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Колело на Дарма е превод на санскритската дума “Дармачакра”.
Подобно на колелото на кола, което се върти неспирно, то символизира
учението на Буда, което продължава да се разпространява широко и без
край. Осемте спици на колелото представят Благородния осемстепенен път
на будизма, най-важната част от доктрината – пътят на практиката.
Благородният осемстепенен път включва: правилен възглед, правилно
мислене, правилна реч, правилно поведение, правилно препитание,
правилно усилие, правилна памет, правилна медитация. В древни времена,
преди да са били изработени статуи и други изображения на Буда, колелото
на Дарма служело като обект на преклонение. В наши дни колелото се
използва като общоприет символ на Будизма.
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Мъдростта на Буда е необятна като океана, а умът
му е изпълнен с огромно състрадание.
Буда няма форма. Той се проявява чрез
съвършенството и ни води с изпълненото си със
състрадание сърце.
Тази безценна книга съдържа есенцията на
учението на Буда, което е записано в над пет хиляди
тома. Съхранено и препредавано повече от две хиляди
и петстотин години, това учение се разпространява
отвъд границите и расовите бариери в света.
Думите на Буда, съдържащи се в тази книга,
докосват всички аспекти на човешкия живот и му
придават смисъл.

ДАММАПАДА

Омразата не може да бъде спряна с омраза. Може да
бъде спряна с любов. Това е древният закон.
(5)
Глупавият, който осъзнава, че е глупав, е по тази
причина мъдър човек. Глупавият, който се мисли за
мъдрец, е наистина глупав.
(63)
Дори да е победил хиляди мъже на бойното поле
хиляди пъти, само който е победил себе си, е великият
победител.
(103)
Един ден живот на онзи, който вижда върховната
истина, е по-добър от сто години живот на онзи, който не
я вижда.
(115)
Трудно е да се родиш човек, труден е животът на
смъртните, трудно е да чуеш за върховната истина; трудно
се появява един Буда.
(182)
Да не причиняваш никакво зло, да култивираш доброто,
да пречистваш ума си – това е съветът на Будите.
(183)
Синовете ти не могат да те защитят от смъртта, нито
баща ти, нито роднините. Този, който е подвластен на
смъртта, не може да получи защита дори от близките си.
(288)
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