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Notă introductivă 

 
Această lucrare se poate găsi la adresa web: 
 
http://www.AryaDharma.ro 
 
(click pentru a o vizita) 
 
 
Pe acest site veţi găsi multe traduceri ale unor texte esenţiale din Buddha-

Dharma, atât Sutre (discursuri sau învăţături ale Divinului Buddha) cât şi tratate 
fundamentale derivate din aceste Sutre, adnotate sau comentate, după caz. 

 
Toate textele de pe site (inclusiv acest text) sunt disponibile gratuit, se pot 

descărca gratuit, se pot folosi în mod gratuit, se pot tipări, şi se pot distribui ca 
fişiere sau ca documente tipărite, oricui doriţi, dacă şi numai dacă nu faceţi nicio 
modificare asupra lor, şi dacă şi numai dacă le oferiţi celorlalţi în mod gratuit. 

În caz contrar, toate drepturile sunt rezervate. 
 
Dacă aveţi nevoie de alte drepturi, de alte formate ale textelor sau de alte 

variante ale lor, vă rugăm să luaţi legătura cu noi. 
 
 
 
 
Traducere, prefaţă, introducere, comentarii, note, îngrijire: Alin Tocaciu 
 
Versiunea: decembrie 2019 
 
 
 
 
 
 
Prin virtutea meritelor acumulate prin a traduce, a corecta, a adnota, a 

comenta, a publica şi a răspândi această lucrare, fie ca toate fiinţele să atingă 
Trezirea Perfectă.  

http://www.aryadharma.ro/


2 
 

Introducere 

Cele două Sutre despre Sukhāvatī, Tărâmul Pur al lui Buddha Amitābha, 
numite Sukhāvatīvyūha Sūtra lungă şi respectiv scurtă, sunt unele dintre cele mai 
importante învăţături din Dharma, adică dintre învăţăturile lui Buddha 
Śakyamuni, şi constituie fundamentul pentru numeroase tratate ulterioare şi 
pentru înfiinţarea de şcoli în cadrul Buddhismului, şcoli care diferă prin 
perspectivele din care interpretează învăţăturile lui Buddha Śākyamuni despre 
Buddha Amitābha şi despre Sukhāvatī. 

 
„Buddhismul Tărâmului Pur”, numele general dat acestei părţi a 

Buddhismului, a fost şi este foarte răspândit în Asia, şi în ultimii ani a început să 
se răspândească şi în Occident, odată cu contactul lumii vestice cu Dharma. 

 
Pentru a uşura înţelegerea „Sukhāvatīvyūha Sūtra, lungă”, cea pe care o 

puteţi găsi în acest document, textul tradus a fost împărţit în capitole, care au 
primit şi titluri. Această împărţire nu este parte din textul original, ci este 
intervenţia traducătorilor, pentru ca Sutra să fie mai uşor de urmărit, şi ea 
reflectă cu aproximaţie împărţirea în paragrafe a textului original. 

 
După cum veţi vedea în textul său, până şi simpla citire a Sutrei aduce 

beneficii imense. Bineînţeles, acestea cresc foarte mult dacă fiinţa încearcă să o 
înţeleagă, să o memoreze, să o răspândească, şi aşa mai departe. Aşadar, 
încurajez cititorul să o citească cu mare atenţie, iar dacă nu a înţeles toţi termenii 
din ea să consulte notele explicative de la sfârşitul textului Sutrei şi dicţionarul 
de la sfârşitul documentului. Dicţionare mai extinse găsiţi în „Discursul despre 
perfecţiunea înţelepciunii (Prajñāpāramitā Sutra în 8.000 de versete)” şi în 
„Ghirlanda de nestemate (Ratnāvalī)” a lui Ārya Nagarjuna, de pe aceeaşi pagină 
web cu acest text. 

 
În prefaţă voi încerca să fac un scurt rezumat al mesajului Sutrei şi să stârnesc 

curiozitatea cititorului, însă citirea sau înţelegerea prefeţei este complet 
facultativă. Ceea ce contează este Sutra în sine. 

 
Pentru a uşura înţelegerea acestor învăţături foarte importante am adăugat 

note explicative, pe care le veţi găsi după textul Sutrei. Bineînţeles, notele nu au 
nivelul învăţăturilor pe care le explică, însă vă pot ajuta în lămurirea unor noţiuni, 
şi mai conţin informaţii suplimentare despre Dharma în general. Aceste note 
explicative nu urmează viziunea unei anume şcoli a Buddhismului Tărâmului Pur. 
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Prefaţă 

Această Sutra este discursul lung, şi alcătuieşte o „pereche” cu discursul scurt 
(sau cu Sutra scurtă), pe care o puteţi găsi pe aceeaşi pagină web cu această 
traducere. 

 
Sutra este o învăţătură mai profundă, care explică în detaliu povestea lui 

Tathāgata Amitābha şi a Tărâmului-Buddha Sukhāvatī. Ea învaţă fiinţele cum să 
devină efectiv nemuritoare, cum să devină ireversibile de la Trezirea Perfectă, şi 
cum să ajungă la Buddhaitate, aproape fără niciun efort. 

 
Prin infinita sa putere şi compasiune, Divinul Buddha Amitābha (sau 

Amitāyus) a creat un Tărâm Pur (sau un tărâm-Buddha) numit Sukhāvatī, mai 
mult decât minunat, mai mult decât extraordinar, care este foarte uşor accesibil 
fiinţelor, şi în care durata vieţii este infinită, corpurile sunt indestructibile, iar 
puterile fiinţelor sunt indescriptibile; fiinţele care se nasc acolo nu au nicio 
suferinţă şi nici măcar nu cunosc ideea de suferinţă, ci au numai bucurii; 
Sukhāvatī are nenumărate calităţi, ce depăşesc cu totul capacitatea de a le 
descrie altfel decât prin câteva asemănări palide. Deşi are un început, acum zece 
ere cosmice (vezi textul şi adnotările), acest Tărâm Pur nu are şi un sfârşit, 
întocmai ca Buddhaitatea unui Tathāgata. 

 
Toate activităţile pe care le-a făcut, le face şi le va face Divinul Buddha 

Amitābha, descrise de către Divinul Buddha Śakyamuni, îl fac să fie considerat de 
către mulţi dintre practicanţii Dharmei drept cel mai măreţ şi mai minunat 
Buddha. Dealtfel, probabil că nu există buddhist din această lume care să nu fi 
auzit de Buddha Amitābha. 

 
Cele patruzeci şi şase (în sanscrită) sau patruzeci şi opt (în chineză) de 

jurăminte nobile depuse de Ārya Bodhisattva Dharmakāra, care privesc viitoarea 
sa Trezire Perfectă ca Buddha Amitābha, şi Tărâmul Pur Sukhāvatī, sunt printre 
cele mai cunoscute părţi ale Dharmei, şi în special jurământul cu numărul 
nouăsprezece (sau optsprezece în chineză), care este cel mai cunoscut. 

 
Îndemn toţi cititorii acestei Sutra să citească neapărat şi Sutra scurtă 

(deoarece conţine şi o „vrajă” extrem de puternică), să îşi dorească să renască în 
Sukhāvatī, şi să realizeze toate activităţile necesare (care sunt indicate în aceste 
două Sutre) pentru a renaşte în Sukhāvatī. 

 
Namo Amitābha (Namo Amitābhāya Buddhaya)!  
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Sukhāvatīvyūha Sūtra (lungă) 

Despre Buddha Amitābha 
şi despre Sukhāvatī, Tărâmul Său Pur 

 
 

1. Descrierea împrejurărilor discursului 

Aşa am auzit odată1. 
 
Divinul Buddha [Śākyamuni] se afla pe muntele Gṛdhrakūṭa2, lângă Rājagṛha3, 

însoţit de o mare adunare de călugări, treizeci şi doi de mii la număr, toţi Arhaţi 
– lipsiţi de revărsări, de slăbiciuni şi de griji4, care şi-au îndeplinit sarcinile5, ale 
căror gânduri au fost complet eliberate prin cunoaştere precisă6, cu minţi 
pătrunzătoare7, care au rupt lanţurile (sau legăturile) existenţei8, care şi-au 
îndeplinit dorinţele9, care au cucerit10, care au atins cea mai înaltă înfrânare11, 
ale căror minţi şi Eliberare nu sunt ataşate, Mahānāga-şi (sau măreţi eroi), care 
au cele şase feluri de cunoaştere12, perfect controlaţi13, care urmează Nobila Cale 
Octuplă, care au puteri14, înţelepţi prin cunoaştere directă, Venerabili, Mari 
Discipoli, cum ar fi: Ājñātakauṇḍinya, Aśvajit, Vāṣpa, Mahānāma, Bhadrajit, 
Yaśodeva, Vimala, Subāhu, Pūrṇa Maitrāyaṇīputra, Uruvilvākāśyapa, 
Nadīkāśyapa, Gayākāśyapa, Gavāṃpati, Kumārakāśyapa, Mahākāśyapa, 
Śāriputra, Mahāmaudgalyāyana, Mahākoṣṭhila, Kapphiṇa, Mahākaphila, 
Mahācunda, Mahākātyāyana, Aniruddha, Nandika, Kampila, Subhūti, Revata, 
Khandiravanika, Vakkula, Svāgata, Amogharāja, Pārāyaṇika, Patka, Kullapatka, 
Nanda, Rāhula şi Ānanda15, şi de mulţi alţi Venerabili, Mari Discipoli, care 
posedau înţelepciunea16, cu excepţia unei singure persoane care trebuia încă să 
mai avanseze pe calea Arhaţilor, adică Venerabilul Ānanda17, şi de numeroşi 
Bodhisattvaşi, fiinţe măreţe, avându-l în frunte pe [Ārya Bodhisattva] Maitreya18. 

 

2. Venerabilul Ānanda solicită o învăţătură 

Atunci, după ce s-a ridicat de pe locul său şi şi-a pus roba pe un umăr, 
Venerabilul Ānanda şi-a aşezat genunchiul drept pe pământ şi l-a omagiat pe 
Divinul Buddha, cu braţele îndoite şi cu palmele împreunate în semn de respect. 
El i s-a adresat Divinului Buddha: 
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- Organele tale [de simţ], O Divinule, sunt liniştite, culoarea pielii tale este 
limpede, culoarea feţei tale este luminoasă şi aurie. Aşa cum un nor de toamnă 
este deschis la culoare, limpede, luminos şi gălbui, aşa şi organele simţurilor 
Divinului Buddha sunt liniştite, culoarea feţei sale este limpede, şi culoarea pielii 
sale este este luminoasă şi aurie. Şi aşa cum o bucată de aur din râul Jambu19, 
după ce a fost aruncată într-un furnal de către un fierar priceput sau de către 
ucenicul său, şi apoi a fost modelată foarte frumos, atunci când este aruncată pe 
o ţesătură deschisă la culoare se vede extrem de clar, strălucitoare şi galbenă, 
tot aşa şi organele [de simţ] ale Divinului Buddha sunt calme, culoarea feţei sale 
este limpede, iar culoarea pielii sale este luminoasă şi gălbuie (sau aurie). Mai 
mult, nu ştiu dacă am văzut vreodată organele [de simţ] ale lui Tathāgata20 atât 
de calme, culoarea feţei sale atât de limpede, şi culoarea pielii sale atât de 
luminoasă şi de aurie. Şi mi-a venit acest gând, O Divinule: „probabil Tathāgata 
sălăşluieşte chiar acum în stadiul de Jina21, în starea de omniscienţă22, în starea 
de Mahānāga, şi contemplă Tathāgataşii, Arhaţii Perfect Treziţi23 din trecut, din 
prezent şi din viitor”. 

După aceste cuvinte, Divinul Buddha îi vorbi astfel Venerabilului Ānanda: 
- Bine spus, bine spus, Ānanda! Zeii ţi-au sugerat această chestiune24? Sau 

Divinii Buddhaşi? Sau ştii asta pe baza observaţiilor tale25? 
După aceste cuvinte, Ānanda îi răspunse Divinului Buddha astfel: 
- O Divinule, zeii nu mi-au sugerat acest subiect, şi nici Divinii Buddhaşi, ci 

acest gând a apărut numai din propria mea observare, şi anume că probabil 
Tathāgata sălăşluieşte acum în starea unui Buddha, probabil că Tathāgata 
sălăşluieşte acum în starea unui Jina, în starea de omniscienţă, [în starea de 
Mahānāga]; sau că el contemplă [Divinii Buddhaşi] din trecut, prezent şi viitor. 

După aceste cuvinte, Divinul Buddha îi vorbi astfel Venerabilului Ānanda: 
- Bine spus, bine spus, Ānanda! Chestiunea formulată de tine este într-adevăr 

excelentă, înţelepciunea ta este profundă şi înţelegerea ta este rafinată, Ānanda, 
deoarece pentru beneficiul şi fericirea multor fiinţe, din compasiune pentru 
lume, pentru binele tuturor oamenilor, pentru beneficiul şi fericirea zeilor şi 
oamenilor, ai ajuns să consideri potrivit să îl întrebi pe Tathāgata26 acest lucru. 

O Ānanda, a întâlni un Tathāgata Perfect Trezit este extrem de greu27. 
Înţelepciunea sa este insondabilă şi imposibil de obstrucţionat. Şi cine are 
Trezirea unui Tathāgata [adică un Buddha] are [şi] realizarea că dharmele nu apar 
[de fapt]. 

Ānanda, dacă Tathāgata ar vrea, el ar putea trăi o întreagă eră (kalpa) 
dintr-un singur bol cu mâncare28, sau o sută de ere, sau o mie de ere, sau o sută 
de mii de ere, sau o sută de mii de niyuta de koti de ere, sau cu mult mai mult 
decât atât. În acest timp, organele naturale29 ale lui Tathāgata nu ar dispărea ci 
ar emana tot bucurie, culoarea feţei sale nu s-ar schimba deloc ci ar radia tot 
bucurie, şi nici culoarea pielii sale nu s-ar degrada, ci ar fi maiestuoasă. Şi de ce? 
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Ānanda, pentru că meditaţia (samādhi) şi perfecţiunile transcendente 
(pāramitā)30 ale lui Tathāgata sunt perfecte şi nelimitate, şi pentru că el a obţinut 
puterea infinită şi de neîmpiedicat asupra tuturor dharmelor. 

Apariţia unor Buddhaşi, Perfect Treziţi, este foarte greu să aibă loc în această 
lume, Ānanda, aşa cum este şi apariţia florilor Uḍumbara31 în această lume. 
Ānanda, apariţia Tathagataşilor, care doresc bunăstarea, care doresc ceea ce 
este benefic, care au compasiune, care au ajuns la cea mai înaltă compasiune, 
este foarte dificil să aibă loc [, şi este foarte rară]. 

Însă, Ānanda, ai gândit că Tathāgata trebuie întrebat aceste chestiuni32 
datorită puterii lui însuşi Tathāgata33, ca să poată apărea34 în lume fiinţe care să 
fie Învăţători ai întregii lumi35, pentru binele (sau beneficiul) Bodhisattvaşilor, 
măreţele fiinţe. Aşadar, Ānanda, ascultă şi înţelege bine, profund şi direct! Îţi voi 
spune. 

- Da, O Divinule! i-a răspuns Venerabilul Ānanda. 
 

