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             I

Tähtsaim kõigest – tajuda Alget

    tajud Alget – oled kõikvõimas

    sest

    tajud Alget – mõistad Kõiksust

    mõistad Kõiksust – armastad Maailma

    armastad Maailma – usaldad Inimesi

    usaldad Inimesi – saad kõigiga üheks

    saad kõigiga üheks

                 pole poolt, pole vastu

                 pole hea, pole halb

                 pole tulemist, pole minemist

                 pole algust, pole lõppu

    oled kõigega kooskõlas

    nii oledki kõikvõimas

             II

Inimese enamasti

oma soovid hukutavad

                 ühest saab kaks

                 kahest saab kolm

                 kolmest saab neli

    kes jõuab hoogu peatada

                 kiirus on suur

                 ümbrust ei märka

                 ei taju rütmi

                 ei sisene tervikusse

Võib hiljem selguda

pole olnudki

             XCIII

Tasakaalustad vahendiga

    sekeldusi rohkendad

tasakaalustad vahendita

    sekeldusi vähendad

Vahenditest loobudes

taastub algne loomulikkus

             XCIV

Kui riigis

ei valitse loomulikkus

kui inimeste seas

ei valitse mõistmine

    täiuslikul raske elada

Väline avameelsus

seesmine salakavalus

ei muretse

    sunnitakse muretsema

ei ahnitse

    sunnitakse ahnitsema

ei kavalda

    sunnitakse kavaldama

lõpuks veel öeldakse

    kõik inimesed

    käitugu inimlikult



             III

Tunned pole hüve

märkad pole kooskõlas

    tahad muuta tegelikkust

    ütlen pole vajadust

        Tegelikkus on ju Algest

             nõnda on otstarbekas

             nõnda on kooskõlas

             nõnda on hüve

    inimesel pole vabadust muuta tegelikkust

    on vabadus muuta enda suhet

          täiustad suhte, tasakaalustad vaate

              hüve on hüve

              tegelikkus on tegelikkus

nõnda kõik saab otstarbekaks

nõnda kõik saab vajalikus

             IV

Tunned maailma hingust

    suuna teda endasse

märkad maailma rütmi

    ennast tema järgi sea

nõnda tajud tervikut

suundud täiusesse

        kaob hirm

                 saabub julgus

        kaob nõrkus

                 saabub jõud

        kaob kahtlus

                 saabub kindlus

nõnda tegelikkus elustub

nõnda elu saab tegelikuks

             XCI

Meeleolu – kohaliku tähtsusega

    tõmbab keerisesse

    eraldab üldisest

    üldise ja erilise

    tasakaalustatus

tõestamata tõene

õigustamata õige

Vaimustumisest

    mõistmise tärkamine

kärsitusest

    alaline küündimatus

Haiguse mõistmisest

    algab paranemine

             XCII

    Öeldakse

kui keegi ei tee

mitte kui midagi

siis ei saa olema

mitte kui midagi

Kas tõesti asjad

nõnda seatud sõltuvusse

kas tõesti inimene

olemise üle otsustab



             V

Usaldada – umbusaldada

paljud tihti valiku ees

    arvatakse

        umbusaldad – saad alati halba vältida

    tegelikult

        umbusaldus võib saada silmuseks

             ei saa hingata Kõiksuse hingust

             ei saa sammuda Maailma sammu

        nõnda eraldud tervikust

        nõnda vähendad jõudu

        nõnda ei saavuta mõistmist

    seevastu usaldades

        võtad ümbritsevast

        annad ümbritsevasse

             alati on jõudu

             ei ole eraldunud

             ei saa juhtuda midagi tegelikult halba

seda kõike vaja tähele panna

kui on aeg otsustamiseks

             VI

Võta aega mõtlemiseks

jäta aega elamiseks

    eesmärk on ju elamine

    mitte eluks valmistumine

ära kasuta aega ja jõudu

eesmärgil, milleks nad pole ette nähtud

    iga asi omal ajal

    igat asja õigel määral

nii pole põhjust hiljem kahetseda

             LXXXIX

Hulgakaupa liikujad

    on nähtavad

    on kuuldavad

    jätavad jälgi

Nõndaviisi neid

lihtne silmas pidada

    võimalik suunata

    võimalik takistada

Mõned seevastu

liiguvad omaette

    neid juba raskem

    märgata ja jälgida

Hulgalisus on ju

mõjukas vaid väliselt

üksi toimimine seevastu

keerulisel ajal ohutum

             XC

Mõjukatel inimestel

    on mõjutamise mäng

ametnikel

    on ametimäng

kaubitsejatel

    on kaubitsemise mäng

töölistel

    on töötamise mäng

lõbutsejatel

    on lõbutsemise mäng

kõik nad mängivad

    oma mängu

