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XIX SEADMUSE JÄRGIJA
256. Mitte see ei järgi Seadmust, kes asju erapoolikult käsitleb. Tark uurib mõlemat, nii õiget kui ka
valet.
257. Seadmuse järgijaks, Seadmuse kaitsjaks nimetatakse arukat, kes suunab teisi erapooletult ja
vastavalt Seadmusele.
258. Mitte sellepärast ei ole ta tark, et palju räägib. Targaks nimetatakse seda, kelles on meelerahu
ning puudub vaen ja hirm.
259. Mitte sellepärast ei ole ta Seadmuse hoidja, et palju räägib. Seadmuse hoidja on see, kes kogu
ihuga näeb Seadmust ja kunagi ei väldi Seadmust, kuigi on sellest võibolla vähe kuulnud.
260. Mitte halli pea tõttu ei ole ta vanem. Kellel ainult palju aastaid on, seda nimetatakse kasutult
vananenuks.
261. Kelles on aga tõde ja Seadmus, kelles ei ole vägivaldsust ning kes on ennast ohjeldanud,
taltunud, kõntsast vaba ja tark, sellest öeldakse ‘vanem’.
262. Kõneosavus ja ilus välimus ei tee inimest meeldivaks, kui ta on kade, isekas ja võlts.
263. Kelles aga need omadused on täiesti hävitatud, juurtega välja kistud ja kõrvale heidetud,
niisugust arukat ja veatut kutsutakse meeldivaks.
264. Pea paljaks ajamine ei tee veel lodevat ja valelikku erakuks. Kas saab ahnuse ja soovide
võimualune olla erak?
265. Kes on aga vaigistanud nii suured kui väikesed patud, sellest öeldakse ‘erak’. Ta on ju
vaigistanud patud.
266. Mitte sellepärast ei ole ta munk, et palub armuande. Mungaks saadakse alles siis, kui omaks
võetakse kogu Seadmus, mitte varem.
267. Mungaks nimetatakse seda, kes on ületanud nii pälvimused kui ka patud ja kes elab siinilmas
kasinalt ja arukalt.
268269. Vaikimine ei tee inimest vaikijaks, kui ta on tobe ja nõme. Vaikija on see, kes otsekui
kaalusid käes hoides valib ülla ja loobub patust. Vaikijaks nimetatakse seda, kes kaalub mõlemat
maailma.
270. Ei ole õilis see, kes olendite kallal vägivalda tarvitab. Õilsaks nimetatakse seda, kes ühegi
olendi kallal ei tarvita vägivalda.
271272. Ei kõlbelisus, ei kombetäitmine ega ka paljuõppimine, ei keskendumine, ei eraklus ega ka
mõte «Ma maitsen täiuse õnne, mida tavalised inimesed ei tunne» saa pakkuda teile, oo mungad,
rahuldust, kuni teis ei ole kadunud meelemürgid.

