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A Tan Kereke a „Dharmacsakra” szanszkrit szó fordítása. Azt
jelképezi, amint Buddha tanítása egy szekér forgó kerekéhez
hasonlóan széles körben, vég nélkül terjed tovább. A kerék nyolc
küllője a buddhizmus Nemes Nyolcágú Ösvényét ábrázolja,
amely a Gyakorlat Útjának legfontosabbika. A Nemes Nyolcágú
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törekvés, a helyes figyelem és helyes meditáció. A régmúlt
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Buddha Bölcsessége hasonló a hatalmas óceánhoz, az
Ő Szelleme nagy Együttérzéssel teli.
Buddhának nincs alakja, mégis Ő a Tökéletesség és
vezet bennünket az Ő Együttérzéssel teli szívével.
Ez a könyv összefoglalja Buddha tanításának lényegét,
amelyet eredetileg ötezernél is több kötetben írtak le.
Buddha tanítása már több mint kétezer-ötszáz éve él,
átívelve országhatárokon és faji különbségeken, amelyek a
világ népeit elválasztják.
Buddha szavai életünk valamennyi vonatkozását
érintik, mai problémáinkra is választ adnak.

DHAMMAPADA
(A TAN KEREKE)
A gyűlölködés soha nem oltható ki gyűlölet által ezen a világon.
Egyedül a szeretet oltja ki azt. Ez ősi Törvény.
(5.)
A bolond, aki tudja magáról, hogy bolond, épp ezért bölcs ember.
A bolondot, aki azonban azt hiszi magáról, hogy bölcs, méltán
tarthatjuk bolondnak.
(63.)
Legyőzhetsz akár ezer embert a csatatéren, ezerszer is, de ha
magadat tudod legyőzni, akkor leszel igazi győztes.
(103.)
Elélhetsz akár száz évig is úgy, hogy nem látod meg a legfőbb
Igazságot, mégis jobb, ha csak egyetlen napig élsz, de
megtapasztalod az Igazságot.
(115.)
Nehéz embernek születni, nehéz a halandók élete, nehéz egy
Buddha megjelenése, nehéz meghallani a Legfőbb Igazságot. (182.)
Ne tégy rosszat, gyakorold a jót, tisztítsd meg elmédet – ez a
Buddhák tanítása.
(183.)
Nincsenek fiaid, hogy megvédjenek, nincs apád, sem rokonod,
hogy megvédjen, ha jő a halál, nincs ki megvédjen.
(288.)
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