kui ei ole oma mängu

    siis ei võeta mängijate kilda



             VII

Olles, tegutsedes

alati tarvis järgida loomulikkust

    sest

voolust ei saa peatada

    vaatad tagasi

                 komistad

    kahtled, peatud

                 voolus jalust maha veab

    püüad minna vastassuunda

                 ennast ruttu purustad

  seepärast

      tark järgib alati asjade loomulikku käiku

             VIII

Ära püüa kõike hinnata

väärtuslikuks, väärtusetuks jagada

Tegelikkus on ju tervik

        pead ühte väärtuslikuks

             püüad seda omandada

        pead teist väärtusetuks

             püüad sellest vabanenda

    nii võib kaduda tasakaalustatus

    maailm paistab kahvatuna

    tervik paistab poolikuna

seepärast

    tarvis usaldada

    tarvis vastu võtta täielikult

Lõplikult on ju kõik üks

    kes seda mõistab ja näeb

    see tunneb teed tarkuseni

             LXXXVII

    Alati võimalus

    hakata vastu

keelduda rumalaist tegudest

keelduda halbadest tegudest

keelduda mõttetuist tegudest

    Väline sundus siiski võimetu

    inimest lõplikult muutma

pole võimalik sundida

siiski võimalik veenda

mida ei saa jõuga

seda püütakse kavalusega

    Seepärast

mitte anda järele

    libedatele meelitustele

    kahtlastele mõtetele

             LXXXVIII

Antakse vabadus

    üksikuteks mõteteks

    eraldi tegudeks

võetakse vabadus

    üldiseks mõistmiseks

    terviklikuks olemiseks

maailmavaade pole korrastatud

jääb vaid hunnik üksikasju

Siis pole võimalik

    kasutada mõtteid

    kasutada teadmisi

    kasutada oskusi



             IX

Elad ilma süvenemata

tunned tühjust, puudulikkust, rahutust

elad aga süvenedes

saabub mõistmine, täiuslikkus, rahu

    kuid

sellel teel on äärmused

millest tarvis hoiduda

    vaatad üht, unustad teise

        üldpilt ebaühtlustub

    vaatled kõike pealiskaudselt

        raske mõista pisiasju

    niisiis

vaja laia haaret, vaja põhjalikkust

    seepärast

süvenedes võta eeskujuks

vihmavesi, mis imbub kohevasse mulda

ühtlaselt, põhjalikult, loomulikult

             X

Sageli nõnda mõeldakse, tehakse

                 otsin huvitavat

                 otsin erutavat

                 otsin meeldivat

harva mõeldakse tagajärgedele

                 vaja järjest huvitavamat

                 vaja järjest erutavamat

                 vaja järjest meeldivamat

        ihad üha suurenevad

        meeled järjest tuimenevad

        rahulolu ikka kaugel

    seepärast

püüa mõista olemasoleva väärtust

püüa tunda käesolevast rõõmu

             LXXXV

Enne sündi

peale surma

    see aeg

    see ruum

    see olek

inimestel enamasti

alati jääb varjatuks

terviklus jääb tajumata

miks see nõnda on

nemad hoiavad kinni minast

    ei taha loobuda

    ei julge vabanenda

    ei söenda lahti lasta

   sellepärast

ei ulata kaugele vaatama

ei ulata tervikut hoomama

             LXXXVI

Olemine liikumises

olemine muutumises

vaid nõnda

    saab võimalikuks

vaid nõnda

    saab teostatavaks

need omadused

    on ju olemuslikud

need omadused

    on ju vältimatud

liikumise peatamine

    peatab ka olemise

muutumise lõpetamine

    lõpetab ka olemise



             XI

Suurim oskus

oskus olla olevikus

milleks mõelda minevikule

    minevikku ju enam ei ole

milleks mõelda tulevikule

    tulevikku ju veel ei ole

mõeldes minevikule, tulevikule

    vähendad tähelepanu

    hajutad jõudu

    jagad mõtted laiali

kuid

ei saa olla minevikus, tulevikus

    seepärast

koonda ennast antud hetke

nii on olemine täiuslik

             XII

Kogud teadmisi

kuhjad muljeid

talletad varandust

    vahel vaja kaaluda

    milleks seda kõike vajad

    kas ka seda kõike kasutad

eluteel on langusi ja tõuse

raske käia suure koormaga

  seepärast

võta ainult hädavajalik

    kergem samm, rõõmsam meel

    nõnda paljud hädad unustad

             LXXXIII

Seisev jõgi

    pole jõgi

seisev tuul

    pole tuul

seisev vägi

    pole vägi

neid saab näha

neid saab mõista

    ainult liikumises

väge ju ei saa

    hankida

    koguda

    säilitada

nõnda toimides

    kõik libiseb käest

    haihtub olematuks

             LXXXIV

Armastuse vaimulisus

armastuse kehalisus

armastus ja inimene

