. in rcchtcr \Vcisc nnhörcn und fcsthalt(~n, in rechter
\Veise uarübcr nachdenkcn, in rcchtt'r \Vei5c darühcr ıncditiercn

und den \Vcscn ausführlich erkH,rcn und \v<.'it verbreiten. l)ann
\\'crden :ıur lange Zcit euer \Vohıçrg{~hcn uud dt'r Nut7.r:n dcr VI.'r
dicnstc kcine Grcnzcn habcn. tt

~achdeın die grossc Vcrsamn\lung die l~~dc des Butldh:ı vcr
nutnınen ha.ttc. cmpfingcn sic a11c nusgczl'ichncte Fijrdcrung und
n;thınen ıılİt gross('r Frcu{Je (die Rede) :lO.

'} bu t"~. (S. Cl.), ~ı): "(tiL' V;t'l· V('nchi,-"(lt~n,'n Vorh'tlc- t
: fl"'IUf'tlbpn"chcufl

w\rd 1.L\!i \"uran~t·ht·IHıC.1 in "'t'f ArtL'n "!·ı:liı~,It'rt. - ı)a~t'~t'n ht·t'ultt ..tic'
l.ı~\ln~ "wm·ra bii ,1ı".tJU-l'gs in ii vnıı Tib_ ı Il nur t-ilU'tu "-"IDlı"r...l., in
c.tlt-"'.~ın Fallc Jnli./Juo;,'.ı; 1<...-"h'll Sin" h;Lttt·.

') Skr. bOllhipflJHikıi 10",,,.,,,1/6 (P/di /xıi//ciprıkkhiyıt 111"",1"".1) Htı.-r bnıihl

t,i4~iJtIL \'~l. lx.·"'oJuic·r~ AUHıuuAıtMAXU.:ı.\, VI, S. ıSı IT.: Cfft.\o.~lıtNt~

"'A·~IIU. Clui:w 1 J, S . .sa. nıe 37 HiU!4rnittt·ı .Ier IJ."fl&. wC.'r.ku eti "j"r CruPl t t ·1\

('ın~\·h'ih. ~ tlre'im:'! vi"r, !\\f,'im:al hanf, ,,"inmal !'li,'h,'" uııd ('inııı:d ıuht.

~
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DÜZELTİ (Errata)
Gösterilen tüm özene rağmen dizgi sırasında bazı sözcükler yanlış

yazılmıştır. Bu yanlışlıkların en Önemlileri aşağıda' gösterilmiştir.

Çoğunluğu}GİRİŞ kısmındaki örneklere ait 'transcription' işaretlerindeki

eksiklikler oluşturmaktadır.Çalışmanınhazırlandığı sıralar Gerhard Ehlers
tarafından hazırlanmış olan Katalog'un görülernememişolmasından dolayı

da, nüsha farklan kitaba katılamadığı için metnin aslından kaynaklanan
bazı yanlışlıklar düzeltilememiştir. Buna göre düzeltilmesi gereken en
önemli yanlışlıklar düzelt iuit: arka sayfasındadır. Okumadan önce bu
yanlışlıkların düzeltilmesini saygıyla rica ederim.

SAYFA/SATıR YANLıŞ DOORU

8/24 harfyeriyle hafleriyle

9/17 Bars'a Bars'la

9/22 tanıtılılır tanıtılır

9/33 tatanıtan tanıtan

9/36 hakkında hakkında bilgi

10/2 yayımlana yayımlanan

ll/son satır başdınhiı başdınkiı

12/1 ortukrah trtukrak
12/29 ok~atsar o~~atsar

12/30 a~nukı 161.5; bıf.mayuk a~nuJ.rı 161.5; bı~mayuJ.r
12/33 tanukla- tanukla-

12136 -k- (sa'kışsız -IJ.- (salışsız

12137 -brahmi -brabmi

12147 ortunkı ortunki

12/48 adarimalı adartmak

13/13 adğnnguluk ve adgan- açliJrı,nguıuJ.r ve açlgnn-

14/80n satır amraş- omraş-

15/15 yaşurguluk yaşurguıuJ.r

15/17 yolefdür- ygle~dar-

17/BARAT Sôkiz Stikiz

17/CHOI bicin/becin bicin/becin

29/notlar ts'utı

33/son satır olduğunu olduğu

40/148.1 kuyü kJIYU



EHLERS

No: 57

No: 61

ALTUN YARUK

(LENİNGRAD)

136.10
146.2
166.6
169.11

172.7
199.18

YANLıŞ

todap
tuğurğalı

tapırtsız

~ayu

'eng-magat
kün-ni

DOGRU1

totap2

turgalı

tepirtsiz"
turmış kayu
veya tgr(ü)miş

ang-magat"
kuin-ni''

Dizine eklenecek/düzeltilecek:

110a

117a

123a (en üst)

"san- saymak, farz etmek" düzelt --. "ait
olmak, bağlanmak", krş, BT IX-2, 106a.

"tu'rğur-" maddesinde "ayançang t. -sar"
düzelt -+ "ayançang kgngül t.-sar"

y(a)rl(ı)g (II) zavallı, düşkün, acınası, se
fil:

1 Gerhard Ehlers, Alttürkische Handschriften, TeH 2, Stuttgart 1987.
2 Krş. M. Erdal, Old Turkic Word Formation; Vol. II, Wiesbaden 1991, s.

425.
3 Bkz. ED 445a ve 486b, Clauson'un okuduğu gibi, ön ünlülü şekil köken
bakımındandaha doğru olmalı.

4 ang-magat « Skr. aIigamadha 'Name eines Reiches zur Zeit des Buddha';
sözkonusu düzelti için sayın Jens Peter Laut'un uyarısına teşekkür

borçluyum; bkz. J.P. Laut, Der frühe türhische Buddhismus und seine litera
rischen Denhmiiler, Wiesbaden 1986, s. 125.

5 kjrirı için bkz. BT XIII, 217b (kuin - chin. juan Buchrolle, Abschnitt) ve
Ceval Kaya, Altun Yaruh, cilt II, İstanbul 1989, (L.Ü. Ed. Fak. Doktora
çalışması) s. 464b.