3. Începutul povestirii despre viitorul Buddha Amitābha 

Divinul Buddha i-a vorbit lui Ānanda: 
- Ānanda, în vremuri foarte de demult, acum nenumărate, şi mai mult decât 

nenumărate ere nemăsurabile, imense, incomprehensibile36, a apărut în lume37 
un Tathāgata, Divin Perfect Trezit, numit Dīpankara38. După Buddha Dīpankara a 
urmat39 Tathāgata Pratāpavat, şi după el [Tathāgata] Prabhākara, 
Kandanagandha, Sumerukalpa, Kandana, Vimalānana, Anupalipta, 
Vimalaprābha, Nāgābhibhū, Sūryodana, Girirājaghoṣa, Merukūta, 
Suvarnaprabha, Jotiśprabha, Vaidūryanirbhāsa, Brahmaghoṣa, Kandābhibhū, 
Tūryaghoṣa, Muktakusumapratimanditaprābha, Srīkūta, Sāgaravarabuddhīvikri-
ditābhigña, Varaprabha, Māhagandharājanirbhāsa, Vyapagatakhilamala-
pratighoṣa, Sūrakūta, Ranañgaha, Mahāgunadharabuddhiprāptābhigña, 
Kandrasūryagihmīkarana, Uttaptavaidūryanirbhāsa, Kittadhārābuddhisanku-
sumitābhyudgata, Puṣpāvatīvanarājasankusumitābhigña, Puṣpākara, 
Udakakandra, Avidyāndhakāravidhvamsanakara, Lokendra, Muktakkhatra-
pravātasadrisa, Tishya, Dharmamativinanditarāja, Simhasāgarakūtavinandi-
tarāja, Sāgaramerukandra, Brahmasvaranādābhinandita, Kusumasambhava, 
Prāptasena, Kandrabhānu, Merukūta, Kandraprabha, Vimalanetra, 
Girirājaghosheśvara, Kusumaprabha, Kusumavriṣtyabhiprakīrna, Ratnakandra, 
Padmabimbyupasobhita, Kandanagandha, Ratnābhibhāsa, Nimi, Mahāvyūha, 
Vyapagatakhiladoṣa, Brahmāghoṣa, Saptaratnābhivriṣta, Mahāgunadhara, 
Mahātamālapatrakandanakardama, Kusumābhigña, Agñānavidhvamsana, 
Kesarin, Muktakhatra, Suvarnagarbha, Vaidūryagarbha, Mahāketu, Dharmaketu, 
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Ratnaketu, Ratnaśri, Lokendra, Narendra, Kārunika, Lokasundara, Brahmaketu, 
Dharmamati, Simha, Simhamati [, adică 80 în total].40 

După Buddha Simhamati, în lume a apărut un Tathāgata, Perfect Trezit, pe 
nume Lokesvararāja, perfect în cunoaştere şi în conduită, un Sugata, Cunoscător 
al Lumii, De Nedepăşit, care îi duce [dincolo de suferinţă] pe oamenii ai cărori 
pasiuni trebuie încetate, Învăţător al oamenilor şi al zeilor, un Buddha, un Divin 
Binecuvântat41. Şi pe vremea când preda Dharma acest Tathāgata, Perfect Trezit, 
numit Lokesvararāja, trăia un călugăr42 pe nume Dharmakāra, foarte bine 
înzestrat cu memorie, cu înţelegere, cu înfrânare şi cu înţelepciune, foarte bine 
înzestrat cu vigoare, şi având o fire nobilă. 

 

4. Bodhisattva Dharmakāra îl laudă pe Tathāgata Lokesvararāja  

[Divinul Buddha a continuat:] Atunci, Ānanda, călugărul Dharmakāra43 s-a 
ridicat de la locul său, şi-a pus roba pe un umăr şi, întorcându-se cu faţa către 
locul unde se afla Divinul Tathāgata Lokesvararāja, şi-a aşezat genunchiul drept 
pe pământ, şi-a îndoit braţele şi şi-a împreunat palmele în semn de respect; după 
ce l-a venerat astfel pe Divin, l-a lăudat (în prezenţa Sa) cu aceste versete (gāthā): 

 
(vedeţi Anexa 1 pentru varianta chineză a celor zece versete de mai jos) 
 
1. O, Tu [care eşti o] Lumină Nemăsurabilă, a cărui cunoaştere (sau Trezire) 

este nelimitată şi incomparabilă! Nicio altă lumină nu poate străluci aici [unde te 
afli]44! [Pe lângă Tine], razele Lunii lui Śiva şi nestemata Soarelui45 nu ar părea 
strălucitoare, şi nici întreaga lume! 

2. Şi forma46 este infinită în cea mai bună dintre fiinţe47! Vocea lui Buddha 
are un sunet infinit! Virtutea, meditaţia, înţelepciunea-cunoaştere48 şi puterea 
sa sunt infinite! În această lume nu este nimeni ca Tine49! 

3. Dharma este profundă, amplă şi subtilă! Cel mai bun50 dintre Buddhaşi este 
incomprehensibil, ca oceanul. Nu mai poate avea loc vreo Trezire a 
Învăţătorului51. După ce a abandonat toate defectele, El a plecat pe celălalt ţărm. 

4. Acum52, cel mai bun dintre Buddhaşi, Regele Regilor, luminează cu o 
lumină infinită toate lumile din toate direcţiile! Şi fie ca eu, după ce voi fi devenit 
un Buddha şi un Maestru al Dharmei, să eliberez fiinţele de îmbătrânire şi de 
moarte! 

5. Şi fie ca, datorită generozităţii, viziunii uniforme, virtuţii, răbdării, puterii, 
concentrării şi meditaţiei, să fac aici cele mai bune dintre activităţi, şi să devin un 
Buddha, un Salvator al tuturor fiinţelor! 
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6. Căutând să obţin Trezirea celui mai bun dintre Divinii Binecuvântaţi, voi 
venera mereu multe sute de mii de koti de Buddhaşi, Divini incomparabili, 
nenumăraţi ca firele de nisip din fluviul Gange53. 

7. Oricâte lumi [obişnuite] ar exista, [nenumărate] ca firele de nisip din 
Gange, şi oricâte nenumărate tărâmuri[-Buddha] ar exista în afară de ele, voi 
răspândi mereu lumină în toate, pentru că voi fi obţinut o asemenea putere 
[nemăsurabilă]. 

8. Tărâmul meu54 va fi nobil, cel mai extraordinar (sau mai înalt), şi cel mai 
bun. În acea lume, Copacul Trezirii (Bodhi) va fi inegalabil. Fericirea din acel 
tărâm va fi fără egal, la fel ca cea a fericirii Nirvanei. 

9. Fiinţele vor veni acolo55 din cele zece direcţii. După ce vor sosi, ele vor 
obţine repede fericirea oferită de mine. Cu o dorinţă plină de putere şi de vigoare 
adevărată îl rog pe Buddha [Lokesvararāja] să mă înveţe Adevărul (sau Dharma)! 

10. Îi rog pe Cunoscătorii Lumii din cele zece direcţii56, care au înţelepciunea-
cunoaştere supremă (Prajñāpāramitā), să îmi fie martori! Chiar dacă ar trebui să 
trec prin Avīci57 [pentru a-mi îndeplini jurămintele], nu voi înceta să generez şi să 
urmez această aspiraţie! 

 

5. Predarea tuturor calităţilor tărâmurilor-Buddha de atunci 

[Divinul Buddha a continuat:] Ānanda, călugărul Dharmakāra, după ce l-a 
lăudat pe Divinul Tathāgata Lokesvararāja în prezenţa Sa, cu aceste versete [de 
mai sus], a vorbit astfel: 

 „- O Divinule, vreau să obţin cea mai înaltă înţelepciune-cunoaştere 
transcendentă perfectă (Prajñāpāramitā)! Din nou şi din nou, îmi ridic şi îmi 
îndrept mintea către cea mai înaltă Trezire (sau cunoaştere transcendentă) 
perfectă (anuttarā-samyak-saṃbodhi). Fie ca Divinul, ca un învăţător, să mă 
înveţe Dharma (sau Adevărul) pentru ca eu să ajung să obţin repede Trezirea 
Supremă (sau Buddhaitatea). Fie ca eu să devin în lume un Tathāgata, egal cu 
inegalabilul. Fie ca Divinul să proclame58 semnele59 prin care să aflu perfecţiunea 
tuturor însuşirilor bune ale unui tărâm-Buddha [şi să îmi predea cum să fac să 
apară un asemenea tărâm]!” 

[Divinul Buddha a continuat:] După aceasta, Ānanda, Tathāgata 
Lokesvararāja, Divinul60, i-a vorbit astfel călugărului: 

„- O călugăre, cunoşti tu singur61 perfecţiunea tuturor însuşirilor excelente şi 
a calităţilor minunate ale unui tărâm-Buddha [şi practicile pentru a face să apară 
unul]?” 

[Bodhisattva Dharmakāra] i-a răspuns lui Tathāgata Lokesvararāja: 
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„- O Divinule, nu62, ci numai Divinul Tathāgata. Te rog explică-mi perfecţiunea 
calităţilor excelente şi toate calităţile minunate ale tărâmurilor-Buddha ale 
celorlalţi Tathāgataşi, după auzirea cărora voi putea îndeplini fiecare dintre 
semnele lor63!” 

[Divinul Buddha a continuat:] Atunci, Ānanda, Tathāgata Lokesvararāja, 
Buddha Perfect Trezit, cunoscând aspiraţia nobilă şi înaltă a acelui călugăr, i-a 
predat timp de un kotī de ani64 perfecţiunea65 tuturor însuşirilor excelente şi ale 
calităţilor minunate ale tărâmurilor-Buddha aparţinând66 la optzeci şi unu de 
sute de mii de niyuta de koti de Buddhaşi, împreună cu semnele67, indicaţiile şi 
descrierile [lor], dorind binele, dorind beneficii, plin de compasiune, pentru ca să 
nu existe vreodată un sfârşit al tărâmurilor-Buddha, deoarece a generat o imensă 
compasiune pentru toate fiinţele68. Durata vieţii acelui Tathāgata a fost de 
patruzeci de ere (kalpa) [lungi]69. 

 

6. Concentrarea calităţilor maxime ale tuturor tărâmurilor-
Buddha 

[Divinul Buddha a continuat:] Atunci, O Ānanda, călugărul Dharmakāra, luând 
toate perfecţiunile tuturor calităţilor excelente şi ale însuşirilor minunate ale 
acelor tărâmuri-Buddha aparţinând celor optzeci şi unu de sute de mii de niyuta 
de koti de Buddhaşi, şi dorind să le concentreze pe toate într-un singur tărâm-
Buddha, a venerat cu capul picioarele Divinului Buddha Lokesvararāja, l-a 
înconjurat cu veneraţie, mergând înspre dreapta70, şi a plecat din prezenţa 
acestui Divin. 

Apoi, timp de cinci ere (kalpa) lungi, el a concentrat perfecţiunea tuturor 
calităţilor excelente şi a însuşirilor minunate ale tărâmurilor-Buddha, aşa cum nu 
s-a mai făcut niciodată în cele zece direcţii ale întregii lumi71, într-un mod 
neasemuit de excelent şi de perfect, şi a compus cea mai extraordinară rugăciune 
[de aspiraţie]72. 

 

7. Bodhisattva Dharmakāra se întoarce la Tathāgata 
Lokesvararāja 

[Divinul Buddha a continuat:] Astfel, Ānanda, acel călugăr a concentrat în 
mintea sa o perfecţiune a unui tărâm-Buddha de optzeci şi unu de ori mai 
nemăsurabil, mai nobil şi mai extraordinar decât perfecţiunea tuturor celor 
optzeci şi unu de sute de mii de niyuta de koti de tărâmuri-Buddha la un loc, 
tărâmuri care i-au fost descrise de către Divinul Tathāgata Lokesvararāja. Şi apoi, 
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mergând unde se afla Tathāgata, [călugărul Dharmakāra] i-a venerat picioarele 
cu capul, şi a spus: 

„- O Divinule, perfecţiunea tuturor calităţilor extraordinare şi a însuşirilor 
minunate a fost concentrată de către mine!” 

După aceasta, Ānanda, Tathāgata Lokesvararāja i-a spus călugărului: 
„- Atunci expune, O Călugăre! Tathāgata permite asta! Acum este momentul 

potrivit, O Călugăre! Încântă şi încurajează adunarea73, produ bucurie, fă auzită 
vocea leului, pentru ca acum, şi de acum încolo pentru totdeauna, Bodhisattvaşii, 
fiinţele măreţe, auzind-o, să aducă la îndeplinire toate nenumăratelele lor 
jurăminte măreţe!” 

Atunci, Ānanda, călugărul Dharmakāra i-a vorbit astfel Divinului Buddha 
[Lokesvararāja]: 

„- Fie ca Divinul Tathāgata să mă asculte, să îmi asculte rugăciunile [de 
aspiraţie]74 şi [să asculte] cum, după ce voi fi obţinut cea mai înaltă înţelepciune-
cunoaştere (sau Trezire) perfectă, tărâmul meu de Buddha va fi [atunci] înzestrat 
cu toate calităţile extraordinare şi însuşirile minunate!” 

 

8. Jurămintele despre Tărâmul Pur Sukhāvatī 

(vedeţi Anexa 2 pentru varianta chineză a jurămintelor de mai jos) 
 
[în continuare, călugărul Dharmakāra a rostit următoarele jurăminte:] 
 

1. „O Divinule [Tathāgata Lokesvararāja], dacă în tărâmul meu de Buddha ar 
fi să existe iaduri, lumi animale, tărâmuri cu fantome (Preta), sau cu Asuraşi75, 
atunci fie ca eu să nu obţin (ating) cea mai înaltă Trezire Perfectă.76 

2. O Divinule, dacă în tărâmul meu de Buddha fiinţele care se nasc acolo ar fi 
să cadă din el în iaduri, în lumile animale, în tărâmurile cu fantome (Preta) sau 
cu Asuraşi, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă.77 

3. O Divinule, dacă în tărâmul meu de Buddha fiinţele nu vor avea toate 
aceeaşi culoare, cea aurie, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire 
Perfectă. 

4. O Divinule, dacă în tărâmul meu de Buddha ar putea fi perceptibilă vreo 
diferenţă între zei şi oameni, cu excepţia ocaziilor în care fiinţele [obişnuite] 
enumeră şi spun: „Aceştia sunt zei şi aceştia oameni, dar numai în limbaj obişnuit 
şi imperfect”, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă.78 

5. O Divinule, dacă în tărâmul meu de Buddha fiinţele născute acolo nu vor 
avea [toate] cele mai înainte perfecţiuni (pāramitā) ale puterilor miraculoase şi 
ale controlului, astfel încât, instantaneu, să poată păşi peste cel puţin o sută de 
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mii de niyuta de koti de tărâmuri-Buddha79, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai 
înaltă Trezire Perfectă. 

6. O Divinule, dacă în tărâmul meu de Buddha, fiinţele născute acolo nu vor 
avea toate capacitatea de a-şi aminti naşterile anterioare, ca să îşi amintească 
cel puţin o sută de mii de nyiuta de koti de ere (kalpa) [din trecut], atunci fie ca 
eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

7. O Divinule, dacă în tărâmul meu de Buddha, fiinţele născute acolo nu vor 
obţine toate [şi imediat] „ochiul divin”80, pentru a putea vedea cel puţin o sută 
de mii de niyuta de koti de lumi [şi tărâmuri-Buddha], atunci fie ca eu să nu obţin 
cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

8. O Divinule, dacă în tărâmul meu de Buddha, fiinţele născute acolo nu vor 
obţine toate [şi imediat] „urechea divină”81, pentru a putea auzi simultan buna 
Dharma [predată în] cel puţin o sută de mii de niyuta de koti de tărâmuri-Buddha, 
atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

9. O Divinule, dacă în tărâmul meu de Buddha, fiinţele născute acolo nu vor 
avea toate „cunoaşterea care pătrunde mintea”82, pentru a putea cunoaşte cel 
puţin faptele şi gândurile tuturor fiinţelor aflate în o sută de mii de niyuta de koti 
de tărâmuri-Buddha, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

10. O Divinule, dacă în tărâmul meu de Buddha, vreuna dintre fiinţele 
născute acolo şi-ar forma vreo idee de proprietate (sau de „sine”), până şi 
referitor la corpul ei83, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

11. O Divinule, dacă în tărâmul meu de Buddha, fiinţele născute acolo nu vor 
fi toate ferm stabilite [în Adevăr, sau ireversibile]84 până când vor atinge 
Mahāparinirvāṇa85, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

12. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, dacă vreo fiinţă ar putea să 
numere Discipolii86 din [Sangha mea din] tărâmul meu de Buddha, chiar dacă 
toate fiinţele dintr-un trichiliocosmos, după ce vor fi devenit toate 
Pratyekabuddhaşi, i-ar număra timp de o sută de mii de niyuta de koti de ere 
(kalpa), atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

13. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, dacă lumina mea ar putea 
fi măsurată în vreun fel, chiar şi luând ca unitate de măsură o sută de mii de 
niyuta de koti de tărâmuri-Buddha, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă 
Trezire Perfectă. 

