
تعالیم المذھب البوذي 



عجلة دھارما 

یمثل رمز عجلة دھارما الترجمة للكلمة السنسكریتیة 
"دارمسكارا". تتشابھ ھذه العجلة التي ترمز لتعالیم المذھب البوذي 

مع عجلة العربة التي تستمر في الدوران حیث أنھ یستمر في 
االنتشار بتوسع وإلى ما ال نھایة. 

تمثل الثماني عوارض في الرمز تعالیم الطریق النبیل 
الثماني في البوذیة وھو یعد أھم التعالیم. تنص تعالیم الطریق النبیل 
الثماني على النظر الحق، الفكر الحق، الكلمة الحق، العمل الحق، 

المعیشة الحق، الجھد الحق، الذھن الحق والتأمل الحق. تم استخدام 
عجلة دھارما قدیما كرمز للتعبد قبل صنع التماثیل وتجلي المظاھر 
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    حكمة بوذا واسعة كالمحیط وروحھ ممتلئة بعطف كبیر. لیس 
لبوذا شكل معین ولكنھ یتجلى لنا بترفع ویقودنا بقلبھ الممتلئ 

بالعطف. 

   تْكُمن قیمة ھذا الكتاب في احتوائھ على أساسیات التعالیم البوذیة 
كما تم تدوینھا في أكثر من 5000 مجلد. ھذه التعالیم تم الحفاظ علیھا 
وتداولھا عبر األجیال على مر 2500 عام، والتي امتدت خاللھا ھذه 

التعالیم إلى أنحاء العالم متخطیة الحدود الجغرافیة والحواجز 
العرقیة. 

 تضفي كلمات بوذا التي یحتویھا ھذا الكتاب معنى إلى الحیاة 
اإلنسانیة وتمسھا من جمیع نواحیھا. 



دھارما بادا 

"ال تنتھي األحقاد بأحقاد أخرى في ھذا العالم. ولكن تنتھي دائرة 
األحقاد بالحب فقط. ھذا قانون من قدیم الزمان". (5) 

المغفل الذي یعتقد أنھ مغفل ھو بذلك رجل حكیم. أما المغفل الذي 
یعتقد أنھ حكیم فھو مغفل بالتأكید. (63) 

مع أنھ من المفترض بھ أن یقھر ألف رجل في أرض المعركة آالف 
المرات، ولكن االنتصار األنبل ھو في قدرتھ على قھر نفسھ 

وترویضھا. (103) 

أن تعیش یوماً واحداً لتدرك فیھ الحقیقة السامیة، ھو أفضل من أن 
تعیش مئات السنین وأنت جاھل بھا. (115) 

الصعوبة ھي أن تولد كإنسان، الصعوبة ھي الحیاة الفانیة، الصعوبة 
ھي أن تدرك الحقیقة السامیة، الصعوبة ھي ظھور بوذا. (182) 

نصیحة بوذا ھي: -ال ترتكب أعمال الشر، ازرع بذور الخیر، طھِّر 
عقلك. (183) 

ال یمكن لألبناء الحمایة، ال األب وال حتى األقارب. ال توجد حمایة 
من األقارب لمن غلبھ الموت. (288) 
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