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X VÄGIVALD
129. Kõik värisevad vägivalla ees, kõik kardavad surma. Aseta ennast teise asemele ning ära tapa
ja ära põhjusta tapmist!
130. Kõik värisevad vägivalla ees, kõikidele on elu armas. Aseta ennast teise asemele ning ära tapa
ja ära põhjusta tapmist!
131. Kes iseenesele õnne otsides kasutab õnne himustavate olendite vastu vägivalda, see ei leia
hiljem õnne.
132. Kes iseenesele õnne otsides ei kasuta õnne himustavate olendite vastu vägivalda, see leiab
hiljem õnne.
133. Ära räägi kellegagi jämedalt, sest teised vastavad sulle samaga! Õelad sõnad põhjustavad ju
kannatusi ning sind võib samuti tabada vägivald.
134. Kui jäid vait nagu mõrane gong, siis oled leidnud nirvaana, sest sinus ei ole enam
ettevõtlikkust.
135. Nagu karjus ajab kepiga lehmi karjamaale, nõnda ajavad vanadus ja surm olendite elusid taga.
136. Rumal ei taipa, kui teeb patutegusid. Nõme vaevleb oma tegude käes, otsekui põletaks teda
tuli.
137140. Kes kasutab vägivalda vägivallatute vastu ja karistab neid, kes ei vääri karistust, see
jõuab peagi ühe seisundini kümnest: teda võib tabada äge valu, õnnetus, kehavigastus, raske haigus,
meelekaotus, kuninga põlu alla sattumine, ränk süüdistus, sugulaste kaotamine, varanduse hävimine,
maja mahapõlemine. Kui keha hävib, siis satub rumal põrgusse.
141. Ei alasti kõndimine ega sassis juuksed, ei keha pori, tolmu või roojaga määrimine, ei
paastumine, ei paljal maal magamine ega kükitamine tee puhtaks inimest, kes ei ole üle saanud
kahtlusest.
142. Olgu ta isegi üleni ehteis, ent kui ta elab rahulikult, tasakaalukalt, ohjeldatult ja kasinalt ning
kui ta ei kasuta olendite vastu vägivalda, siis on ta vaimulik, siis on ta erak, siis on ta munk.
143. Harva on maailmas leida nii häbitundvat inimest, keda ei ole vaja laita, nagu õilsale ratsule ei
ole vaja piitsa anda.
144. Olge innukad ja erksad nagu kergelt piitsaga riivatud puhastverd ratsud! Usu, kõlbluse,
tarmukuse, keskendumise, Seadmuse uurimise, täiuslike teadmiste ja täiusliku eluviisi abil ületage see
mõõtmatu kannatus!
145. Kanalirajajad juhivad vett, vibukütid suunavad noolt, puusepad painutavad puud, vooruslikud
ohjeldavad iseennast.