14. O Divinule, în tărâmul meu de Buddha, dacă durata vieţii fiinţelor născute 
acolo ar putea fi măsurată în vreun fel, cu excepţia puterii aspiraţiilor lor87, atunci 
fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă.88 

15. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, dacă măsura vieţii mele ar 
fi limitată, chiar şi luând drept unitate de măsură o sută de mii de niyuta de koti 
de ere (kalpa), atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 
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16. O Divinule, dacă în tărâmul meu de Buddha, pentru vreuna dintre fiinţele 
născute acolo ar exista chiar şi noţiunea de „acţiune negativă”89, atunci fie ca eu 
să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

17. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, dacă nenumăraţii şi 
nemăsurabilii Divini Buddhaşi din nenumărate tărâmuri-Buddha nu îmi vor slăvi 
numele, dacă nu vor preda despre faima mea şi dacă nu vor proclama laude la 
adresa mea, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă.90 

18. O Divinule, după ce voi fi devenit un Buddha, nenumărate fiinţe care, în 
alte lumi91, şi-au direcţionat mintea către Cea Mai Perfectă Trezire92, îmi vor auzi 
numele şi vor medita la mine93 cu gânduri liniştite (sau nedistrase); dacă în 
momentul morţii lor nu mă voi apropia de [fiecare dintre] ele înconjurat de o 
mare adunare de Discipoli şi nu voi sta în faţa lor, venerat de ele, pentru ca 
gândurile lor să nu fie tulburate, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire 
Perfectă. 

19. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, [nenumărate] fiinţe care 
mi-au auzit numele, din nemăsurabilele şi nenumărabilele tărâmuri-Buddha [şi 
lumi obişnuite]94, îşi vor direcţiona gândurile (sau mintea) pentru a se naşte în 
tărâmul-Buddha al meu, iar pentru acest scop vor acumula merite; dacă vreuna 
dintre aceste fiinţe95 nu se va naşte în acel Tărâm Pur [al meu], [adică] până şi 
fiinţele care au repetat de [numai] zece ori gândul96, dar exceptând întotdeauna 
fiinţele care au comis una dintre [cele cinci] acţiuni extrem de grave97 şi pe cele 
care au cauzat împiedicarea sau batjocorirea bunei Dharma98, atunci fie ca eu să 
nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

20. O Divinule, dacă după ce voi fi atins Buddhaitatea, fiinţele care s-au 
născut în tărâmul-Buddha al meu nu vor fi toate legate de încă numai o singură 
naştere înainte de a obţine cea mai înaltă Trezire Perfectă – dar exceptând 
întotdeauna rugăciunile (sau aspiraţiile) speciale ale Bodhisattvaşilor măreţi care 
şi-au pus armura99, care doresc binele tuturor fiinţelor, care sunt devotaţi tuturor 
fiinţelor, care muncesc pentru ca toate fiinţele să atingă Nirvana, care doresc să 
realizeze activităţile de Bodhisattva în toate lumile, care doresc să îi servească 
pe toţi Buddhaşii şi să conducă la cea mai înaltă Trezire Perfectă fiinţe numeroase 
ca firele de nisip din Gange, care sunt orientaţi către cea mai înaltă practică şi 
sunt perfecţi în practica lui Samantabhadra100 – atunci fie ca eu să nu obţin cea 
mai înaltă Trezire Perfectă. 

21. O Divinule, dacă după ce voi fi atins Buddhaitatea, Bodhisattvaşii care se 
vor naşte101 în tărâmul meu de Buddha nu vor fi cu toţii capabili ca, înainte de 
masa de dimineaţă, să se ducă în alte tărâmuri-Buddha pentru a venera multe 
sute de Buddhaşi, multe mii de Buddhaşi, multe sute de mii de Buddhaşi [… până 
la:] multe sute de nyiuta de koti de Buddhaşi, cu obiecte care oferă toate felurile 
de bucurii (sau plăceri rafinate), şi aceasta prin puterea lui Buddha102, [şi apoi să 
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se întoarcă pentru masa de dimineaţă], atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă 
Trezire Perfectă. 

22. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, Bodhisattvaşii din tărâmul 
meu de Buddha îşi vor dori să obţină următoarele: aur, argint, nestemate, perle, 
lapis lazuli, scoici, pietre preţioase, coral, cristale, agate, perle roşii, diamante 
[etc.] sau de orice alte nestemate103; sau orice fel de parfumuri, flori, ghirlande, 
unguente, pudră înmiresmată, robe, umbrele, steguleţe, steaguri sau lămpi104; 
sau orice fel de dans, cântec sau muzică; dacă asemenea daruri nu vor apărea 
[imediat] pentru ei, dacă nu vor fi generate imediat ce se vor fi gândit la ele, 
atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

23. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, dacă toate fiinţele care vor 
fi născute în acel tărâm-Buddha al meu nu vor [putea] recita toată Dharma, cu o 
înţelepciune omniscientă105, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire 
Perfectă. 

24. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, Bodhisattvaşii din tărâmul-
Buddha al meu vor gândi astfel: fie ca noi, rămânând în lume106 să onorăm, să 
stimăm, să respectăm şi să venerăm Divinii Buddhaşi din nenumăratele şi 
nemăsurabilele tărâmuri-Buddha, cu robe, boluri de cerşit, paturi, scaune, 
gustări, medicamente, ustensile, flori, pulberi înmiresmate, lămpi, parfumuri, 
ghirlande, unguente, tămâi, pelerine, umbrele, steguleţe, steaguri, cu diferite 
feluri de dansuri, cântece şi muzică, şi cu ploi de nestemate; dacă toate acestea 
nu vor apărea imediat107 ce Bodhisattvaşii se gândesc la ele, şi dacă Divinii 
Buddhaşi nu le vor accepta [ca ofrande], atunci fie ca eu să nu obţin cea mai 
înaltă Trezire Perfectă. 

25. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, dacă Bodhisattvaşii născuţi 
în tărâmul-Buddha al meu nu vor avea corpurile puternice ca vajra108 lui 
Nārāyana109, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

26. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, dacă vreo fiinţă din tărâmul 
meu de Buddha ar [putea] vedea vreo limită a frumuseţii podoabelor acelui 
tărâm110, chiar şi având ochiul divin, şi ar [putea] cunoaşte toate feluritele sale 
frumuseţi, spunând „Acest tărâm-Buddha are atâta frumuseţe şi atâta 
măreţie”111, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

27. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, dacă în tărâmul-Buddha al 
meu vreun Bodhisattva, chiar şi dintre cei care au foarte puţin merit112, nu ar 
putea vedea Copacul Trezirii113, care va avea o frumuseţe extraordinară şi cel 
puţin o sută de yojana114 în înălţime, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă 
Trezire Perfectă. 

28. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, dacă în tărâmul-Buddha al 
meu vreo fiinţă ar trebui să predea sau să înveţe, adică dacă nu toate fiinţele ar 
avea cunoaşterea (sau înţelepciunea) perfectă115, atunci fie ca eu să nu obţin cea 
mai înaltă Trezire Perfectă. 
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29. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, dacă tărâmul-Buddha al 
meu nu va fi atât de strălucitor încât să poată fi văzut din toate direcţiile din 
nemăsurabile, nenumărate, inconceptibile, incomparabile şi imense116 tărâmuri-
Buddha, la fel cum o faţă rotundă se vede [perfect clar] într-o oglindă rotundă 
extrem de lustruită, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

30. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, dacă în tărâmul-Buddha al 
meu nu vor exista [cel puţin] o sută de mii [de koti] de vase pline cu diferite 
parfumuri dulci, făcute din toate felurile de nestemate, mereu fumegând de la 
pudrele înmiresmate, potrivite pentru venerarea Bodhisattvaşilor şi 
Tathāgataşilor, şi care vor pluti în aer dincolo de zei, de oameni şi de toate 
lucrurile, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

31. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, dacă în tărâmul-Buddha al 
meu nu vor avea loc ploi de flori dulci din nestemate, care să cadă mereu, şi dacă 
nu vor fi nori care să cânte melodii minunate, tot timpul, atunci fie ca eu să nu 
obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

32. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, dacă fiinţele din tărâmul 
meu de Buddha, care vor fi vizibile în toată splendoarea în nemăsurabile, 
nenumărabile, inconceptibil şi incomparabil [de multe] lumi, nu vor fi toate pline 
de plăcere (sau bucurie, sau beatitudine), mult mai mult decât zeii şi oamenii117, 
atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

33. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, dacă Bodhisattvaşii, fiinţele 
măreţe din [nenumărabilele,] nemăsurabilele, inconceptibilele, incomparabilele 
şi imensele118 tărâmuri-Buddha din toate direcţiile, după ce mi-au auzit numele, 
nu vor fi eliberaţi de naştere prin meritul apărut din acea auzire, şi nu vor avea o 
cunoaştere foarte bună a mantrelor şi a formulelor magice119, până când vor 
obţine chiar Tronul Trezirii (sau Buddhaitatea), atunci fie ca eu să nu obţin cea 
mai înaltă Trezire Perfectă. 

34. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, dacă, după ce mi-a auzit 
numele, vreo femeie din nemăsurabilele, nenumărabilele, inconceptibilele şi 
imensele tărâmuri-Buddha din toate direcţiile ar permite să apară neglijenţa120, 
dacă nu îşi va îndrepta gândurile (sau mintea) către Trezirea Perfectă şi dacă, 
atunci când va fi eliberată de naşteri nu va fi dezamăgită de natura feminină şi 
dacă, fiind născută din nou, îşi va asuma tot natura feminină121 [deşi nu va dori 
acest lucru], atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

35. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, [unii] Bodhisattvaşi din 
nemăsurabilele, nenumărabilele, inconceptibilele şi imensele tărâmuri-Buddha 
din cele zece direcţii vor decădea122; după ce au decăzut, [mulţi dintre ei] îmi vor 
auzi numele şi mă vor venera cu prosternări şi cu respect; dacă, în timp ce face 
activităţile de Bodhisattva, vreunul dintre aceştia nu va fi profund respectat de 
întreaga lume, inclusiv de zeii din ea, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă 
Trezire Perfectă. 
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36. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, dacă [în Tărâmul meu Pur] 
vreun Bodhisattva ar trebui să facă munca de a-şi vopsi, coase, spăla sau usca 
robele, şi dacă vreunul dintre ei nu ar fi acoperit instantaneu de robe 
extraordinare făcute chiar atunci [n.t. când le doreşte], fiindu-i oferite de către 
Tathāgata123, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

37. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, dacă fiinţele care sunt 
născute în acel tărâm-Buddha [al meu] nu vor avea parte de o fericire ca cea a 
unui Venerabil Călugăr care este Eliberat de suferinţă (Arhat) şi care sălăşluieşte 
în cea de-a treia Dhyāna124, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire 
Perfectă. 

38. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, dacă Bodhisattvaşii care 
sunt născuţi în acel tărâm-Buddha al meu nu vor obţine din feluriţii copaci cu 
nestemate oricâte ornamente extraordinare doresc, şi exact aşa cum îşi doresc, 
atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

39. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, dacă, după ce mi-au auzit 
numele, Bodhisattvaşii născuţi în alte tărâmuri-Buddha [sau lumi] ar suferi 
[vreodată] vreo diminuare în puterile simţurilor lor, atunci fie ca eu să nu obţin 
cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

40. O Divinule, după ce voi atins Buddhaitatea, dacă Bodhisattvaşii [din alte 
lumi] care îmi vor auzi numele nu vor obţine Samādhi numit „Suvibhaktavatī”, în 
care Bodhisattvaşii vor vedea, clipă după clipă, nemăsurabile, nenumărabile, 
inconceptibile, incomparabile şi imense tărâmuri-Buddha minunate, şi dacă acel 
Samādhi ar înceta între timp125, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire 
Perfectă. 

41. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, [nenumărate] fiinţe din alte 
tărâmuri [decât al meu] îmi vor auzi numele; dacă prin cantitatea de merit care 
apare din această auzire nu vor obţine naşterea într-o familie nobilă126, până 
când ajung la Buddhaitate, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire 
Perfectă. 

42. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, [nenumăraţi] Bodhisattvaşi 
care vor trăi în alte tărâmuri-Buddha [decât al meu] îmi vor auzi numele; dacă 
toţi aceştia, până când vor atinge Buddhaitatea datorită cantităţii de merit 
generată de această auzire [a numelui meu], nu vor obţine acumulări [mari] de 
merit precum şi bucuria şi plăcerea (sau încântarea) datorate vieţii lor de 
Bodhisattva, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

43. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, dacă Bodhisattvaşii [din alte 
lumi] care îmi vor auzi numele nu vor obţine Samādhi numit „Samantānugata”, 
în care Bodhisattvaşii vor venera instantaneu şi clipă după clipă, nemăsurabili, 
nenumărabili, inconceptibili, incomparabili şi imenşi Buddhaşi, şi dacă acel 
Samādhi ar înceta înainte ca ei să ajungă pe Tronul Trezirii, atunci fie ca eu să nu 
obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 
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44. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, dacă fiinţele născute în acel 
tărâm-Buddha al meu nu vor auzi instantaneu învăţătura din Dharma pe care îşi 
doresc să o audă, atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

45. O Divinule, după ce voi fi atins Buddhaitatea, dacă, după ce mi-au auzit 
numele, Bodhisattvaşii din tărâmul-Buddha al meu şi din celelalte tărâmuri s-ar 
mai întoarce vreodată de la Trezirea Perfectă, de neîntrecut, atunci fie ca eu să 
nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

46. O Divinule, după ce voi fi atins Trezirea Perfectă şi voi fi devenit un 
Învăţător127 [nenumăraţi] Bodhisattvaşi din tărâmurile-Buddha [din toate 
direcţiile] îmi vor auzi numele şi vor obţine imediat, [datorită acestei auziri], 
primul, al doilea şi al treilea grad de realizare [a Realităţii]128; dacă vreunul dintre 
ei se va mai întoarce vreodată dinspre Buddha, Dharma şi Sangha (sau dinspre 
Trezirea Perfectă), atunci fie ca eu să nu obţin cea mai înaltă Trezire Perfectă.” 

 

9. Completări ale jurămintelor 

[Divinul Buddha a continuat:] Ānanda, după ce a rostit aceste jurăminte (sau 
rugăciuni de aspiraţie), prin puterea Divinului Buddha [Lokesvararāja], călugărul 
Dharmakāra a spus următoarele versete: 

 
1. „O Divinule, dacă nu îmi voi îndeplini jurămintele inegalabile [pe care le-am 

luat mai înainte], atunci O Prinţule, O Cel mai bun dintre oameni, fie ca eu să nu 
fiu înzestrat cu cele zece puteri incomparabile129, [şi să nu fiu] demn de ofrande. 

2. Dacă de acum încolo nu voi fi un măreţ binefăcător, înzestrat cu multe şi 
felurite însuşiri formidabile şi extraordinare, care va salva fiinţele de peste tot, 
timp de nenumărate kalpa, [care le va salva de] iaduri, de dureri şi suferinţe 
insuportabile, fie ca eu să nu devin un Rege al Comorilor130. 

3. Dacă, atunci când mă voi fi aşezat pe Tronul Buddhaităţii131, numele meu 
nu se va auzi imediat în toate cele zece direcţii, în toate nenumăratele şi 
nesfârşitele tărâmuri-Buddha, fără excepţie, atunci fie să nu devin un Divin al 
Lumii132, înzestrat cu puteri. 

4. Lipsit de dorinţe, de pasiuni, de lăcomie, înzestrat cu înţelepciune, 
înfrânare şi zel incomparabile, voi face activităţile [pentru care am jurat] şi voi 
deveni un Învăţător al lumii, înzestrat cu puteri. 

5. Cu puterea mea divină133 voi manifesta o lumină măreaţă, care va lumina 
toate incomparabilele şi infinitele tărâmuri-Buddha din toate direcţiile, va linişti 
toate pasiunile, va împrăştia întunericul celor trei otrăvuri (şi al faptelor rele) şi 
voi elibera fiinţele de suferinţă. 
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6. După ce am obţinut ochiul măreţ al înţelepciunii şi am eliminat întunericul 
ignoranţei, voi bloca toate căile rele şi toate obstacolele, şi voi conduce fiinţele 
către tărâmurile bune şi către Trezirea Perfectă. 

