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A sabedoria de Buda é tão imensa quanto o vasto oceano e sua essência é toda de compaixão. Buda não tem forma,
mas se manifesta em bondade e nos guia com seu coração
compassivo.
A virtude deste livro reside no fato de conter a essência
dos ensinamentos de Buda, registrados em mais de cinco mil
volumes que nos foram legados e preservados no decorrer de
mais de dois mil e quinhentos longos anos, atravessando as
barreiras nacionais e raciais do mundo.
As palavras de Buda aqui contidas permanecem válidas
e atuantes, guiando a vida e a mente humana.
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