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�  Negeisk puikios sveikatos. Puikioje sveikatoje slypi godumas ir geidimas. 
Todėl seniau buvo pasakyta: "Kęsdamas negalavimą, pasidaryk iš to gerų 
vaistų".  
 
   
�  Nesivilk gyventi be bėdų. Lengvas gyvenimas išugdo linkusį smerkti ir 
tingų protą. Todėl seniau buvo pasakyta: "Priimk šio gyvenimo rūpesčius ir 
sunkumus".  
 
   
�  Nesitikėk, kad tavo dvasinio lavinimosi kelias visuomet bus aiškus ir be 
kliūčių. Atbusti siekiantis protas, nesutikdamas kliūčių gali atbukti. Todėl 
seniau buvo pasakyta: "Atrask išsigelbėjimą trikdymuose".  
 
   
�  Nelauk, kad atkakliai lavindamasis nepatirsi keistų dalykų. 
Išsisukinėdamas nuo nepažįstamų dalykų, kylančių atkakliose pratybose, 
silpnini įsipareigojimus. Todėl seniau buvo pasakyta: "Paremk atkalias 
pratybas susidraugaudamas su kiekvienu demonu".  
 
   
�  Nepageidauk kažką darydamas lengvai užbaigti. Jei ką nors lengvai gausi, 
susilpninsi valią. Todėl seniau buvo pasakyta: "Nepaliaudamas bandyk ir 
bandyk užbaigti ką darai".  
 
   
�  Draugauk, tačiau nieko nesitikėk sau. Draugystė, siekiant naudos sau, 
griauna pasitikėjimą. Todėl seniau buvo pasakyta: "Tyra širdimi palaikyk 
ilgalaikę draugystę".  
 
   
�  Nesitikėk, kad kiti seks tavimi. Pastebėjęs, kad kiti eina paskui tave, 
pradedi didžiuotis. Todėl seniau buvo pasakyta: "Savo valią naudok nešdamas 
žmonėms ramybę".  
 
   
�  Nesitikėk atlygio už geradarystę. Tikėdamasis ką nors užtarnautai gauti, 
pradėsi regzti planus. Todėl seniau buvo pasakyta: "Trenk šalin netikrą 
dvasingumą, kaip porą sudėvėtų batų".  



 
   
�  Nesiek už darbą pelnyti nei daugiau, nei mažiau, negu jis vertas. Imantis 
netikrą atlygį kvailina save. Todėl seniau buvo pasakyta: "Būk turtingas 
sąžiningumu".  
 
   
�  Nė nebandyk ugdyti proto aiškumo griežtomis pratybomis. Nė vienas 
protas negali pakęsti griežtumo, ir koks gali būti aiškumas iš marinimosi? 
Todėl seniau buvo pasakyta: "Nusitiesk aiškų kelią per griežtų pratybų 
brūzgyną".  
 
   
�  Būk vienodai nenuolaidus kiekvienai kliūčiai. Buda atvėrė Aukščiausią 
Atbudimą, kuriam nėra jokių kliūčių. Tiesos ieškotojai lavinasi nelaimėse. 
Susidūrę su kliūtimi, niekada nepasiduoda. Todėl laisvindamiesi jie įgyja 
didingą brangenybę.  

— iš Thousand Peaks: Korean Zen, Tradition and Teachers by Mu Soeng 
(Primary Point Press, revised edition, 1991)  
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