7. Când toate meritele au fost acumulate şi toate activităţile au fost 
îndeplinite, lumina mea maiestuoasă, care va depăşi orice splendoare, va radia 
în cele zece direcţii, depăşind complet strălucirea Soarelui şi a Lunii, şi strălucirea 
paradisurilor, a zeilor şi a podoabelor lor. 

8. Voi fi cel mai bun dintre oameni, comoara şi refugiul tuturor celor care 
suferă, fără egal în nicio direcţie134. Voi deschide comoara Dharmei pentru toate 
fiinţele, şi le voi înzestra pe toate cu comori de merit. Voi realiza infinite activităţi 
bune, şi voi proclama Dharma cu vocea de leu a unui Buddha. 

9. După ce voi fi venerat Jinaşi existenţi-de-la-sine135, acumulând prin aceasta 
rădăcini ale virtuţii, atunci când toate jurămintele mele vor fi împlinite şi 
înţelepciunea îmi va fi perfectă, voi fi suveranul puternic al Celor Trei Lumi136. 

10. La fel ca înţelepciunea ta neobstrucţionată, O Divinule, care cunoaşte cele 
trei feluri de Trezire din lume137, şi înţelepciunea mea va fi nelimitată şi va 
pătrunde peste tot, luminând totul; fie ca înţelepciunea mea supremă să fie ca a 
ta, Conducător al Oamenilor! 

11. O Divinule, dacă jurămintele mele vor fi împlinite138, fie ca acest sistem 
de un miliard de lumi să se zguduie, şi fie ca toţi zeii din paradisuri să arunce o 
ploaie cu flori rare şi minunate!” 
 

[Divinul Buddha a continuat:] Imediat după aceea lumile s-au zguduit, din 
paradisuri a plouat cu flori minunate, sute de instrumente au răsunat în văzduh, 
în aer s-a împrăştiat pulbere de santal paradisiac dulce, şi o voce s-a auzit: „Cu 
siguranţă Tu vei fi un Buddha, Perfect Trezit!”139 

 

10. Activităţile realizate pentru îndeplinirea jurămintelor 

[Divinul Buddha a continuat:] Ānanda, călugărul Dharmakāra, Bodhisattva, 
fiinţa măreaţă, avea această perfecţiune a aspiraţiilor. Puţini Bodhisatvaşi au o 
asemenea perfecţiune a aspiraţiilor. El a păstrat toate jurămintele, fără a eşua 
cu niciunul, ele fiind corecte şi inegalabile în întreaga lume, şi a aspirat intens să 
atingă Buddhaitatea. 

Apoi, Ānanda, după ce a recitat aceste jurăminte speciale în faţa Divinului 
Buddha Lokesvararāja, şi în faţa lumii incluzându-i pe zei, pe Māra140 şi pe 
Brāhman141, şi în faţa altor fiinţe, Śramaṇi142 şi Brahmani143, zei, oameni şi 
Asuraşi, călugărul Dharmakāra s-a stabilit în atingerea acestor promisiuni144. Şi 
după ce a proclamat acea puritate a tărâmului-Buddha [pe care îl va crea], acea 
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măreţie şi excelenţă a [viitorului] tărâmul-Buddha [al său], [în continuare,] în 
timp ce realiza activităţile de Bodhisattva, el nu a avut şi nu a generat nici măcar 
cel mai mic gând de dorinţă pasională, de rea voinţă sau de cruzime, pe durata a 
o sută de mii de niyuta de koti de ani, pe o durată nemăsurabilă, nenumărabilă, 
inconceptibilă, incomparabilă, fără măsură, imensă, inexprimabilă, [adică până 
când a atins Buddhaitatea]. El nici măcar nu a conceput ideea145 de dorinţă 
pasională, sau de rea voinţă, sau de cruzime, şi nici ideea de formă, de sunet, de 
miros, de gust sau de atingere146, şi nici măcar ideea de „idee”147. El a fost 
[mereu] blând, fermecător şi plin de compasiune; să trăieşti cu el era plăcut; el 
era agreabil, prietenos, mulţumit, cu puţine dorinţe, satisfăcut, retras148, deloc 
malefic, deloc ignorant, deloc suspicios, deloc necinstit, deloc rău, deloc viclean 
sau înşelător, [ci era] mereu delicat, vorbea cu bunătate, era mereu zelos şi 
hotărât să găsească pura Dharma149 pentru a face bine tuturor fiinţelor, şi 
sălăşluia mereu într-o concentrare (samādhi) calmă. El a venerat [mereu] Tripla 
Nestemată150, a arătat respect prietenilor [spirituali], învăţătorilor şi maeştrilor, 
şi a acumulat astfel mari cantităţi de merit; el era mereu înclinat către realizarea 
activităţilor de Bodhisattva, corect, blând, nu viclean, nu linguşitor, [ci] virtuos, 
un conducător care îi îndemna pe ceilalţi să genereze toate dharmele bune151, 
sălăşluind mereu în ideile de absenţă a semnelor, de absenţă a esenţei (sau de 
vacuitate), de absenţă a scopurilor, şi de absenţă (sau de non-apariţie) a 
dharmelor152. În timp ce realiza activităţile unui Bodhisattva, el a evitat toată 
vorbirea care, atunci când este rostită, foloseşte la a face rău sieşi, celorlalţi, sau 
şi sieşi şi celorlalţi, şi a folosit numai vorbirea care folosea la plăcerea şi la binele 
său, al celorlalţi, sau şi al său şi al celorlalţi. 

El era atât de înţelept încât, atunci când intra în regate, ţări, capitale, oraşe, 
orăşele şi sate, era mereu perfect reţinut în ceea ce priveşte toate obiectele 
simţurilor.153 Realizând fără întrerupere toate activităţile Bodhisattvaşilor, el 
sălăşluia (sau mergea154) în cea mai înaltă perfecţiune a înţelepciunii 
(prajñāpāramitā), şi îi îndemna şi pe ceilalţi să facă la fel. Şi sălăşluind (sau 
mergând) în cele mai înalte perfecţiuni (pāramitā) ale înţelepciunii, concentrării, 
vigorii, răbdării, moralităţii şi generozităţii155, îi îndemna şi pe ceilalţi să facă la 
fel. El a acumulat o cantitate de merit atât de imensă încât, oriunde se năştea, 
putea face să apară instantaneu sute de mii de niyuta de koti de comori. 

În timp ce făcea aceste activităţi de Bodhisattva, el a stabilit pe Calea către 
Trezirea Perfectă nenumărate şi nemăsurabile sute de mii de niyuta de koti de 
fiinţe, al căror număr este imposibil de rostit. El a onorat, stimat şi venerat 
nemăsurabil şi nenumărabil de mulţi Buddhaşi, şi i-a asistat în a obţine orice 
produce plăcere, cum ar fi robele, bolurile de cerşit, divanele, scaunele, gustările, 
medicamentele şi alte lucruri. Este imposibil de exprimat în cuvinte numărul de 
ocazii în care s-a născut în nobile familii de Brāhmani, Kṣatriya156, miniştri, 
gospodari şi comercianţi bogaţi. Tot aşa, s-a născut ca şi conducător al 
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Jambudvīpei157 [sau al altor lumi], ca Chakravartin158, Lokapāla159, Śakra160, 
Vaśavartin161, Devarāja162 şi Mahābrahman. 

Atât de mulţi Buddhaşi a onorat, a respectat, a stimat şi a venerat, şi pe atât 
de mulţi i-a rugat să învârtă Roata Dharmei163, încât numărul lor este imposibil 
de aflat cu ajutorul cuvintelor. Prin aceasta, el a adunat atât de multe merite 
încât, în timp ce a realizat activităţile de Bodhisattva pe durata a nenumărate, 
inconceptibile, incomparabile, imense, nemăsurabile şi inexprimabile koti de 
ere, din gura sa ieşea un miros dulce şi mai mult decât paradisiac de lemn de 
santal. Din toţi porii pielii sale ieşea un miros de lotus, şi el era plăcut pentru 
toată lumea, graţios şi frumos, şi era complet înzestrat cu cea mai strălucitoare 
culoare. Corpul său era împodobit cu toate semnele şi caracteristicile minunate 
şi maiestuoase, iar din mâinile sale ieşeau toate felurile de podoabe, sub forma 
tuturor felurilor de robe şi veşminte, a tuturor felurilor de flori, de pulberi 
aromate, de ghirlande, de unguente, de umbrele, de steguleţe şi de steaguri, şi 
sub forma muzicii cântate la felurite instrumente164. Din mâinile sale mai ieşeau 
şi toate felurile de alimente şi mâncăruri, de băuturi, de dulcuri, tari şi moi, şi 
toate celelalte feluri de lucruri care oferă plăceri şi bucurii. O Ānanda, după ce a 
realizat activităţile unui Bodhisattva, fără egal între oameni şi zei, călugărul 
Dharmakāra a obţinut stăpânirea şi controlul asupra tuturor dharmelor. 

 

11. Ārya Bodhisattva Dharmakāra a devenit Buddha Amitābha 

După aceasta, Venerabilul Ānanda i s-a adresat Divinului Buddha astfel: 
- O Divinule, acest Bodhisattva, acest călugăr Dharmakāra a obţinut Trezirea 

Supremă, de nedepăşit, această fiinţă măreaţă a plecat, a intrat în 
[Mahāpari]nirvāṇa, sau încă nu a atins Trezirea, sau trăieşte acum ca Trezit, şi 
sălăşluieşte, se întreţine singur şi predă Dharma? 

Divinul Buddha a răspuns: 
- O Ānanda, acel Tathāgata a apărut şi nu a plecat [în Mahāparinirvāṇa]; acel 

Divin Tathāgata, după ce a obţinut cea mai înaltă Trezire Perfectă165 sălăşluieşte 
chiar acum, rămâne, se întreţine singur şi predă Dharma, în Vest, la o depărtare 
de o sută de mii de niyuta de koti de tărâmuri Buddha de această lume, în 
tărâmul-Buddha numit Sukhāvatī, fiind numit Amitābha, Tathāgata Divin şi 
Perfect Trezit. El este înconjurat şi venerat de nenumăraţi Bodhisattvaşi [şi de 
nenumăraţi Śrāvakaşi166], şi a obţinut perfecţiunea nelimitată a tărâmului său de 
Buddha167. 
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12. Lumina lui Buddha Amitābha este efectiv infinită 

[Divinul Buddha a continuat:] Lumina sa este nemăsurabilă; limita măsurii ei 
este imposibil de aflat, adică nu se poate afirma că el luminează atât168 de multe 
sute, atât de multe mii, [..] atât de multe sute de mii de niyuta de koti de 
tărâmuri Buddha. Dar ca să scurtez această descriere, să considerăm169 că o sută 
de mii de niyuta de koti de tărâmuri-Buddha, multe ca firele de nisip din Gange, 
sunt luminate mereu în direcţia Est de lumina Divinului Buddha Amitābha. La fel, 
în fiecare dintre direcţiile Sud, Vest, Nord, Zenit şi Nadir sunt luminate mereu de 
lumina Divinului Buddha Amitābha sute de mii de niyuta de koti de tărâmuri-
Buddha, mai numeroase decât firele de nisip din Gange. Excepţie fac [toţi] Divinii 
Buddhaşi, care [nu sunt luminaţi ci], prin practica propriilor jurăminte anterioare, 
luminează lumea prin propria lor lumină, care este întinsă pe [..] multe sute de 
mii de niyuta de koti de kilometri170. 

O Ānanda, nu există nicio comparaţie prin care să poată fi înţeleasă 
întinderea luminii lui Tathāgata Amitābha. De aceea, O Ānanda, acel Tathāgata 
este numit Amitābha (care are lumină infinită), sau Amitaprabha (care are 
splendoare infinită), Amitaprabhāsa (care are strălucire infinită), 
Asamāptaprabha (a cărui lumină nu încetează niciodată), Asangataprabha (a 
cărui lumină nu este condiţionată171), Prabhāsikhotsriṣtaprabha (a cărui lumină 
apare din flăcări de lumină), Sadivyamaniprabha (a cărui lumină este cea a 
nestematelor divine), Apratihatarasmirājaprabha (a cărui lumină are culoarea 
razelor nestingherite de nimic), Rājanīyaprabha (care are o lumină foarte 
frumoasă), Premanīyaprabha (care are o lumină minunată), Pramodanīyaprabha 
(care are o lumină încântătoare), Sangamanīyaprabha (care are o lumină 
atrăgătoare), Upoṣanīyaprabha (care are o lumină plăcută), 
Anibandhanīyaprabha (care are o lumină care nu poate fi oprită), Ativīryaprabha 
(care are o lumină extrem de puternică), Atulyaprabha (care are o lumină 
incomparabilă), Abhibhūyanarendrābhūtrayendraprabha (care are o lumină mai 
măreaţă decât a regilor oamenilor şi a tuturor regilor din cele Trei Lumi), 
Srāntasañkayendusūryagihmīkaranaprabha (care are o lumină care domină [prin 
strălucire până şi] Luna plină şi Soarele), Abhibhūyalokapālasakrabrahma-
suddhāvāsamaheśvarasarvadevagihmīkaranaprabha (care are o lumină care îi 
domină pe toţi zeii, pe Maheśvara, pe zeii Suddhāvāsa, pe Brahman, pe Śakra şi 
pe Lokapāla-şi172). 

Splendoarea acestui Nobil (sau Ārya)173 este pură, măreaţă, produce plăcere 
corporală, fericire a minţii, produce încântare şi bucurie pentru oameni şi 
non-oameni (fantome), Kinnara-şi174, Mahoraga-şi175, Garuda-şi176, Gandharva-
şi177, Yakṣa-şi178, Nāga-şi179, Asura-şi180 şi Deva-şi181, şi produce plăcere ca cea 
simţită de Arhaţi. 
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Ānanda, Tathāgata182 ar putea vorbi timp de o kalpa despre activitatea lui 
Tathāgata Amitābha, începând cu lumina sa, şi tot nu ar putea să ajungă să 
descrie complet virtuţile luminii lui Tathāgata Amitābha; de asemenea, nici nu 
i-ar scădea lui Tathāgata încrederea în sine183. Şi de ce? Pentru că ambele sunt 
nemăsurabile, nenumărabile, inconceptibile şi nesfârşite: măreţia calităţilor 
extraordinare ale luminii Divinului Tathāgata Amitābha şi lumina de nedepăşit a 
cunoaşterii posedată de către Tathāgata184. 

 

13. Numărul de discipoli al lui Buddha Amitābha este infinit 

[Divinul Buddha a continuat:] O Ānanda, adunarea de Ascultători185 a lui 
Tathāgata Amitābha este nemăsurabilă, este imposibil să îi afli măsura, în aşa fel 
încât să se poată spune că sunt atâtea koti de Ascultători, atâtea sute, mii, sute 
de mii, milioane, miliarde [etc.], atâtea186 unităţi de măsură [de Ascultători], 
numite nemăsurabile, nenumărabile, nenumărate, incomparabile, 
inconceptibile. 

De exemplu, dacă Venerabilul Maudgalyāyana ar vrea, acum că a obţinut 
puterile miraculoase187, ar putea număra188 într-o zi şi o noapte câte stele sunt 
în acest Univers189. Dacă ar exista o sută de mii de niyuta de koti de asemenea 
oameni înzestraţi cu puteri miraculoase [precum Venerabilul Maudgalyāyana] şi 
nu ar face nimic altceva decât să numere doar primii190 Ascultătorii lui Tathāgata 
Amitābha, timp de o sută de mii de niyuta de koti de ani, ei nu ar putea să numere 
nici a suta parte, nici a mia parte, nici a suta mia parte, şi nici măcar o parte 
infimă191 dintre ei. 

Tot aşa, un om ar putea scoate dintr-un mare ocean care are optzeci şi patru 
de mii de yojana lăţime [şi adâncime]192 o singură picătură de apă cu vârful 
ascuţit al unui fir de o sută de ori mai subţire decât un fir de păr obişnuit. Ce 
crezi, Ānanda, care ar fi mai mare, picătura de apă care a fost scoasă cu firul mai 
subţire de o sută de ori decât un fir de păr obişnuit, sau apa rămasă în marele 
ocean? 