    arutlused mõttetud

täielik tühjus

kõiksuse ringis

täidetud kirkaimast valgusest

    See on See

kui kõik on leitud

    pole ju otsimist

kui kõik on terviklik

    pole ju osasid

kui kõik on ühtne

    pole ju vastandeid



             XIII

Suurt tõde ei saa seletada

    proovid seletada – ei leia sõnu

suurt tõde ei saa põhjendada

    proovid põhjendada – ei leia toetuspunkti

    seepärast

arenda tajumist

kasvata mõistmist

leiad tõe otsimata

märkad valgust püüdlemata

             XIV

Hea ja halb

    kas pole ainult mulje

ülemine ja alumine

    kas pole ainult kokkuleppeline

pikk ja lühike

    kas ei sõltu mõõdupuust

kui kõik on suhteline

millele siis veel toetuda

õige tajumine lähtub tervikust

                         mitte osadest

õige mõistmine kasvab ühtsusest

                         mitte vastandeist

üks täht

                 ja kõik lööb valgeks

üks siht

                 ja tee on selge

tõel ei ole omadusi

             LXXXI

Kelle mõtteid

    omaks võtta

kelle töökojas

    leiba teenida

kelle seltsis

    aega veeta

kõike seda

igaüks ise

    peab saama valida

    peab saama otsustada

pealesunnitud mõtteist

    ei tõuse kasu enesele

vastumeelsest tööst

    ei tõuse kasu teistele

kooskõlata seltskond

    ei rõõmusta kedagi

             LXXXII

Täiuslik ei jäta jälgi

püüda pole võimalik

ei saa peibutada

ei saa lõksu üles seada

    pole ju soove

    pole ju kirgi

tegevused etteaimamatud

käigud pole varem teada

    alustamine on endas

    lõpetamine on endas

mõtlemine on vabanenud

tegutsemine on vabanenud

    ei saa suunata

    ei saa takistada

    ei saa raame ümber seada



             XV

Miks on armastus nii jumalik

mehe naise ühendus nii imeline

    vaatad meest, tark ja tugev

                         siiski poolik

    vaatad naist, ilus ja hell

                         siiski üksik

mees ja naine kahekesi

    terviklikud, uuenevad

    uuenevad seega kestvad

    kestvad seega igavesed

    igavesed seega jumalikud

             XVI

Kas on amet küllalt mõjukas

kas on asjad küllalt moodsad

kas on sõbrad küllalt rikkad

kas on tuttavad küllalt kuulsad

    sellised kahtlused lihtsad tekkima

    lihtsad tekkima, kiired arenema

    lõpuks kogu aja haaravad

pole aega tegeleda olulisega

    elada lihtsalt ja loomulikult

    mõelda ilust ja armastusest

    suhtuda kõigesse heatahtlikult

    seepärast

ära vali liialt tuttavaid

ära püüa sõpradest tulu lõigata

hooli vähem kuulsusest, hiilgusest

             LXXIX

Ennast petta

          eesmärgiga

ennast väärtustada

          omandusega

ennast teostada

          askeldusega

ennast unustada

          naudinguga

pole osanud nõnda elada

             LXXX

Muistsete tarkade

mõtted ja arvamused

täiuslikkusele püüdlejat

palju võivad aidata

    kui neid lugeda õigesti

    kui neile läheneda õigesti

milles siis raskused

tõeline õpetus

    lähtub tegelikkusest

    lähtub elust enesest

    kuid

kirjeldus siiski jääb kirjelduseks

    seepärast igaüks ise

peab tajuma tegelikkust

peab tajuma elu ennast

muistsed õpetused

    saavad olla vaid vihjeks

    saavad olla vaid suunajaks

    pole tarvis matkida

    pole tarvis klammerduda



             XVII

Oskad saada

                      oska ka anda

oskad painutada

                           oska ka painduda

    kui ei anna – võetakse

    kui ei allu – alistatakse

    kui ei paindu – murtakse

võetud, alistatud, murtud

kas leiad enam jõudu olemiseks

    seepärast

vajaduse korral veidi järele andes

võid vältida suurema kahju

             XVIII

    Ahne, hoolimatu arvab

endale teen ainult head

teistele võin teha halba

raske ometi vahet teha

                 mina, minu oma

                 keegi teine, teise oma

Kõiksus on ju ühtne tervik

erinevused suhtelised, piirid ähmased

    mõistlik sellepärast arvab

teistele teen halba

               saan ka halba endale

endale teen head

               jätkub head ka teistele

    seepärast igati mõttekas

teha ainult head

               endale ja teistele

             LXXVII

Ei toetu

    võimatu pikali lükata

ei kinnitu

    võimatu lahti kiskuda

visatakse üles

paisatakse alla

    miski ei mõrane

