NAUKA BUDDY

KOŁO DHARMY
Koło Dharmy (sanskr. Dharmacara) jest symbolem nauki Buddy. Koło
wozu toczy się nieustannie, podobnie Nauka Buddy jest ciągle głoszona na
całym świecie. Osiem szprych koła symbolizuje Ośmioraką Ścieżkę, najważniejszy rodzaj praktyki buddyjskiej. Ośmioraka ścieżka to: słuszny wgląd,
słuszne myślenie, słuszne słowa, słuszne czyny, słuszny sposób życia, słuszne
wysiłki, słuszna refleksja, słuszna medytacja jako stan jedności umysłu. Początkowo, zanim zaczęto tworzyć wizerunki Buddy, to właśnie Koło Dharmy
było obiektem kultu. Obecnie Koło Dharmy jest rozpoznawalnym na całym
świecie symbolem buddyzmu.
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Mądrość Buddy jest niezmierzona jak ocean a
jego duch jest przepełniony miłosierdziem. Budda nie
ma kształtu, ale przejawił się pod cudowną postacią i
w takiej cielesnej formie głosił swoje nauki.
W tej książce zawarta jest istota nauki buddyjskiej,
spisanej w ponad pięciu tysiącach tomów, która przez
prawie dwa i pół tysiąca lat była przekazywana i
wcielana w życie. Nauka ta głoszona jest ponad granicami i podziałami rasowymi.
Słowa Buddy, które zostały w tej książce spisane,
odwołują się do wszystkich aspektów życia ludzkiego
i nadają im sens.

DHAMMAPADA
Nienawiść nigdy nie zostanie pokonana przez nienawiść. Tylko cierpliwa miłość sprawi, że nienawiść zniknie.
Takie jest niezmienne prawo.
(5)
Głupiec, który myśli, że jest głupcem, tak naprawdę
jest mądrym człowiekiem. Głupiec, który uważa się za
mądrego, jest rzeczywiście głupcem.
(63)
Ten, kto zdoła pokonać własne ego, jest większym
zwycięzcą, niż ten, kto zdoła pokonać w walce tysiące
wrogów.
(103)
Ten, kto żył sto lat, ale nie poznał niezrównanej nauki,
nie może się równać z tym, kto żył tylko jeden dzień, ale
pojął tę najwyższą prawdę.
(115)
Nie jest łatwo narodzić się w świecie ludzi, zachowanie życia także jest trudne, bardzo rzadko pojawia się na
tym świecie Budda, niewielu ma okazję usłyszeć jego
naukę.
(182)
Wszyscy Buddowie, czyli wszystkie istoty oświecone,
nauczają: nie czyń zła, czyń tylko dobro, zachowaj czyste
serce i czysty umysł.
(183)
Nie można uratować ani dzieci, ani rodziców, ani
najbliższych krewnych, kiedy wybije godzina ich śmierci.
(288)

SPIS TREŚCI
BUDDA
Rozdział pierwszy Budda Siakjamuni
– postać historyczna .........................................
I.
Życie Buddy ...........................................................
II.
Ostatnie pouczenia Buddy .....................................
Rozdział drugi Wieczny Budda Pełen Majestatu .................
I.
Miłosierdzie i ślubowanie Buddy ..........................
II.
Wyzwolenie i prowadzące do niego sposoby ........
III.
Wieczny Budda ......................................................
Rozdział trzeci Forma Buddy i jej atrybuty .........................
I.
Trzy aspekty ciała Buddy .......................................
II.
Pojawienie się Buddy .............................................
III.
Cnoty Buddy ..........................................................

DHARMA
Rozdział pierwszy Przyczynowość ....................................
I.
Cztery szlachetne prawdy ...................................
II.
Prawo przyczyny i skutku ...................................
III.
Współzależne powstawanie ................................
Rozdział drugi Teoria istnienia wyłącznie umysłu
a prawdziwy stan rzeczy ...............................
I.
Nietrwałość i brak ego ........................................
II.
Teoria istnienia wyłącznie umysłu ......................
III.
Prawdziwy stan rzeczy ........................................
IV.
Środkowa droga ..................................................

2
2
10
15
15
19
23
26
26
30
33

40
40
43
45
49
49
52
55
60

Rozdział trzeci Natura Buddy ............................................ 69
I.
Nieskalany umysł ................................................ 69
II.
Natura buddy jako ukryty klejnot ....................... 75
III.
Nie-ja ................................................................... 80
Rozdział czwarty Skazy .................................................... 86
I.
Skazy umysłu ludzkiego ..................................... 86
II.
Natura człowieka ................................................. 93
III.
Życie ludzkie ....................................................... 95
IV.
Przyczyny i skutki błądzenia ..............................101
Rozdział piąty Wybawienie oferowane przez Buddę ....... 108
I.
Ślubowania Buddy Amidy ................................. 108
II.
Czysta Ziemia Buddy Amidy ..............................117

DROGA PRAKTYKI
Rozdział pierwszy Droga oczyszczania ............................ 122
I.
Oczyszczanie umysłu ......................................... 122
II.
Dobre uczynki .................................................... 130
III.
Przypowieści buddyjskie .................................... 142
Rozdział drugi Urzeczywistnienie ideału ......................... 158
I.
Poszukiwanie prawdy ........................................ 158
II.
Różne rodzaje praktyki ...................................... 172
III.
Droga wiary ........................................................ 186
IV.
Buddyjskie sentencje .......................................... 193
BRATERSKA WSPÓLNOTA
Rozdział pierwszy Obowiązki członków wspólnoty .......... 206
I.
Bezdomni bracia .................................................. 206

II.
Świeccy wyznawcy .............................................. 212
III.
Praktyczne wskazówki na drodze życia ............... 225
Rozdział drugi Tworzenie krainy Buddy ............................ 239
I.
Harmonia braterskiej wspólnoty .......................... 239
II.
Kraina Buddy ....................................................... 248
III.
Ci, którzy żyli na chwałę Krainy Buddy .............. 253
Teksty źródłowe „Nauki Buddy” ......................... 261

I.
II.
III.
IV.
V.

DODATKI
Zarys historii buddyzmu ...................................... 274
Jak przekazywano pouczenia Buddy ................... 282
Historia powstania „Nauki Buddy” ..................... 285
Indeks do „Nauki Buddy” .................................... 289
Słowniczek terminów sanskryckich ..................... 297
Stowarzyszenie Promowania Buddyzmu i
rozpowszechnianie „Nauki Buddy” ..................... 304