Ānanda a răspuns: 
- Până şi [o sferă cu diametrul de] o mie de yojana193 ar fi doar o parte 

minusculă din acel mare ocean! Cu atât mai mult o picătură de apă care a fost 
scoasă cu firul mai subţire de o sută de ori decât un fir de păr obişnuit! 

Divinul Buddha a spus: 
- Exact atât de puţini au fost şi primii Ascultători [ai lui Buddha Amitābha, faţă 

de câţi sunt în prezent, la fel ca picătura infimă faţă de oceanul imens194]. Şi chiar 
dacă acei extrem de mulţi călugări [de mai sus, ca Venerabilul Maudgalyāyana] 
ar număra timp de o sută de mii de niyuta de koti de ani, faţă de cantitatea de 
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apă rămasă în marele ocean va trebui să considerăm că nu au numărat nimic195. 
Şi asta e valabil cu atât mai mult în ceea ce priveşte a doua, a treia şi celelalte 
adunări de Ascultători!196 Aşadar, numărul de Ascultători ai Divinului Buddha 
Amitābha este infinit şi nelimitat, şi [de aceea] are numele de „nemăsurabil şi 
nenumărabil”. 

 

14. Viaţa lui Buddha Amitābha este efectiv infinită 

[Divinul Buddha a continuat:] O Ānanda, lungimea vieţii Divinului Buddha 
Amitābha este nemăsurabilă, lungimea ei este imposibil de cunoscut. Nu putem 
spune [că durează] atâtea sute de ere (kalpa), atâtea mii de ere, atâtea sute de 
mii de ere, atâtea koti de ere, atâtea sute de koti de ere, atâtea mii de koti de 
ere, atâtea sute de mii de koti de ere, atâtea sute de mii de niyuta de koti de 
ere.197 

Aşadar, Ānanda, măsura lungimii vieţii lui Tathāgata Amitābha este 
într-adevăr nemăsurabilă. De aceea, Tathāgata Amitābha („care are lumină 
infinită”) este numit şi Amitāyus („care are viaţă infinită”). 

Şi cum, în această lume există [noţiunea de eră şi] convenţia de a face 
cunoscută trecerea erelor198, [spun că] au trecut zece ere (kalpa) de când Divinul 
Tathāgata Amitāyus a apărut şi s-a trezit la cea mai înaltă Trezire Perfectă. 

 

15. Sukhāvatī are numai fiinţe de tip uman (sau zeu) 

[Divinul Buddha a continuat:] Ānanda, tărâmul numit Sukhāvatī, care 
aparţine Divinului Buddha Amitābha, este prosper, bogat, fertil, minunat, oferă 
condiţii foarte bune de trai, şi este plin cu foarte mulţi zei şi oameni199. 

În acel tărâm nu există iaduri, nici lumi animale, nici tărâmuri ale fantomelor, 
nici hoarde de Asura-şi, şi nici naşteri la timpul nepotrivit200, iar în această lume 
[unde ne aflăm]201 nu există asemenea nestemate ca cele din tărâmul [pur] 
Sukhāvatī. 

 

16. Plantele din Sukhāvatī sunt extraordinare 

[Divinul Buddha a continuat:] Ānanda, tărâmul Sukhāvatī este parfumat cu 
multe arome dulci şi plăcute, plin de flori şi de fructe, împodobit cu copaci202 din 
nestemate, în care se aşează multe feluri de stoluri de păsări cu voci minunate, 
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care au fost făcute203 de către Tathāgata [Amitābha]. Şi, Ānanda, copacii din 
nestemate sunt din multe culori, din foarte multe culori, din multe sute de mii 
de culori. Există copaci cu nestemate, de culoare aurie, şi făcuţi din aur. Există 
copaci de culoare argintie, făcuţi din argint. Există copaci de culoare azurie, făcuţi 
din lapis lazuli. Există copaci de culoarea cristalului, făcuţi din cristal. Există 
copaci de culoarea perlelor, făcuţi din perle. Există copaci de culoare roşie, făcuţi 
din agate roşii. Există copaci de culoarea diamantelor, făcuţi din diamante.204 

Unii copaci sunt făcuţi din două substanţe preţioase, de exemplu din aur şi 
din argint. Unii sunt făcuţi din trei substanţe preţioase, de exemplu din aur, din 
argint şi din lapis lazuli. Unii sunt făcuţi din patru substanţe preţioase, de 
exemplu din aur, din argint, din lapis lazuli şi din cristal. Unii sunt făcuţi din cinci 
substanţe preţioase, de exemplu din aur, din argint, din lapis lazuli, din cristal şi 
din perle. Unii sunt făcuţi din şase substanţe preţioase, de exemplu din aur, din 
argint, din lapis lazuli, din cristal, din perle şi din agate roşii. Unii sunt făcuţi din 
şapte substanţe preţioase, de exemplu din aur, din argint, din lapis lazuli, din 
cristal, din perle, din agate roşii şi din diamant.205 

Şi, Ānanda, la [unii] copaci făcuţi din aur, florile, frunzele, crengile, ramurile, 
trunchiurile şi rădăcinile sunt făcute din aur, iar fructele sunt făcute din argint. 
La [unii] copaci făcuţi din argint, florile, frunzele, crengile, ramurile, trunchiurile 
şi rădăcinile sunt făcute din argint, iar fructele sunt făcute din lapis lazuli. La [unii] 
copaci făcuţi din lapis lazuli, florile, frunzele, crengile, ramurile, trunchiurile şi 
rădăcinile sunt făcute din lapis lazuli, iar fructele sunt făcute din cristal. La [unii] 
copaci făcuţi din cristal, florile, frunzele, crengile, ramurile, trunchiurile şi 
rădăcinile sunt făcute din cristal, iar fructele sunt făcute din perle. La [unii] copaci 
făcuţi din perle, florile, frunzele, crengile, ramurile, trunchiurile şi rădăcinile sunt 
făcute din perle, iar fructele sunt făcute din agate roşii. La [unii] copaci făcuţi din 
agate roşii, florile, frunzele, crengile, ramurile, trunchiurile şi rădăcinile sunt 
făcute din agate roşii, iar fructele sunt făcute din diamant. La [unii] copaci făcuţi 
din diamant, florile, frunzele, crengile, ramurile, trunchiurile şi rădăcinile sunt 
făcute din diamant, iar fructele sunt făcute din aur. 

La unii copaci, Ānanda, rădăcinile sunt făcute din aur, trunchiurile din argint, 
ramurile [mari] din lapis lazuli, crengile [mai mici] din cristal, frunzele din perle, 
florile din agate roşii, şi fructele din diamant. La unii copaci, rădăcinile sunt făcute 
din argint, trunchiurile din lapis lazuli, ramurile din cristal, crengile din perle, 
frunzele din agate roşii, florile din diamant, şi fructele din aur. La unii copaci, 
rădăcinile sunt făcute din lapis lazuli, trunchiurile din cristal, ramurile din perle, 
crengile din agate roşii, frunzele din diamant, florile din aur, şi fructele din argint. 
La unii copaci, rădăcinile sunt făcute din cristal, trunchiurile din perle, ramurile 
din agate roşii, crengile din diamant, frunzele din aur, florile din argint, şi fructele 
din lapis lazuli. La unii copaci, rădăcinile sunt făcute din perle, trunchiurile din 
agate roşii, ramurile din diamant, crengile din aur, frunzele din argint, florile din 
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lapis lazuli, şi fructele din cristal. La unii copaci, rădăcinile sunt făcute din agate 
roşii, trunchiurile din diamant, ramurile din aur, crengile din argint, frunzele din 
lapis lazuli, florile din cristal, şi fructele din perle. La unii copaci, rădăcinile sunt 
făcute din diamant, trunchiurile din aur, ramurile din argint, crengile din lapis 
lazuli, frunzele din cristal, florile din perle, şi fructele din agate roşii. La unii 
copaci, rădăcinile sunt făcute din toate cele şapte substanţe preţioase, 
trunchiurile din toate cele şapte substanţe preţioase, ramurile din toate cele 
şapte substanţe preţioase, crengile din toate cele şapte substanţe preţioase, 
frunzele din toate cele şapte substanţe preţioase, florile din toate cele şapte 
substanţe preţioase, şi fructele din toate cele şapte substanţe preţioase. 

Ānanda, rădăcinile, trunchiurile, ramurile, crengile, frunzele, florile şi fructele 
tuturor copacilor sunt [moi şi] plăcute la atingere, şi răspândesc arome 
minunate206. Iar atunci când acei copaci sunt mişcaţi de adieri, din ei apare un 
sunet dulce şi încântător, care nu e niciodată obositor şi niciodată neplăcut 
auzului. Ānanda, acel tărâm-Buddha este înconjurat mereu, în toate părţile, de 
asemenea copaci făcuţi din cele şapte substanţe preţioase, de pâlcuri mari de 
bananieri [făcuţi din cele şapte substanţe preţioase], de rânduri de palmieri 
făcuţi din cele şapte substanţe preţioase, este complet înconjurat cu plase 
[decorative] din aur, şi acoperit cu flori de lotus făcute din toate felurile de 
nestemate şi de substanţe preţioase. 

Acolo există flori de lotus207 [făcute din nestemate,] mari de o jumătate de 
yojana. Altele au circumferinţa mare de o yojana, şi altele de două, trei, patru 
sau cinci yojana. Unele au chiar zece yojana în circumferinţă. 

Şi din fiecare lotus făcut din nestemate ies treizeci şi şase de sute de mii de 
koti de raze de lumină. Şi din fiecare rază de lumină ies treizeci şi şase de sute de 
mii de koti de Buddhaşi, care au corpurile de culoarea aurului şi cele treizeci şi 
două de semne ale unei fiinţe măreţe, şi care se duc şi predau Dharma fiinţelor 
din nemăsurabile şi nenumărabile lumi din direcţia Est. La fel, în direcţiile Sud, 
Vest şi Nord, şi deasupra şi dedesubt, în direcţiile punctelor cardinale şi în 
direcţiile intermediare208, merg în nemăsurabile şi nenumărabile lumi, şi predau 
Dharma fiinţelor din întreaga Existenţă. 

 

17. Sukhāvatī este neted şi plăcut 

[Divinul Buddha a continuat:] Şi, Ānanda, în acel tărâm-Buddha nu există 
munţi negri209 nicăieri, şi nici munţi din nestemate, şi nici munţi ca Sumeru, 
regele munţilor, nici munţi Chakravāda şi nici munţi ca marii Chakravāda210, regii 
munţilor. Acel tărâm-Buddha este plat peste tot211, minunat, ca palma unei 
mâini, cu regiuni pline de nestemate şi cu comori de toate felurile. [În acel tărâm 
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nu există anotimpuri, ci este mereu plăcut, nici cald şi nici rece, nu există nici 
vânturi, ci doar adieri plăcute, nu există nici oceane şi nici mări, nici văi şi nici 
prăpăstii. Însă, dacă cineva de acolo doreşte, poate vedea şi asemenea 
manifestări, prin puterea lui Buddha Amitābha.212] 

După aceasta, Venerabilul Ānanda i-a vorbit astfel Divinului: 
- Dar, în acest caz, O Divinule, unde îşi găsesc locul zeii din alaiurile celor Patru 

Mari Regi [ai lumii213], care sălăşluiesc [în această lume] către poalele muntelui 
Sumeru, şi unde îşi găsesc locul zeii din Trāyastriṃśa214, care sălăşluiesc [în 
această lume] pe vârful muntelui Sumeru [, dacă nu există niciun un munte şi de 
aceea nici vreun Sumeru]? 

Divinul Buddha a răspuns: 
- Ce crezi, Ānanda, unde îşi găsesc locul celelalte fiinţe care în această lume 

sălăşluiesc deasupra regelui munţilor, Sumeru, adică [în paradisurile] Yāmadeva, 
Tuṣita, Nirmāṇarati, Parinirmitavaśavartin, Brahmapāriṣadya, Brahmapurohita, 
Mahābrahmā, şi până la Akaniṣṭa215 [, din moment ce nici în această lume acele 
paradisuri nu se sprijină pe Sumeru, ci se află deasupra lui, şi nu au nevoie de el 
pentru a nu se prăbuşi]? 

Ānanda a răspuns: 
- O Divinule, rezultatul acţiunilor şi efectul acţiunilor (sau karmei) este 

inconceptibil216. 
Divinul Buddha a spus: 
- Rezultatele acţiunilor şi efectele acţiunilor (sau karmei) sunt inconceptibile, 

şi aşa sunt şi lumile Buddhaşilor [deşi pentru Buddhaşi nu sunt dincolo de 
puterea lor de cunoaştere]. Prin puterea acţiunilor meritorii (sau virtuoase), 
fiinţele [din paradisurile mai înalte din această lume, şi de asemenea şi din 
Sukhāvatī] sălăşluiesc pe baza efectelor acelor acţiuni217. De aceea există acele 
paradisuri, deşi nu se sprijină pe [, şi respectiv în Sukhāvatī nu există] un munte 
Sumeru. 

Ānanda a spus: 
- Nu am nicio îndoială despre asta, nicio diferenţă de părere, nicio ezitare. 

L-am întrebat pe Tathāgata despre această chestiune numai pentru a distruge 
îndoielile, părerile diferite şi ezitările fiinţelor din viitor218. 

Divinul Buddha a răspuns: 
- Da, Ānanda, asta şi trebuie să faci219. 
 

18. Apele din Sukhāvatī sunt extraordinare 

[Divinul Buddha a continuat:] Ānanda, în acel tărâm Sukhāvatī sunt multe 
feluri de iazuri; acolo sunt şi iazuri220 imense, cu lăţimea de o yojana; sunt şi iazuri 
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mari de douăzeci, treizeci, patruzeci sau cincizeci de yojana, şi adânci de până la 
doisprezece yojana. Toate aceste iazuri sunt încântătoare şi conţin apă cu un 
miros plăcut şi dulce; pe ele plutesc multe [buchete de] flori, împodobite cu 
diferite nestemate, şi care produc sunete dulci, plăcute. 

Şi, Ānanda, ca din instrumente muzicale cu sute de mii de koti de 
componente, care emit muzică divină şi sunt folosite de fiinţe extrem de 
pricepute, din acele iazuri iese un sunet încântător, un sunet profund, 
incognoscibil, incomprehensibil, clar, plăcut auzului, atingând mintea, minunat, 
dulce, încântător, niciodată obositor, niciodată dezagreabil, mereu plăcut de 
ascultat, ca şi cum ar spune mereu „Nepermanent, pace, ne-real [, 
ne-produs]221”. Fiinţele [din Sukhāvatī] aud asemenea sunete. 

Şi, Ānanda, malurile acelor iazuri imense sunt pline cu copaci din nestemate, 
având felurite mirosuri [încântătoare], în care se află multe flori, frunze şi crengi 
de toate felurile. Iar dacă fiinţele care se află pe malurile acelor iazuri doresc să 
realizeze activităţi pline de încântări paradisiace, după ce au păşit în ele, apa se 
ridică până la glezne; sau, dacă doresc, apa se ridică până la genunchii lor, până 
la şoldurile lor, până la piepturile lor, până la urechile lor. Şi apar plăceri 
paradisiace. Atunci când fiinţele doresc ca apa să fie rece, este rece; când doresc 
ca ea să fie caldă, este caldă. Şi dacă doresc să fie caldă şi rece, este caldă şi rece 
[în acelaşi timp], conform dorinţelor lor.222 

Acele iazuri sunt pline cu apă aromată cu cele mai minunate parfumuri223: de 
santal Uragasāra, de Tagara, de santal negru aromat Kālānusārin, de Agarus şi de 
frunze de Tamāla (Tamālapattra) paradisiac. Ele sunt acoperite de flori de nufăr, 
şi de flori paradisiace de Utpala, Padma (lotus), Kumuda şi Pundarīka. Ele sunt 
inundate de sunete încântătoare făcute de păuni, vrăbiuţe, cuci, kunāla, sārika, 
papagali, raţe, gâşte, stârci, cocori, lebede şi de altele, şi pline cu mici insule 
locuite de stoluri de păsări, [tot] create de către Tathāgata [Amitābha]. Ele sunt 
împodobite cu locuri pline de nestemate, cu vaduri din care este uşor de băut, 
sunt lipsite de noroi, şi sunt acoperite cu praf de aur. 