lükatakse edasi

tõmmatakse tagasi

    miski ei rebene

iseseisev

sõltumatu

kõikesisaldav

pole tarvis toetuda

pole vaja kinni hoida

             LXXVIII

Ja teatud ajal

    pillimees mängib

ja teatud ajal

    ei mängi ta enam

ja kes kuulas

    see kuulis

ja kes ei kuulanud

    see ei kuulnud

aeg ei peatu

aeg ei pöördu tagasi

saab võtta vaid

    sealt kus on

    seda mida on

    siis kui on



             XIX

Rahulolu olemisest

                 kindlaim kindlus

rõõm elamisest

                 tugevaim tugi

    neile võib toetuda

    neid võib usaldada

olemine on ju igavene

elamine on ju kestev

tegevused, saavutused

                 ajalikud, mööduvad

omandused, väärtused

                 ammenduvad, lõppevad

    neile ei või toetuda

    neid ei või usaldada

kui pole enam tegevust

                 mida teha siis

kui pole enam omandust

                 mida omada siis

    seepärast

toetu tegelikkusele

hoidu ummikteedest

             XX

Inimestesse, olenditesse

suhtu kui võrdne võrdsesse

    ei saa kahju nemad

    ei saa kahju sina

neid põlates

neid haletsedes

    näitad ainult abitust

    enda nõrkust, teiste nõrkust

sellest vaid kahju tõuseb

endale ja teistele

             LXXV

Mõistmisele püüdlejal

raskeimast raskem

lõplikkuseni jõudmine

vaadata lõpuni

    mitte sulgeda silmi

kuulata lõpuni

    mitte katta kõrvu

mõelda lõpuni

    mitte tõrjuda

    mitte summutada

    kõik see teadagi

paljudele liiga raske

paljudele isegi ohtlik

    siiski

pole leidnud asendajat

             LXXVI

Näha saab nägu

kui vaadata otsa

vaid siis võib selguda

kas

       ilus või inetu

       ohutu või ohtlik

       kasulik või kasutu

vaid nii

ei teisiti

kui hirm

lõikab läbi raja

ei jõuda või tõeni



             XXI

Tee tegemised korralikult

    ära oota teistelt tunnustust

püüa igal juhul vältida vigu

    ära karda vastutust teiste ees

oodata teiste tunnustust

karta vastutust teiste ees

    suur rumalus

kas ei piisa oma tunnustusest

kas ei piisa vastutusest enese ees

oma tunnustus on kõige õigem

    ise ju tead tegemise väärtust

vastutus enese ees kõige suurem

    ise ju tead vigade hulka

    sellepärast

ära lase end eksitada

välistest hinnangutest

             XXII

Lugedes kirjeldusi

kuulates mõtisklusi

vaja tähele panna järgmist

    sõna ei ole vaade

    lause ei ole mõte

    tegelikkust ei ole võimalik

    üheselt edasi anda

tajumiseks vaja head tahtmist

mõistmiseks vaja süvenemist

    sellepärast

ära püüa kirjeldajat süüdistada

ära püüa mõtisklejaga vaielda

    sõnal võib olla mitu tähendust

    lausel võib olla mitu mõtet

             LXXIII

Samades mõtetes püsimine

samal kujul olemine

          pingeline

          vaevaline

          mõttetu

pidev vastuolu

muutumise seadusega

tänane päev

    pole enam ju eilne

homne päev

    pole enam ju tänane

inimene ei saa olla

eraldatud ümbritsevast

    seepärast

uuel päeval uus mõte

uuel päeval uus olemine

             LXXIV

Tegeleb tööga

tegeleb huvialaga

    arvatakse kasulikuks

omab kuulsust

omab varandust

    arvatakse paljusaavutanuks

nõnda küll arvatakse

siiski pole kindel

mis on selle eesmärk

lõppude lõpuks

kas pole see kõik

    põgenemine tegelikkusest

    põgenemine mõtete eest

kas pole see kõik

    vaid unustamise rohuks



              XXIII

Nukrameelsed meenutused

liigutavad mälestused

    võivad paista kaunitena

    võivad tunduda õilsatena

tihtipeale siiski endis

suurt ohtu peidavad

    nukker võib saada masendavaks

    liigutav võib saada rusuvaks

kui siis ühel hetkel selgub

pole vastu seada jõudu

ei suuda koguda meelekindlust

    masendus, rusutus, ängistus

    kergelt võivad võtta võimust

    sellepärast

jälgi hoolega meeleolu

    langemist kergem peatada

    kui veel pole õiget hoogu

             XXIV

Kohatu, piinlik, häbiväärne

    sageli esinevad suhtumised

    enamjaolt siiski mittevajalikud

nende abil loodetakse

    parandada käitumist

    kasvatada kombeid

    tugevdada kõlblust

kõik see pole ju vale

kuid vaja näha ka asja teist külge

    sellised suhtumised

        loovad pingeid inimeste vahel

        kitsendavad maailmanägemist

        aheldavad vaba elulaadi

