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XIV VIRGUNU
179. Mis teel leida küll teetut lõputut Virgunut, kelle võitu ei saa olematuks teha ega tagasi tuua
seda, mille ta võitis?
180. Mis teel leida küll teetut lõputut Virgunut, kelles ei ole enam janude kootud võrke?
181. Isegi jumalad kadestavad mõtluses viibivaid tarku, oma mõtteid valitsevaid täiuslikke
Virgunuid, kes tunnevad loobumisrahust rõõmu.
182. Ei ole kerge inimeseks sündida, ei ole kerge surelikuna elada, ei ole kerge sattuda Üllast
Seadmust kuulma, ei ole kerge sündida ajal, mil ilmuvad Virgunud.
183. Kõikide patutegude vältimine, hea tegemine, meele selitamine – see on Virgunute õpetus.
184. Kestev kannatlikkus on ülim askees. «Nirvaana on ülim,» ütlevad Virgunud. Sest erakrändur ei
tee teistele kahju ja erak ei vaena teisi.
185. Ära solva, ära tee kahju, järgi Pratimokšat, tunne süües piiri, ela eraklikult, rakenda ülevaid
mõtteid – see on Virgunute õpetus.
186. Isegi kullasadu ei too himudele rahu. Tark aga teab, et himud toovad vähe rõõmu, küll aga
kannatusi.
187. Ta ei saa rõõmu isegi taevastest naudingutest. Täiusliku Virgunu õpilane tunneb rõõmu üksnes
janudest vabanemises.
188. Hirmust vaevatud inimesed otsivad kaitset kõikjal – mägedes, metsades, hiites, puude ja
pühamute juures.
189. Kuid ka need ei paku kindlat kaitset, kuid ka need ei paku ülimat kaitset. Nende kaitse alla
minek ei vabasta kõikidest kannatustest.
190. Kes aga on läinud Virgunu, Seadmuse ja Koguduse kaitse alla, see saab tõeliselt aru Neljast
Õilsast Tõest:
191. kannatusest, kannatuse põhjustajast, kannatuse lakkamisest ning kannatuse lakkamisele
viivast õilsast kaheksaosalisest teest.
192. See on kindel kaitse, see on ülim kaitse. Kes selle kaitse alla läheb, vabaneb kõikidest
kannatustest.
193. Raske on leida õilsat inimest, need ei sünni kõikjal. Kus aga tark sünnib, seal elab rahvas
õnnelikult.
194. Virgunute ilmumine on õnn, Ülla Seadmuse õpetamine on õnn, üksmeelne Kogudus on õnn,
üksmeelsete askees on õnn.
195. Ta austab austusväärseid, Virgunuid ja nende õpilasi, kes on üle saanud kõikidest takistustest
ning pääsenud kurbusest ja halisemisest.
196. Kes austab niisuguseid vabanenuid ja kartmatuid, selle pälvimuste hulka ei suuda keegi
loendada – on see siis niisugune või mitte.