Atunci când fiinţele de acolo doresc ceva, gândindu-se ce fel de dorinţe le-ar 
trebui îndeplinite, atunci exact acele dorinţe le sunt îndeplinite, exact aşa cum 
trebuie. 

Ānanda, sunetul care iese din acea apă este încântător, şi întregul tărâm-
Buddha este bucurat de el. Iar dacă fiinţele care stau pe malurile iazurilor îşi 
doresc să nu audă acele sunete, atunci ele nu le vor auzi, chiar dacă au urechea 
divină. Şi orice sunet doreşte o fiinţă să audă, aude exact acel sunet încântător, 
de exemplu sunetele: Buddha, Dharma, Sangha224, Pāramitā225, Bhūmi226, Bala227, 
Vaisūradya228, Āvenikabuddhadharma229, Pratisamvit230, Sūnyatā231, Animitta232, 
Apranihita233, Anabhisamskara234, Agāta235, Anutpāda236, Abhāva237, Nirodha238; 
Śānta, Prasānta, şi Upasānta239; Mahāmaitrī240, Mahākaruṇā241, Mahāmuditā242 



27 
 

şi Mahopekshā243; Anutpattikadharmakshānti244 şi Abhiṣekabhūmiprati-
lambha245. 

Şi auzind aceste sunete, toate fiinţele simt cea mai minunată încântare şi 
plăcere, însoţite de renunţare, de absenţa pasiunilor, de pace, de încetare, de 
Dharma, şi de o acumulare de merit care duce la Trezirea Perfectă. 

Ānanda, în tărâmul Sukhāvatī nu există niciun sunet de fapte negative, de 
obstacole, de nenoroc, de suferinţă şi de distrugere. Nu există nicăieri vreun 
sunet al durerii, şi nu există acolo nici măcar sunetul non-percepţiei nici a plăcerii 
şi nici a suferinţei. Cu atât mai mult nu există nici sunetul de suferinţă [de orice 
fel]. De aceea, Ānanda, acel tărâm este numit foarte pe scurt Sukhāvatī, dar acest 
nume nu îl descrie complet. Ānanda, deşi am putea lăuda până la sfârşitul acestei 
ere (kalpa) feluritele cauze ale plăcerilor din tărâmul Sukhāvatī, ele nu ar fi nici 
pe departe enumerate complet. 

 

19. Fiinţele din Sukhāvatī obţin instantaneu tot ce îşi doresc 

[Divinul Buddha a continuat:] Ānanda, fiinţele care au fost, sunt şi vor fi 
născute în tărâmul Sukhāvatī [au fost, sunt şi] vor fi înzestrate cu forţă, vigoare, 
înălţime, lăţime, putere, acumulări de virtute şi culori [minunate], cu 
îmbrăcăminte, podoabe, grădini, palate şi pavilioane [minunate], cu plăceri 
[minunate] ale atingerilor, gusturilor, mirosurilor şi sunetelor, şi cu toate 
plăcerile şi bucuriile, la fel ca zeii din paradisul Paranirmitavaśavartin246. 

Ānanda, în tărâmul Sukhāvatī fiinţele nu mănâncă mâncare care constă din 
materie grosieră, din sosuri sau din melase; ci, orice mâncare ar dori, [apare 
imediat, spontan, conform dorinţelor lor; ele o privesc şi o miros, şi] simt că au 
mâncat-o, şi apoi simt încântare în corp şi în minte. Ele nu au nevoie să şi-o bage 
în gură.247 Ele simt că sunt satisfăcute. [Când se termină acea masă, totul dispare, 
şi la următoarea masă apar, la fel, orice mâncăruri dorite.] 

Şi dacă, după ce sunt satisfăcute [de mâncare], ele îşi doresc diferite feluri de 
parfumuri, atunci întregul tărâm-Buddha este parfumat chiar cu acele parfumuri 
divine. Şi oricine doreşte să simtă (sau să perceapă) un asemenea parfum, îl 
simte imediat. 

La fel, dacă doresc instrumente muzicale, steaguri, steguleţe, umbrele, robe, 
pulberi, unguente, ghirlande şi prafuri aromate, atunci acel tărâm-Buddha 
manifestă asemenea lucruri. Dacă îşi doresc robe de diferite culori, sau de sute 
de mii de culori, atunci tărâmul-Buddha manifestă aceste robe extraordinare.248 
Iar fiinţele se simt acoperite cu ele249. 

Iar dacă doresc podoabe, de exemplu pentru cap, pentru urechi, pentru gât, 
pentru mâini sau pentru picioare, cum ar fi diademe, cercei, brăţări, banderole, 



28 
 

coliere, lanţuri, bijuterii pentru urechi, sigilii, fire de aur, centuri, plase de aur, 
plase cu perle, plase cu nestemate, plase cu clopoţei făcute din aur şi din 
nestemate, atunci fiinţele văd tărâmul-Buddha manifestând [exact acele] 
podoabe, încununate de multe sute de mii de nestemate, aşezate în copacii-
ornament. Şi [apoi] se percep ca fiind împodobite cu acele podoabe250. 

Şi dacă doresc un palat, având anumite culori şi embleme, o anumită înălţime 
şi lăţime, împodobit cu o sută de mii de porţi făcute din felurite nestemate, 
acoperit cu diverse flori paradisiace, plin cu canapele moi acoperite cu perne 
minunate, atunci în faţa lor apare exact un asemenea palat. Şi fiinţele [născute 
în Sukhāvatī] sălăşluiesc în aceste palate încântătoare, se joacă acolo, se amuză, 
se plimbă, şi sunt înconjurate de [câte] patruzeci şi nouă de mii de Apsara251. 

 

20. Fiinţele din Sukhāvatī sunt de un singur fel 

[Divinul Buddha a continuat:] În acel tărâm nu există nicio diferenţă între 
oameni şi zei, decât atunci când se vorbeşte în vorbirea obişnuită, imperfectă, 
ignorantă, despre „oameni” şi despre „zei”. 

Ānanda, aşa cum un om aparţinând unei caste inferioare (un cerşetor), şi 
lipsit de putere, atunci când este în faţa unui rege puternic nu este nici luminos, 
nici cald, nici strălucitor, nici radiant şi nici încrezător în sine, tot aşa şi Śakra, 
regele zeilor, nu este nici luminos, nici cald, nici strălucitor [, nici radiant şi nici 
încrezător în sine] în faţa zeilor din paradisul Parinirmitavaśavartin, în ceea ce 
privesc grădinile, palatele, hainele şi podoabele sale, regatul său, perfecţiunea 
sa, puterile sale miraculoase, superioritatea sa [faţă de alţi zei], şi înţelegerea 
Dharmei. Ānanda, aşa cum sunt aici [în acest sistem de lumi] zeii din paradisul 
Parinirmitavaśavartin, tot aşa trebuie consideraţi şi oamenii din tărâmul 
Sukhāvatī.252 

 

21. Sukhāvatī este plin de flori miraculoase 

[Divinul Buddha a continuat:] Ānanda, în tărâmul Sukhāvatī bat dimineaţa 
adieri în toate direcţiile [, nici prea lente nici prea rapide, nici prea reci şi nici prea 
calde, ci mereu potrivite]. Ele scutură şi mişcă numeroasele tulpini frumoase şi 
graţioase ale copacilor făcuţi din nestemate, care sunt parfumate cu arome 
paradisiace dulci, şi nenumărate flori minunate, cu mirosuri încântătoare, cad pe 
marele pământ253, care este complet acoperit de nestemate. Acel tărâm-Buddha 
este împodobit cu aceste flori, peste tot, cu un strat gros de şapte stânjeni. Aşa 
cum un om înţelept şi priceput ar face un pat de flori pe sol, şi l-ar nivela cu 
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ambele mâini [pentru a-l face] frumos şi fermecător, tot aşa şi cu acele flori cu 
diferite mirosuri şi culori manifestate în acel tărâm-Buddha peste tot, într-un 
strat gros de şapte stânjeni.254 Şi aceste nenumărate flori sunt moi, plăcute la 
atingere, fiind precum Kākilindika255. Dacă cineva îşi aşează piciorul pe ele, ele se 
scufundă zece centimetri; dacă îşi ridică piciorul, ele se ridică la loc [cei] zece 
centimetri. Atunci când trece vremea dimineţii, acele flori dispar fără nicio urmă. 
Apoi acel tărâm-Buddha este din nou curat, plăcut, frumos, şi fără flori care se 
ofilesc256. Mai târziu bat din nou adieri în toate direcţiile, şi se scutură flori 
proaspete, ca mai înainte. La fel ca dimineaţa, aşa este la miezul zilei, la apus, şi 
în cele trei ceasuri ale nopţii257. Iar fiinţele, dacă sunt atinse de aceste adieri care 
împrăştie parfumuri cu diferite arome, sunt fericite precum un călugăr care a 
atins Nirvana258. 

 

22. Sukhāvatī nu este o lume, ci un tărâm 

[Divinul Buddha a continuat:] Ānanda, în acel tărâm-Buddha nu se 
pomeneşte niciodată despre foc, Soare, Lună, planete, constelaţii şi stele, şi nici 
despre întuneric. Nu se pomeneşte nimic nici măcar despre zi şi despre noapte, 
decât în învăţăturile lui Tathāgata259. Şi nici nu există vreo idee de proprietate. 

 

23. Ploile din Sukhāvatī sunt minunate 

[Divinul Buddha a continuat:] Ānanda, în tărâmul Sukhāvatī, la momentele 
potrivite, din norii plini de apă paradisiacă parfumată cad flori de toate culorile; 
plouă cu cele şapte [feluri de] nestemate paradisiace, cu pulbere de santal 
paradisiacă, cu umbrele, steguleţe şi steaguri paradisiace. Şi pe cer plutesc flori 
paradisiace de toate culorile, ţesături protectoare, umbrele minunate, şi toate 
felurile de podoabe paradisiace; se aud instrumente muzicale paradisiace, şi 
dansează Apsara paradisiace. 

 

24. Toate fiinţele din Sukhāvatī sunt Bodhisattvaşi ireversibili 

[Divinul Buddha a continuat:] Ānanda, în acel tărâm-Buddha, toate fiinţele 
care s-au născut, se nasc şi se vor naşte sunt nedespărţite de Adevăr260, până 
când ating Nirvana [finală]. [Acolo] nu există nici loc pentru, şi nici noţiune de 
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două categorii, cum ar fi „fiinţe despărţite de Adevăr” şi „fiinţe nedespărţite de 
Adevăr”. 

Din acest motiv, Ānanda, acea lume este numită [foarte] pe scurt Sukhāvatī, 
dar nu şi pe larg. Chiar dacă am lăuda cauzele fericirii din Sukhāvatī până la 
sfârşitul acestei ere (kalpa), ar fi imposibil să le enumerăm pe toate. 

 

25. Versete de laudă despre Buddha Amitābha şi Sukhāvatī 

Atunci, Divinul Buddha [Śākyamuni] a rostit următoarele versete: 
 
[Aici textul original al Sutrei în limba sanscrită este foarte alterat, dar se poate 

înţelege totuşi că în aceste versete au fost repetate o parte dintre însuşirile 
extraordinare ale tărâmului Sukhāvatī, că s-a subliniat că nu se pot enumera în 
timp finit, şi că până şi meritul apărut din simpla auzire a numelui „Sukhāvatī” 
este mai mare decât orice altă binecuvântare din această lume; de asemenea, 
trebuie să avem încredere în Jina (Buddha), pentru a elimina îndoiala, prin 
convingere.] 

 
(vedeţi Anexa 3 pentru traducerea lor din ediţiile în limba chineză) 
 
„Astfel, Ānanda, tărâmul Sukhāvatī este înzestrat cu însuşiri şi calităţi 

extraordinare nemăsurabile.” 
 

26. Toţi Buddhaşii îl laudă pe Tathāgata Amitābha 

[Divinul Buddha a continuat:] Ānanda, în toate cele zece direcţii, în fiecare 
dintre ele, în toate tărâmurile-Buddha numeroase ca firele de nisip din fluviul 
Gange261, Divinii Buddhaşi numeroşi ca firele de nisip din fluviul Gange laudă 
numele Divinului Tathāgata Amitābha, predau despre faima sa, îi proclamă gloria 
şi îi expun virtuţile. Şi de ce? Pentru că toate fiinţele care aud262 numele Divinului 
[Buddha] Amitābha, şi după ce îl aud îşi ridică gândurile [n.t. la naşterea în 
Sukhāvatī şi la Trezirea Perfectă] cu o dorinţă bucuroasă, chiar şi numai o singură 
dată, nu se vor mai întoarce niciodată dinspre Trezirea Perfectă263. 
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27. Cum renaşte în Sukhāvatī o fiinţă cu aspiraţii superioare 

[Divinul Buddha a continuat:] Ānanda, pentru fiinţele care se gândesc din nou 
şi din nou cu veneraţie la Tathāgata [Amitābha], şi care generează [şi prin 
aceasta] acumulări de merit măreţe şi nemăsurabile [şi le dedică pentru 
renaşterea în Sukhāvatī], care îşi îndreaptă minţile (şi gândurile) către Trezirea 
Perfectă, şi care îşi doresc sincer să se nască în tărâmul Sukhāvatī, atunci când 
vine momentul morţii lor, însuşi Tathāgata Amitābha, Divinul Perfect Trezit, va 
apărea în faţa ochilor lor, înconjurat de multe alaiuri de Venerabili, şi venerat de 
ei. Atunci, aceste fiinţe, având gândurile pline de bucurie pentru că l-au văzut pe 
Divin, după ce vor muri, se vor naşte în tărâmul Sukhāvatī. 

Şi cum poate orice fiu sau fiică de familie nobilă să îl vadă [cu propriii ochi] pe 
Tathāgata Amitābha? Acea fiinţă trebuie să îşi ridice mintea la cea mai înaltă 
Trezire Perfectă, trebuie să îşi îndrepte mintea cu perseverenţă şi cu o dorinţă 
nestrămutată către tărâmul-Buddha [numit Sukhāvatī], şi să îşi dedice 
acumulările de merit ale acţiunilor sale virtuoase264 către a se naşte acolo [, şi 
atunci îl va vedea pe Tathāgata Amitābha în mod nemijlocit]. 

 

28. Cum renaşte în Sukhāvatī o fiinţă cu aspiraţii medii 

[Divinul Buddha a continuat:] Însă şi pentru fiinţele care nu sunt prea 
interesate de Tathāgata Amitābha, şi care nu şi-au sporit cu vigoare acumularea 
de merit apărută din fapte virtuoase, Tathāgata Amitābha, Divinul Perfect Trezit 
va apărea la momentul morţii lor, în compania Venerabililor, la fel de mare, cu 
acelaşi aspect şi având aceeaşi frumuseţe, foarte asemănător [cu cazul anterior] 
şi foarte asemănător [cu adevăratul Tathāgata Amitābha] însă [nu el însuşi, ci] 
având o formă creată de gând (sau de minte). Însă şi aceste fiinţe, prin starea 
care apare prin a percepe precis vederea lui Tathāgata [Amitābha], atunci când 
vor muri, se vor naşte în acelaşi tărâm-Buddha [Sukhāvatī]. 

 

29. Cum renaşte în Sukhāvatī o fiinţă cu aspiraţii inferioare 

[Divinul Buddha a continuat:] Ānanda, fiinţele care meditează la Tathāgata 
[Amitābha] prin a-i dedica cele zece gânduri265, şi care îşi îndreaptă dorinţa către 
acel tărâm-Buddha, şi care vor simţi satisfacţie atunci când vor fi predate 
învăţăturile profunde, şi care nu vor cădea, nu vor dispera, nu vor eşua, ci vor 
medita la Tathāgata [Amitābha], fie chiar şi printr-un singur gând, şi îşi vor 
îndrepta dorinţa către acel tărâm-Buddha266, îl vor vedea şi ele pe Tathāgata 
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Amitābha, [dar nu pe el însuşi şi nici ca viziune, ci] în vis, şi se vor naşte în tărâmul 
Sukhāvatī, şi nu se vor mai întoarce niciodată dinspre Trezirea Perfectă. 