nõudes liigset kombekust

mõndagi võib hävitada

             LXXI

Tee pole määratav

ei ole ette teada

siiski on tabatav

kui leidub vaid tahtmist

ei keegi saa kedagi

kättpidi vedada

ei keegi saa elada

kellegi eest

mis kätte võiks näidata

õigema suuna

see peidus on sügaval

enese sees

ja ükskord kui eneses

kõik tõkked on murtud

kõik sisu on valguses

siis leida võib tee

             LXXII

Eelistaja

    ei märka ilusat

vältija

    ei märka inetut

see kes on kinni

iseenese mõtetes

see ei näe tõelust

nii nagu ta on

nägemine

    see on vastuvõtmine

mõistmine

    see on osasaamine

eelistajad ja vältijad

kunagi ei jõua selleni



             XXV

Ei ole tajumisega võrdset rõõmu

ei ole mõistmisega võrdset rahulolu

ei ole valgustatusega võrdset õnne

    kui selge on siis pilk

    kui erksad on siis meeled

    kui puhas on siis hing

    kui vaba on siis vaade

mina siseneb tervikusse

tervik siseneb minasse

    pole väärtusi

    pole hinnanguid

    pole vastuolusid

on ainult üksainus

on ainult olemine

             XXVI

Õpid õigesti tajuma

õpid õigesti mõistma

õpid õigesti olema

järk-järgult märkad

    pole võimatut

    pole kättesaamatut

    pole halba ümbritsevas

sellelt teelt ei pea pöörduma

    olgugi et vahel vaevaline

seda valikut ei pea kahetsema

    olgugi et nõuab loobumisi

raskused tunduvad küll suured

täiuslikkusele jõudes siiki märkad

esialgseid raskusi mitte kartes

oled vältinud palju suuremaid

             LXIX

Härjad ja hobused

ikkes ja rakendis

ei neid või siduda

kaelast liig kõvasti

    see hakkaks ju pooma

    see hakkaks ju vaevama

pigem lõdvemalt

    nõnda ei suru hinge kinni

pigem painduvamalt

    nõnda ei murra konte katki

samamoodi ka suhetes

    Inimene ja Inimene

    Inimene ja Kooslus

et jääks ruumi hingamiseks

et jääks ruumi liikumiseks

             LXX

Kui aeg on peatunud

millest siis kiirus

    hetk

pole saabunud

pole möödunud

    olemise lõplikkus

Inimene ja Kõiksus

Inimene ja Jumal

    kõik ja üksainus

    terviklikkus

    täiuslikkus

peatuda ja vaadata

vaadata ja näha

näha ja mõista

mõista ja lasta endasse

    alaline olemine



             XXVII

Kasvatuses esmatähtis

puhastada hing

vabastada vaim

    hing ei ole puhas

        ei leia sõpra

    vaim ei ole vaba

        ei leia armastust

    ei saa kuulda sõnumit

    ei saa näha ilmutust

    väidetakse

hing ei saa olla täiesti puhas

vaim ei saa olla täiesti vaba

    siiski

loomulik tegevus hinge ei määri

looduse seadus vaimu ei ahelda

             XXVIII

On palju erinevaid nähtusi

on palju erinevaid inimesi

on palju erinevaid õpetusi

Tõde on üksainus

                       terviklik

                       täiuslik

                       igavene

sõnastatud õpetused

    pole täiuslikud

    võrdlemisel erinevad

    mõjutatud ajast

    mõjutatud oludest

    seepärast

tunnistades ühte õpetust

teisi ära väldi, halvusta

nii ei lange äärmustesse

             LXVII

Ühiskond, seltskond, perekond

    eraldi isiksus

    ei saa nendest sõltuda

kooslused on loodud

    inimese jaoks

inimene ei ole loodud

    koosluste jaoks

koosluse kestus

    ei pea kattuma isiku kestusega

koosluse tõusmine

    ei pea kattuma isiku tõusuga

koosluse langus

    ei pea kattuma isiku langusega

sidudes end kooslusega

    võib isiku kammitseda

    võib isiku purustada

             LXVIII

Ajastuid on erinevaid

    on tõusud ja langused

    on liikumised ja seisakud

inimese elu

võib sattuda igasse ajastusse

inimese elu

tuleb elada igas ajastus

elada hästi või halvasti

elada õigesti või valesti

    see on ju eelkõige

    inimese enese teha

tark ja õilis

proovib igal juhul

elada täiuslikult

    sõltumata ajastust

    sõltumata ühiskonnast



             XXIX

Õpetus ise ei ole veel elu

õpetus on ellu suhtumine

    tema kaudu saad mõistjaks

    tema läbi saad tundjaks

    tema abil saada nägijaks

    kuid

unustades tegelikkuse

tehes õpetusest eesmärgi

    rohkem kaotad kui võidad

    pigem vaesud kui täiustud

    ennem loobud kui saavutad

    sest

õpetus ei ole tegelikkus

tegelikkus ei ole õpetus

             XXX

Pealiskaudsel vaatlemisel

inimesed erimeelsed

    ei näe nende soove