 

30. Buddhaşii răspândesc învăţăturile despre Sukhāvatī 

[Divinul Buddha a continuat:] Ānanda, după ce au văzut aceste cauze şi aceste 
efecte267, Tathāgataşii din cele zece direcţii, din nemăsurabilele şi 
nenumărabilele lumi, îi slăvesc numele lui Tathāgata Amitābha, îi predică faima, 
şi îi închină laude. Şi, Ānanda, în acel tărâm-Buddha vin din toate direcţiile 
Bodhisattvaşi numeroşi ca firele de nisip din Gange, se apropie de Tathāgata 
Amitābha pentru a-l vedea, pentru a se pleca în faţa lui, pentru a-l venera, pentru 
a-i pune întrebări, pentru a vedea adunarea de Bodhisattvaşi, şi nenumăratele 
feluri de perfecţiuni ale podoabelor şi calităţilor excelente ale acelui tărâm-
Buddha [Sukhāvatī]. 

 

31. Bodhisattvaşii îl venerează pe Buddha Amitābha, care invită 
toate fiinţele în Tărâmul Său, Sukhāvatī 

Atunci, Divinul Buddha [Śākyamuni], pentru a ilustra mai detaliat această 
chestiune, a recitat aceste versete: 

 
(textul original în limba sanscrită este destul de alterat) 
 
1. Din toate tărâmurile-Buddha din Est, numeroase ca firele de nisip din 

Gange, toţi Bodhisattvaşii vin să îl venereze pe Divinul Buddha Amitāyus268; 
2. Şi, după ce au luat cu ei multe buchete de flori de diferite culori, 

încântătoare şi cu mirosuri dulci, le presară peste cel mai bun dintre Conducătorii 
oamenilor, peste Amitāyus, venerat de oameni şi de zei; 

3. La fel, din toate tărâmurile-Buddha din Sud, din Vest şi din Nord, vin toţi 
Bodhisattvaşii pentru a-l venera pe Buddha, pe Divinul Amitāyus; 

4. Şi după ce au luat cu ei multe buchete de flori de diferite culori, 
încântătoare şi cu mirosuri dulci, le presară peste cel mai bun dintre Conducătorii 
oamenilor, peste Amitāyus, venerat de oameni şi de zei; 

5. Aceşti imens de mulţi Bodhisattvaşi, după ce au venerat respectuos 
picioarele [Divinu]lui Amitaprabha269 şi l-au înconjurat cu respect, spun: „O, 
tărâmul lui Buddha [Amitābha] străluceşte minunat!” 
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6. Ei îl acoperă din nou cu buchete de flori, având minţile jubilante şi o 
bucurie incomparabilă, şi îşi proclamă dorinţele în faţa acelui Divin: „Fie ca [şi] 
tărâmurile noastre [de Buddha] să fie ca acesta!” 

7. Ceea ce a fost presărat ca buchete de flori apare în forma unei umbrele 
care acoperă o sută de yojana, şi minunatul tărâm străluceşte şi este frumos 
împodobit, iar florile acoperă întregul corp al lui Buddha [Amitābha]. 

8. Şi ce fac aceşti Bodhisattvaşi după ce l-au venerat şi onorat astfel? Ei 
rostesc încântaţi următorul discurs: „Beneficiile fiinţelor care au auzit numele 
celui mai bun dintre oameni sunt bine câştigate!270 

9. Şi beneficiile obţinute de noi sunt bine câştigate, pentru că am venit în 
acest tărâm-Buddha. Uitaţi cât de minunat este acest tărâm extraordinar [al 
compasiunii sau al prieteniei iubitoare] făcut de Învăţător timp de o sută de mii 
de ere lungi! 

10. Priviţi, Divinul Buddha [Amitābha], care are o cantitate [infinită] din cele 
mai bune virtuţi, străluceşte înconjurat de Bodhisattvaşi! Splendoarea sa este 
nesfârşită, lumina sa este nesfârşită, viaţa sa este nesfârşită, şi Sangha sa este 
nesfârşită!” 

11. Iar Divinul Buddha Amitāyus zâmbeşte cu treizeci şi şase de niyuta de koti 
de raze, care ies din gura sa şi luminează miile de koti de tărâmuri-Buddha. 

12. Toate razele, după ce s-au întors, se aşează pe creştetul Divinului 
[Tathāgata Amitābha]; zeii şi oamenii simt încântare, pentru că au văzut această 
lumină a Lui. 

13. Şi atunci se ridică fiul-lui-Buddha, glorios, însuşi măreţul, extraordinarul 
şi puternicul Avalokiteśvara, şi spune: „O Divinule, care este motivul, care este 
cauza pentru care zâmbeşti, O Stăpân al Lumii? 

14. Te rog explică asta, pentru că tu cunoşti Adevărul şi acţionezi plin de 
compasiune, Tu, salvatorul a nenumărate fiinţe. Toate fiinţele vor fi pline de 
gânduri bucuroase atunci când vor auzi discursul tău extraordinar şi încântător! 

15. Bodhisattvaşii care au venit în Sukhāvatī din multe lumi, pentru a-l vedea 
pe Buddha, după ce au auzit cuvintele Tale şi au generat măreaţa bucurie, vor 
[putea] călători repede prin acest tărâm, pentru a-l cerceta. 

16. Fiinţele născute în acest tărâm nobil vor obţine imediat puterile 
miraculoase, ochiul divin şi urechea divină, ele îşi vor aminti naşterile anterioare, 
şi vor cunoaşte cea mai înaltă înţelepciune.” 

17. Atunci Buddha Amitāyus a predicat: „Aceasta a fost rugăciunea (sau 
aspiraţia) mea, ca fiinţele care au auzit în orice fel numele meu să meargă pentru 
totdeauna în tărâmul meu. 

18. Această rugăciune (sau aspiraţie) extraordinară a fost îndeplinită, şi 
fiinţele, care au ajuns repede (sau uşor) din multe lumi aici, în prezenţa mea, nu 
pleacă niciodată de aici, nici măcar pentru o singură naştere271. 
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19. Dacă un Bodhisattva îşi doreşte ca tărâmul său să fie ca acesta, pentru ca 
şi el să elibereze multe fiinţe, prin numele său, prin învăţătura sa, prin a fi văzut,  

20. [Atunci] el să meargă (sau să vină) repede272, în tărâmul Sukhāvatī şi, după 
ce a ajuns lângă [mine,] Amitaprabha, să venereze o mie de koti de Buddhaşi273. 

21. După ce a venerat multe koti de Buddhaşi, după ce a fost în multe 
tărâmuri cu ajutorul puterilor miraculoase274, şi după ce a realizat activităţile de 
venerare în prezenţa Buddhaşilor, el se va întoarce în Sukhāvatī [în aceeaşi 
dimineaţă275].” 

 

32. Copacul Trezirii din Sukhāvatī este extraordinar 

[Divinul Buddha a continuat:] Ānanda, [în Sukhāvatī] există un Copac al 
Trezirii276 al lui Tathāgata Amitāyus, Divinul Perfect Trezit. Acel Copac al Trezirii 
este înalt de o mie de yojana, are petale, frunze şi ramuri întinse pe opt sute de 
yojana, are o circumferinţă lângă rădăcină de cinci sute de yojana, are mereu 
frunze, flori şi fructe277 de diferite culori, de multe sute de mii de culori, cu 
diferite [feluri de] frunze, diferite [feluri de] flori, diferite [feluri de] fructe, este 
împodobit cu multe ornamente minunate, strălucitor de la nestemate, 
strălucitor ca Luna, înfrumuseţat cu nestemate preţioase [mai frumoase decât 
cele] de pe capul lui Śakra, presărat cu nestemate Cintāmaṇi (care îndeplinesc 
dorinţele), frumos împodobit cu cele mai bune nestemate din oceane, mai mult 
decât paradisiace sau divine, legate cu fire din aur, împodobite cu sute de lanţuri 
de aur, cu ghirlande de nestemate, cu coliere, brăţări, şiruri de perle roşii şi 
albastre278, cu împletituri-leu, brâuri, buchete, şiruri de nestemate, şi cu toate 
felurile de lucruri preţioase, este acoperit cu plase [ornamentale] cu clopoţei, 
plase [ornamentale] cu toate felurile de nestemate, plase [ornamentale] cu perle 
şi plase [ornamentale] din aur, este împodobit cu emblemele delfinului, cu 
Svastica279, cu Nandyāvarta280 şi cu Luna, este împodobit cu plase [ornamentale] 
de nestemate şi clopoţei, şi cu podoabe din aur şi din toate felurile de nestemate, 
este de fapt împodobit conform dorinţelor fiinţelor, indiferent care ar fi ele. 

Ānanda, sunetul acelui Copac al Trezirii, atunci când este mişcat de brize, 
ajunge în infinite tărâmuri şi lumi. Fiinţele care aud sunetele produse de acest 
Copac al Trezirii nu vor avea nicio boală la urechi, până când vor atinge 
Buddhaitatea281. Şi nenumăratele, nemăsuratele, inconceptibilele, 
incomparabilele, nemărginitele, imensele şi inexprimabil [de multele] fiinţe care 
văd Copacul Trezirii nu vor avea nicio boală la ochi, până când vor atinge 
Buddhaitatea. Ānanda, [imens de multele] fiinţe care simt mirosul acelui Copac 
al Trezirii nu vor avea niciodată vreo boală la nas, până când vor atinge 
Buddhaitatea. [Imens de multele] fiinţe care gustă fructele acelui Copac al Trezirii 
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nu vor avea niciodată vreo boală la limbă, până când vor atinge Buddhaitatea. 
[Imens de multele] fiinţe care sunt luminate de acel Copac al Trezirii nu vor avea 
niciodată vreo boală a corpului, până când vor atinge Buddhaitatea. Ānanda, 
pentru [imens de multele] fiinţe care meditează conform Dharmei la acel Copac 
al Trezirii, din acel moment şi până când vor atinge Buddhaitatea, mintea lor nu 
va fi niciodată perplexă. Şi toate acele fiinţe, prin a vedea acel Copac al Trezirii, 
nu se vor întoarce niciodată de la cea mai înaltă Trezire. Şi ele vor obţine trei 
feluri de răbdare transcendentă, adică Ghoṣānugā (acceptarea verbală a 
non-apariţiei dharmelor), Anulomikī (acceptarea şi conformarea la non-apariţia 
dharmelor) şi Anutpattikadharmakshānti (acceptarea răbdătoare a non-apariţiei 
dharmelor, adică acceptarea transcendentă, profundă, completă), [toate 
acestea] prin puterea aspiraţiilor (sau a rugăciunilor) anterioare ale lui Tathāgata 
Amitāyus, prin ofrandele şi ajutorul dat de el Jina-şilor anteriori, şi prin a fi făcut 
[fiinţele însele] rugăciuni, aspiraţii (sau jurăminte) [, ofrande şi prin a fi oferit 
ajutor Buddhaşilor din trecut], cu scopul ca [jurămintele lor] să fie bine 
concepute şi să fie bine îndeplinite, fără greşeli şi fără eşecuri. 

 

33. Tathāgata Amitābha asigură Buddhaitatea fiinţelor din 
Sukhāvatī 

[Divinul Buddha a continuat:] Ānanda, Bodhisattvaşii care s-au născut, care 
se nasc şi care se vor naşte acolo [au fost, vor fi şi] mai sunt legaţi de numai o 
singură naştere282, [cea] în care vor obţine cea mai înaltă Trezire Perfectă. 
Excepţie fac mereu puterile aspiraţiilor (sau rugăciunilor)283, ca în cazul 
Bodhisattvaşilor care predau cu voci de leu, care au îmbrăcat măreaţa armură (a 
Dharmei, armura Bodhisattvaşilor)284, care sunt devotaţi activităţii de a ajuta 
toate fiinţele să obţină Parinirvāṇa285. 

 

34. Doi Ārya Bodhisattvaşi extraordinari din Sukhāvatī 

[Divinul Buddha a continuat:] Ānanda, în acel tărâm-Buddha [, cei care sunt 
Śrāvaka (Ascultători) au o lumină de un stânjen286 iar] Bodhisattvaşii au o lumină 
de o sută de mii de koti de yojana; excepţie fac cei doi Bodhisattvaşi a căror 
lumină face ca acel tărâm să strălucească peste tot cu o splendoare eternă. 

Atunci, Venerabilul Ānanda i-a spus Divinului: 
- O Divinule, care sunt numele acestor doi Bodhisattvaşi, fiinţe măreţe? 
Divinul Buddha a răspuns: 
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- Unul dintre ei este măreaţa fiinţă [Ārya] Bodhisattva Avalokiteśvara287, iar 
celălalt are numele de [Ārya Bodhisattva] Mahāsthāmaprāpta288. Şi, Ānanda, 
aceştia doi s-au născut acolo după ce au părăsit această lume289. 

 

35. Calităţile fiinţelor din Sukhāvatī sunt dincolo de descriere 

[Divinul Buddha a continuat:] Ānanda, toţi Bodhisattvaşii care s-au născut în 
acel tărâm-Buddha sunt înzestraţi cu cele treizeci şi două de semne ale unei fiinţe 
măreţe290, au membre perfecte, sunt pricepuţi în meditaţie şi în înţelepciunea 
transcendentă (prajñā), pricepuţi în toate felurile de înţelepciune, au organe [de 
simţ] ascuţite şi bine înfrânate291, au organele de simţ capabile de cunoaştere 
amănunţită şi precisă, sunt lipsiţi de răutate, au cele cinci feluri de puteri292, sunt 
înzestraţi cu răbdare, şi au calităţi nesfârşite şi nelimitate. 

 

36. Fiinţele din Sukhāvatī au parte de toate condiţiile 
extraordinare 

[Divinul Buddha a continuat:] Ānanda, toţi Bodhisattvaşii care s-au născut293 
în acel tărâm-Buddha nu sunt lipsiţi de vederea Buddhaşilor şi nici în vreun 
pericol de a cădea, până când vor atinge Trezirea Perfectă294. Din acel moment 
[al naşterii în Sukhāvatī], niciodată nu îşi vor mai uita naşterile anterioare; 
excepţie fac întotdeauna cei care sunt devotaţi locului în care au fost295, în timpul 
perturbărilor date de ere, şi în timp ce predomină cele cinci feluri de pângăriri296, 
atunci când în lume apar Divini Buddhaşi, aşa cum este în prezent apariţia mea297. 

 

37. Fiinţele din Sukhāvatī venerează zilnic nenumăraţi Buddhaşi 

[Divinul Buddha a continuat:] O Ānanda, în timpul dimineţii, toţi 
Bodhisattvaşii care s-au născut în acel tărâm-Buddha merg în alte tărâmuri şi 
lumi, venerează multe sute de niyuta de koti de Buddhaşi, cât de mulţi vor [să 
venereze], [şi o fac] prin puterea şi compasiunea lui Buddha [Amitābha]. 

Ei îşi doresc să îi venereze [pe Buddhaşi] în diferite feluri298, cu anumite flori, 
prafuri aromate, lămpi, arome, ghirlande, unguente, pulberi, robe, umbrele, 
steguleţe, steaguri, muzică, instrumente muzicale şi concerte; şi, imediat ce au 
conceput acestea, în mâinile lor apar exact acele obiecte [dorite], pentru orice 
fel de venerare. Şi în timp ce realizează activităţile de venerare a acelor Divini 
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Buddhaşi, folosind acele obiecte, începând cu florile şi terminând cu 
instrumentele muzicale, ei acumulează [o cantitate de] merit nemăsurabilă şi 
nenumărabilă. 

Dacă [, încă aflaţi în celelalte tărâmuri-Buddha,] ei îşi doresc [din nou] ca în 
mâinile lor să apară flori şi buchete de flori, atunci în mâinile lor apar imediat 
[alte] flori şi buchete de flori paradisiace de diferite culori, de multe culori, având 
diferite mirosuri. Ei presară din nou şi din nou299 flori peste acei Divini Buddhaşi. 
Şi atunci când cel mai mic dintre buchetele de flori este aruncat departe în sus, 
el apare pe cer ca o umbrelă mare cu o circumferinţă de zece yojana. Iar atunci 
când este aruncat al doilea [buchet], primul nu cade300. Unele buchete de flori, 
după ce au fost aruncate în sus, devin umbrele mari de douăzeci de yojana. Altele 
devin umbrele din flori cu circumferinţe de douăzeci, treizeci, cincizeci, 
[ş.a.m.d.], şi până la o sută de mii de yojana. 