    ei taju nende tundeid

    ei mõista nende mõtteid

põhjalikul uurimisel

järjest märkad ühisjooni

    sõnad küll erinevad

        mõtted siiski sarnased

    teod küll erinevad

        eesmärgid siiski ühised

kui soovid on samad

    milleks siis vaielda

kui taotlused kattuvad

    milleks siis vaenutseda

liigselt rõhutades erimeelsusi

kahju ühel, kahju teisel

             LXV

Luuakse minasus

peetakse väärtuseks

vägagi kergesti

saada võib nuhtluseks

sein kerkib

    ja laieneb

suur tervik

    nii lõheneb

    aga

eraldatus üldisest

    ei vii mõistmisele

eraldatus kõiksusest

    ei vii vabanemisele

minasus ja eraldatus

astmed ühel trepil

             LXVI

Ehitatakse maja

kindel ja ligipääsmatu

sulgutakse sellesse

öeldakse turvaline

    siiski

aknad ja uksed

on tihedalt suletud

    pole valgust

    pole õhku

    pole liikumist

muljed ja teadmised

ei pääse sisse

ei pääse välja

    seiskumine

    roiskumine

    hääbumine



             XXXI

    Mõistus ja tunded

vaatlemisel erinevad

olemises ühinevad

kujutlusis vastanduvad

elamises sobituvad

    mõistus on mõistmiseks

    tunded on tundmiseks

mõistust ei või alahinnata

tundeid ei või aheldada

    alahindad mõistust

        segadus üha suureneb

    aheldad tunded

        värvid üha kahvatuvad

anna mõistusele tema koht

leia tunnetele nende aeg

             XXXII

Hüvaks elamiseks

hoia ennast õigena

puhtus, ebapuhtus

ülevus, madalus

    kõik need omadused

    pole olemuslikud

    sõltuvad suhtumisest

oled ise puhas

    puhtamad ka inimesed

oled ise ülev

    ülevam ka maailm

nii hajub räpasus

nii kaob madalus

õige suhtumisega

muudad elu meeldivamaks

             LXIII

Kõrgeim väärtus

kooskõla inimeses

    oi kui haruldane

milleks siis haruldane

    on ju lihtne

    on ju tabatav

    saavutatav paljudele

enamik inimesi

väärtuse sammast

    ei ehita endasse

    ei raja enda jaoks

selle asemel

    väärtused kogutakse

    väliseks hiilguseks

    teistele näitamiseks

sellepärast

    kooskõla üliharuldane

             LXIV

Teadmiste õppijad

oi kui püüdlikud

    sündmused olgu järjestatud

    arvud olgu täpsed

    üksikasjad olgu kindlad

selliste teadmiste abil

loodavad vist tajuda tegelikkust

    siiski

selline lähenemine

ei vii mõistmisele

tegelikkust ju ei saa

nõndaviisi paika panna

    ajalikult

    täielikult

    lõplikult



             XXXIII

    Mõistmises esmane

kõikidesse õpetustesse

suhtu alati austusega

    nii ei küta üles kirgi

    nii ei kasvata põlgamist

    nii ei toida vihkamist

    õpid tundma tarkade vaateid

    õpid nägema väärikate suhtumist

    õpid hindama eelkäijate mõtteid

nõnda leiad mõttekaaslasi

nõnda pole üksinda

nõnda ei eksle ummikusse

             XXXIV

Mõtlematult, kergemeelselt

ära söösta võitlema

    arvad

mina võidan

vastane kaotab

    tegelikult

ei saa olla täielikku võitu

    kaotuse saab kaotaja

    kaotuse saab ka võitja

    sest

inimesed moodustavad terviku

olendid moodustavad terviku

maailm moodustab terviku

    nõnda ka

kaotus jaguneb kõigile

vastulöök tabab kõiki

             LXI

Ei ole vist lootust

et kõik läheb mööda

et iial ei kohtaks

ei rumalust, kurjust

    milleks siis kõik pingutused

ühe inimese tarkus

    maailma muudab

    vaid veidi mõistlikumaks

ühe inimese headus

    maailma muudab

    vaid veidi paremaks

    siiski

tarka ja head

kui tabavad vintsutused

ta ei ole häiritud

säilitab hinge puhtana

             LXII

Ja pool on valguses

ja pool on varjus

ja kokku moodustavad

üksainsa terviku

    ja ometi

mis on valguses

    see pole varjus

mis on varjus

    see pole valguses

küll üksainus

siiski mitte samaaegne



             XXXV

Kõrget puud ei saa kasvatada tünnis

võimsat looma ei saa kasvatada puuris

    nõnda ka inimestega

palju eelarvamusi

    pilk tuhmub

palju käske

    algatus kustub

palju keelde

    tunded tuimuvad

vaid vaba saab areneda

    olla täiuslik

    olla heatahtlik

    olla õnnelik

    olla igavikuline

             XXXVI

Oskus mõelda

võime tajuda

    neid ju vaja

tarvitada olemiseks

kasutada elamiseks

    mitte ajaviiteks

    mitte meelelahutuseks

    mitte huvialaks

milleks ratsu

    kui ikkagi käid jala

milleks loss

    kui ikkagi elad hütis

milleks aarded

    kui nad lebavad laekas

kõik need väärtused

pole ju väärtused iseenesest

             LIX

    Öeldakse

milleks vaba aeg

milleks vaikus ja rahu

parem tegelda kasutoovaga

    koguda raha

    teenida kuulsust

    sõlmida tutvusi

on see ikka kasutoov

küsimus ei ole lihtne

käras ja sahkerdamises

    ei ole selgust

pidevas kiirustamises

    ei ole tajumist

selgimata, klaarimata

    kõik toimib kui udus

    oluline jääb märkamatuks

             LX

Nii nagu päikesevalgus

laguneb vikerkaareks

    kõik värvid on erinevad

    sujuvalt üksteisele järgnevad

nõnda ka inimese elu

jaguneb isemoodi hetkedeks

    ja kõik nad kannavad meeleolu

    kord paremat, kord halvmat

vaadeldes vikerkaart

ei ole ju põhjust

        üht värvi eelistada

        teist värvi vältida

        seepärast

vaadelgem nõnda

ka elu koostavaid hetki



             XXXVII

Otsida ja otsida

    ilusaid vaateid

    õilsaid tundeid

    teravaid elamusi

    meeldejäävaid hetki

leidmine ei tule kergelt

võib jäädagi saabumata

    kui ei oska mõista

    kui ei oska tunda

    seepärast eelkõige

tarvis ennast täiustada

    nii et oleks jõudu

        mõtelda ja mõista

    nii et oleks võimalik

        tajuda ja tunda

ilu siis märkad otsimata

elamused ise saabuvad

             XXXVIII

    Soov end teistega võrrelda

    soov võistelda

    soov teistest üle olla

arvatakse inimlikuks

arvatakse loomulikuks

    siiski

need ju ei soodusta rahulolu

    pigem rahutust tekitavad

need ju ei soodusta heatahtlikkust

    pigem vaenulikkust õhutavad

seepärast neid soove

ei saa lasta võimust võtta

             LVII

Ei kavatsust

ei kogemust

    vaid vabadus

    vaid puhtus

ei eelarvamusi

ei kartusi

    vaid valmisolek

    vaid kindlus

ainult tühjuses

    saab levida valgus

ainult tühjuses

    ei ole takistusi

tunded ja mõtted

kõik pääsegu valla

korraga ja täielikult

    niiviisi

täiuslik mõte saab

täiuslikuks olemiseks

             LVIII

Saab avatuks tõde

  just siin

  ja just praegu

ei olegi tähtis

ei koht ega aeg

kõik sõltub vaid sellest

kas piisavalt valmis

    on enese keha

    ja enese hing



             XXXIX

Nähes harilikus huvitavat

nähes tavalises täiuslikku

      ei pea kahtlema

see suund viib sihile

see pind on kindel

peened kombed

kunstlikud võtted

ilutsemine, kavaldamine

    see tee ei ole sirge

    see sild võib variseda

kaotades lihtsuse

unustades loomulikkuse

    ei erista vajalikku

    ei erista olulist

    kasvab vaid segadus

    kasvab vaid rahutus

             XL

Mis on loodud

    see on loodud kõigile

mis on antud

    see on antud kõigile

tarvis vaid tahta

    vastu võtta

tarvis vaid osata

    omaks võtta

tarvis vaid suuta

    kaasa minna

tahtmises, oskamises, suutmises

ongi küsimus, ongi raskus

    mitte et keelataks

    mitte et takistataks



             XLI

Ahnus ja hoolimatus

omakasupüüdlikkus

               tihitipeale tekivad

    vaimu vaesusest

    keha nõrkusest

kui endal pole vara

    püütakse võtta teistelt

kui endal pole jõudu

    ei saa toetada ka teisi

    kuid

kui kõik aina võtavad

ammendub mahukaimgi laegas

    seepärast

oma vaim hoia rikkana

    saada jagada, ei ammendu

oma keha hoia tugevana

    saada toetada, ei nõrke

             XLII

Suurimad võitlused

peetakse eneses

    võitlus kirega

    võitlus hirmuga

    võitlus ängistusega

kes neis ei nõrke

    valitseb ennast

    valitseb kõike

    võrdselt, pingutuseta

ise ja kõik

    vabalt sulavad ühte

    enam ei vastandu

             LV

    Tulemine

    olemine

    minemine

need lõppude lõpuks

ju kuuluvad kokku

milleks siis eristamine

    üks saabus

    teine lahkus

milleks mured ja vaevad

milleks masendushetked

sündmuste ratas

keerleb ju omasoodu

    pole algust

    pole lõppu

näe asju õigesti

meeleolu püsib häirimatuna

             LVI

    Nõudes korda

    nõudes kuulekust

vaja tunda mõõtu

hoiduda liialdustest

    kord ju ei või

saada inimeste üle võimust

muutuda ise eesmärgiks

milleks kord

    mis vaevab vaimu

milleks kuulekus

    mis hinge teeb haigeks

tehtud vabatahtlikult

loodud iseenesest

    vaid nii saab olla

    vaba ja rõõmus



             XLIII

Tõeline armastus

    kõikehaarav

    tingimusteta

ainus loomulik

suhe kõiksusesse

pole kirg

pole kiindumus

ei põhjusta kannatusi

annab jõu

annab rahu

annab terviklikkuse

nägijaks saada soovijale

                 vajalik

mõistjaks saada soovijale

                 asendamatu

ühinenuks saada soovijale

                 vältimatu

             XLIV

Ennast vormis hoida raske

kerge seda kaotada

loobud kehalistest harjutustest

    keha üha kiduram

loobud mõtlemisest

    vaim üha kängub

liigselt rammusat rooga

liigselt joovastavat jooki

liigselt lõbustusi

    saabub tõbi, vanadus, nõrkus

    kuid

võimalused antud ju kõigile

    miks neid mitte kasutada

    miks neid mõttetult raisata

             LIII

Kui enam ei osata

näha eesmärki

    olemises eneses

otsitakse uusi sihte

    varanduste kogumises

    kuulsuse saavutamises

    priiskamises, prassimises

kuid kõik need sihid

pole ju igavikulised

    neid ju kerge unustada

nii võib juhtuda

    tegude ratas

        keerleb üha kiiremini

    kuid eesmärki

        ei tea enam keegi

ja kõik muutub mõttetuks

             LIV

Ei ole ju õige

et üks annab mõtte

ja ajastust ajastusse

kõik teised vaid järgivad seda

et mõtted ja teod

käiksid koos, ühes rütmis

peab neid ka

korraga looma

kes tahab, et tema elu

    oleks täiuslik

    oleks lõpetatud

kõik endasse koondama peab

    ise mõtlema

    ise tegema teod



             XLV

Vabadusest väärtuslikumat

harva leida võimalik

võib vastu vaielda

pole esmavajalik

    pole ju toit

    pole ju rõivas

    pole ju elamu

    siiski, kui

ei saa minna kuhu tahad

ei saa ise otsustada

    hüved ja varandused

    muutuvad mõttetuiks

    ei paku rõõmu, rahuldust

    seega

vabadus on kõige aluseks

             XLVI

Elada ausalt või võltsilt

elada ülevalt või madalalt

    tähtsad küsimused

    igale inimesele

    võib arvata

võltsilt on kergem

madalalt on lihtsam

    kuid

on siis eesmärk kergemalt

on siis eesmärk lihtsamalt

Kõiksuses ja Maailmas

    on rasket, on kerget

    on keerulist, on lihtsat

nõnda ka inimeses

    ei saa olla vaid kerget

    ei saa olla vaid lihtsat

             LI

Rahvad moodustuvad, kaovad

    milleks muretseda

riigid laienevad, hääbuvad

    milleks tunda rahutust

valitsejad esile kerkivad, langevad

    ka see on loomulik

kõik need asjad

    on ju ajalikud

    on ju mööduvad

nendel on algamine

nendel on lõppemine

kuid antud ka võimalus

tajuda igavest tegelikkust

    seepärast

tähelepanu koonda õpetustele

mis käsitlevad Kõiksuse Seadust

             LII

Õigesti mõista

    Kõiksuse Seadust

õigesti tajuda

    Taevast ja Maad

see on ainuke õpetus

    mõtlev mees

leiab ta alati

ka pilkases pimeduses

    mõtlev mees

saab valgusallikaks

ikka ja uuesti

ajastust ajastusse

kõik targad mehed

on leidnud tee õpetuseni

väliselt uue, seesmiselt sama



             XLVII

Kavandatud pidu

    ei pea tooma rõõmu

ametlik kõne

    ei pea tooma vaimustust

hoolikalt korraldatud

    siiski ei kisu kaasa

hästi ette valmistatud

    siiski ei kanna mõtet

hinnatakse liigselt täpsust

    taandub loomulikkus

hinnatakse liigselt korda

    kustub omaalgatus

    sellest

koosviibimised, ettevõtmised

    järjest ühetaolisemad

    järjest igavamad

             XLVIII

Täiuslikuimas palves

    mõistust ei kasutata

sügavaimas harduses

    tundeid ei tarvitata

pole liigutusi

pole sõnu

pole mõtteid

ei saa seletada

    ometi mõistetav

ei saa kujutada

    ometi tajutav

samastumine rütmiga

samastumine hingusega

tervikust ei eristu

             XLIX

Kiirelt rännates

    võõraid maid ja rahvaid

    liiga vähe näha saab

elus aina rutates

    kogemused vähesed

    muljed pealiskaudsed

pole aega

    vaja koguda vara

pole aega

    tarvis teenida kuulsust

    kuid

kas aeg ja võimalused

on antud selleks

nii ununeb ju tegelikkus

elu hajub mõttetusse

             L

Tõeline väärtus

peitub isikus

    ei avaldu võrdlemisel

tõeline võit

areneb eneses

    ei saavutata võistluses

tegu on tegemiseks

    ei võrdlemiseks

elu on elamiseks

    ei võistlemiseks

oleval eesmärk iseeneses

milleks veel kahelda