După ce au venerat multe sute de mii de niyuta de koti de Divini Buddhaşi, şi 
după ce au făcut să apară o cantitate măreaţă, nemăsurabilă şi nenumărabilă de 
merit datorită [acestor] activităţi bune [de venerare], Bodhisattvaşii simt o 
plăcere şi o bucurie superioară, minunată, şi obţin puterile superioare ale minţii. 
Ei se întorc în aceeaşi dimineaţă în tărâmul Sukhāvatī, prin puterea301 practicării 
aspiraţiilor şi rugăciunilor anterioare ale Divinului Tathāgata Amitāyus, datorită 
cantităţii [infinite a meritului apărut din] activităţi realizate [de către el] sub 
îndrumarea şi în prezenţa Buddhaşilor din trecut, datorită succesului complet în 
îndeplinirea tuturor aspiraţiilor [sale] trecute, datorită perfecţiunii stării sale 
mentale. 

 

38. Fiinţele din Sukhāvatī sunt perfect înţelepte 

[Divinul Buddha a continuat:] O Ānanda, toate fiinţele care s-au născut în acel 
tărâm-Buddha recită [cu o înţelepciune perfectă] Dharma care este însoţită de 
omniscienţă302. Şi pentru nicio fiinţă născută în acel tărâm-Buddha nu există 
absolut nicio idee de proprietate303. 

Şi304 toate fiinţele care umblă şi se plimbă prin acel tărâm-Buddha nu simt 
nici plăcere şi nici suferinţă; în timp ce păşesc ele nu au nicio dorinţă, şi nici nu 
păşesc din vreo dorinţă305. Ele nu îşi focalizează atenţia pe nicio fiinţă306. Pentru 
fiinţele care s-au născut în tărâmul Sukhāvatī nu există ideea de ceilalţi, de sine, 
de inegalitate, de efort, de dispută, de opoziţie sau de obstacol. Pline de viziune 
uniformă, cu o minte complet binevoitoare, cu o minte blândă, cu o minte 
grijulie, cu o minte afectuoasă, cu o minte folositoare, cu o minte liniştită şi 
calmă, cu o minte fermă307, cu o minte fără înclinaţii, cu o minte neperturbată 
(sau netulburată), cu o minte ne-agitată, cu o minte (fixată pe) practica disciplinei 
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(sau Dharmei) şi a înţelepciunii-cunoaştere perfectă transcendentă 
(prajñāpāramitā), fiind deja intrate în cunoaşterea [directă] care este un suport 
ferm [şi stabil] pentru toate gândurile308, vaste în înţelepciune precum un ocean, 
vaste în cunoaştere precum muntele Meru, bogat înzestrate cu imens de multe 
calităţi, încântându-se cu muzica Bodhyaṅga309, ele sunt complet devotate 
Dharmei lui Buddha. Ele văd limpede cu ochiul material; vederea ochiului lor 
divin ajunge peste tot, fără nicio oprelişte; cu ochiul Dharmei văd şi urmează pe 
deplin învăţăturile despre Cale; cu ochiul înţelepciunii văd Adevărul, şi ajung la 
celălalt mal; cu ochiul-Buddha310 ele realizează complet natura dharmelor, iar cu 
înţelepciunea nestânjenită de nimic ele expun Dharma celorlalte fiinţe. 

Şi văzând cu o viziune uniformă cele trei Dhātu311, după ce şi-au supus şi şi-au 
calmat minţile, înzestrate cu vederea cauzei [şi a non-apariţiei] tuturor 
dharmelor, pricepute în explicaţia dharmelor, înzestrate cu puterea de a preda 
Dharma (sau Adevărul), pricepute în a lua şi în a refuza312, pricepute în a conduce 
şi a nu conduce, pricepute în a sta calme, ele, nefiind interesate de chestiunile 
lumeşti, simt o plăcere adevărată doar în chestiunile transcendente. 

Ele sunt pricepute în examinarea tuturor dharmelor, familiarizate cu 
non-apariţia şi cu non-funcţionarea (sau calmul) tuturor dharmelor, văzând şi 
ceea ce nu poate fi văzut, nepurtând grija a nimic, neataşate de nimic, fără griji, 
fără suferinţe, libere, fără revărsări313, lipsite de impurităţi, cu un comportament 
ireproşabil, fără a se agăţa de nimic, ele sunt orientate către adevărurile 
profunde, nu se scufundă [în ignoranţă], sunt ridicate până la intrarea în 
cunoaşterea unui Buddha (în Buddhaitate), cea dificil de realizat, au obţinut 
Calea singurului Vehicul314, sunt eliberate de îndoieli, dincolo de domeniul 
întrebărilor, cunosc minţile (sau gândurile) celorlalţi, şi sunt eliberate de vederea 
vreunui sine. 

Fiind elevate în cunoaştere [directă], ele sunt asemenea muntelui Sumeru; 
având minţile imperturbabile, ele sunt asemenea oceanului; ele depăşesc lumina 
Soarelui şi a Lunii prin lumina înţelepciunii şi prin puritatea, strălucirea, albul 
orbitor şi frumuseţea realizării (sau cunoaşterii) lor [directe]. Prin lumina şi 
splendoarea lor, ele sunt de culoarea aurului topit; prin a îndura cu răbdare toate 
faptele bune şi rele ale tuturor fiinţelor, ele sunt ca Pământul315; prin a-şi fi 
curăţat şi eliminat toate mizeriile relelor316, ele sunt precum apa317; prin a-şi fi 
ars răul mândriei, ele sunt precum Regele Focului; prin a nu se agăţa de nimic, 
ele sunt precum vântul; prin a pătrunde toate dharmele şi prin a nu fi ataşate de 
nimic, ele sunt precum spaţiul; prin a nu fi murdărite de nimic din lume, ele sunt 
precum lotuşii318; prin a răspândi Dharma, prin a o predica ferm, ele sunt precum 
norii imenşi din sezonul ploios319; prin a revărsa întregul ocean al Dharmei, ele 
sunt precum o ploaie imensă; prin a înfrânge numeroase armate320, ele sunt 
asemenea taurilor; prin înfrânarea supremă a minţilor lor, ele sunt ca marii 
elefanţi; prin a fi bine antrenate, sunt asemenea cailor de rasă; prin neînfricarea, 
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încrederea şi eroismul lor, sunt asemenea leului, regele animalelor; prin a oferi 
protecţie tuturor fiinţelor, ele sunt asemenea smochinului, regele copacilor321; 
prin a nu fi clintite de niciun calomniator, ele sunt ca Sumeru, regele munţilor; 
prin a simţi iubire binevoitoare nelimitată, ele sunt asemenea cerului; prin 
superioritatea lor, datorită stăpânirii322 Dharmei, şi prin acumularea lor de merit, 
ele sunt asemenea lui Brahmā; prin a nu sălăşlui în ceea ce au acumulat, ele sunt 
asemenea păsărilor; prin a-şi împrăştia323 toţi calomniatorii, ele sunt precum 
Garuda, regele păsărilor; prin a nu fi potrivnice obţinerii dharmelor profunde de 
către fiinţele obişnuite, ele sunt [rare] precum florile Uḍumbara; [ele sunt] calme 
ca elefanţii [maiestuoşi], pentru că simţurile lor nu sunt nici incomplete şi nici 
instabile; pricepute în decizii, sunt pline de mirosul dulce al răbdării; sunt fără 
invidie, pentru că nu tânjesc după fericirea altora; sunt înţelepte, datorită 
căutării Realităţii (sau Dharmei), niciodată obosite de discuţii despre Dharma 
(sau Adevăr); prin valoarea lor, sunt asemenea preţiosului lapis-lazuli; prin 
cunoaşterea (realizarea) lor sacră, sunt asemenea minelor cu nestemate; 
răsunând plăcut cu sunetul marii tobe a Dharmei, bătând marele gong al 
Dharmei, suflând în marea trompetă a Dharmei, ridicând marele steag al 
Dharmei, aprinzând marea torţă a Dharmei, în căutarea înţelepciunii-cunoaştere 
(prajñā), nu sunt deloc ignorante, deloc proaste, ci fără greşeli, fără pasiuni, pure, 
rafinate, deloc lacome, dornice să dea, generoase, vrând să ofere daruri, deloc 
zgârcite în a oferi învăţături şi mâncare, deloc ataşate, neînfricate, lipsite de 
dorinţe, înţelepte, răbdătoare, viguroase şi energice, modeste (deloc îngâmfate), 
ordonate şi îngrijite, fără spaime, pline de cunoaştere [directă], fericite, cu care 
traiul este o plăcere, amabile, luminând lumea, eliberate de suferinţe, lipsite de 
pete, ele au lăsat în urmă îndoielile, au cunoaştere [transcendentă] obţinută în 
mod corect, sunt foarte pricepute în raţionamente, au aspiraţii măreţe, deloc 
necinstite, deloc perverse; după ce au acumulat merite [imense] sub sute de mii 
de niyuta de koti de Buddhaşi, ele sunt eliberate de spinii mândriei, lipsite de 
iluzii, ură şi dorinţe324; sunt pure, devotate către ceea ce este pur, faimoase prin 
puterea lui Jina, ele sunt învăţaţi ai lumii, elevate prin cunoaşterea lor purificată, 
fii ai (fiice ale) lui Jina, înzestrate cu vigoarea minţii, eroice, ferme, deloc egoiste, 
lipsite de defecte, inegalabile, lipsite de furie, calme (adunate), nobile, la locul 
lor, energice, având memorie, înţelegere şi prudenţă; oferind armele cunoaşterii, 
având puritate, ele sunt strălucitoare, lipsite de greşeli şi de mizerii, sunt 
înzestrate cu amintiri, şi sălăşluiesc într-o cunoaştere calmă şi limpede. 

Pe scurt, O Ānanda, astfel sunt fiinţele (sau Bodhisattvaşii) din acel tărâm-
Buddha. Dar dacă Tathagataşii ar fi să le descrie complet, în detaliu, atunci 
pentru a descrie o parte infimă din calităţile şi virtuţile lor [extraordinare] nu ar 
ajunge nici măcar o viaţă lungă de sute de mii de niyuta de koti de ere (kalpa). Şi 
totuşi nu ar avea loc nici vreo pierdere a încrederii în sine a lui Tathāgata. De ce? 
Pentru că, Ānanda, ambele sunt inconceptibile şi incomparabile (sau infinite), 
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adică atât virtuţile acelor Bodhisattvaşi cât şi lumina nedepăşită a cunoaşterii 
(sau realizării) lui Tathāgata.325 

 

39. Buddha Śākyamuni oferă o viziune şi un contact cu Sukhāvatī  

[Divinul Buddha a continuat:] Şi acum, O Ānanda, ridică-te în picioare cu faţa 
spre Vest şi, după ce ai luat flori în mâini, fă o prosternare completă326. Aceea 
este direcţia în care sălăşluieşte Divinul Amitābha, Tathāgata Perfect Trezit, în 
care rămâne, se auto-întreţine şi predă Dharma, al cărui nume imaculat şi pur, 
faimos în toate colţurile întregii lumi din toate cele zece direcţii, este slăvit, 
lăudat şi omagiat fără încetare de către Divinii Buddhaşi [din toate direcţiile], 
numeroşi ca firele de nisip din fluviul Gange, prin a vorbi şi a răspunde la 
întrebări, din nou şi din nou. 

După aceasta, Venerabilul Ānanda i-a spus Divinului Buddha: 
- Îmi doresc, O Divinule, să îl văd pe Amitābha, Amitaprabha, Amitāyus, 

Tathāgata perfect şi complet Trezit, şi pe acei Bodhisattvaşi [din Sukhāvatī], fiinţe 
măreţe, care au acumulări [imense] de merit adunate sub multe sute de mii de 
niyuta de koti de Buddhaşi! 

În momentul în care aceste cuvinte au fost rostite de către Venerabilul 
Ānanda, Divinul Amitābha, Tathāgata Perfect Trezit, a făcut să îi iasă din palmă o 
rază de lumină care a luminat cu o minunată splendoare toate tărâmurile-
Buddha. Şi tot aşa cum un ocean imens acoperă orice fel de munţi negri, sau 
munţi din nestemate, sau Meru, sau Mahameru, sau Mukilinda, sau 
Mahāmukilinda, sau Chakravāda, sau Mahāchakravāda, sau construcţii, sau 
piloni, sau copaci, sau păduri, sau grădini, sau palate aparţinând zeilor sau 
oamenilor, oriunde în [infinitele] tărâmuri-Buddha, toate lumile au fost 
inundate, pătrunse şi luminate orbitor327 de lumina lui Tathāgata [Amitābha]. 

Şi aşa cum un om ar putea vedea [clar] un alt om aflat la o distanţă de un 
stânjen, atunci când Soarele este sus pe cer, tot aşa călugării, călugăriţele, laicii 
şi laicele, zeii, Nāga-şii, Yakṣa-şii, Rākṣasa-şii, Gandharva-şii, Asura-şii, Garuda-şii, 
Kinnara-şii, Mahoraga-şii, fantomele şi oamenii din această lume [prezenţi la 
acest discurs al Divinului Buddha Śākyamuni] l-au văzut atunci pe Divinul 
Amitābha, Tathāgata Perfect Trezit, asemenea muntelui Sumeru, regele 
munţilor, înălţându-se deasupra tuturor ţinuturilor, depăşind totul în jur, 
strălucind, încălzind, radiind, aprins [în flăcări de lumină]; şi au văzut şi imensa 
adunare de Bodhisattvaşi, prin puterea şi compasiunea lui Buddha, şi din 
puritatea acelei lumini. 

Şi aşa cum ar fi acest Pământ dacă ar fi acoperit complet cu apă, astfel încât 
să nu se vadă copaci, munţi, insule, ierburi, tufişuri, plante, copaci mari, râuri, 



41 
 

prăpăstii, cascade [şi aşa mai departe], ci numai un mare Pământ care a devenit 
un mare ocean, tot aşa în acel tărâm-Buddha [Sukhāvatī] nu exista328 niciun semn 
(sau caracteristică sesizabilă) [în afară de faptul că Ascultătorii (Śrāvaka) emană 
lumină pe o distanţă de un stânjen şi Bodhisattvaşii emană lumină pe o sută de 
mii de koti de yojana329]. Şi Divinul Amitābha, Tathāgata Perfect Trezit, dominând 
[cu măreţia sa infinită] întreaga adunare de Ascultători şi întreaga adunare de 
Bodhisattvaşi, a fost vizibil, luminând în toate direcţiile [şi locurile].  

Atunci Bodhisattvaşii [, Śrāvaka-şii, zeii şi oamenii330] din tărâmul Sukhāvatī 
au văzut această lume Sahā331 şi pe Divinul Buddha Śākyamuni, Tathāgata Perfect 
şi Complet Trezit, predând Dharma, şi înconjurat de o comunitate sfântă de 
călugări. 

 

40. Adunarea poate vedea multe detalii din Sukhāvatī 

Atunci, Divinul Buddha [Śākyamuni] i s-a adresat lui Bodhisattva Ajita (sau 
Maitreya)332, fiinţa măreaţă, şi a spus: 

- O Ajita, vezi perfecţiunea mulţimii de podoabe şi virtuţi din acel tărâm-
Buddha? Şi vezi deasupra, în cer, parcuri fermecătoare, grădini fermecătoare, 
iazuri fermecătoare şi lacuri minunate, presărate cu lotuşi, cu flori Utpala, 
Kumuda şi Pundarīka? Şi dedesubt [, sub Sukhāvatī], de la pământ şi până la Locul 
Pur Akaniṣṭa, vezi suprafaţa cerului acoperită cu flori, împodobită cu cununi de 
flori, strălucind în şir pe numeroase colonade din nestemate, vizitate de stoluri 
de toate felurile de păsări create de către Tathāgata [Amitābha]? 

[Ārya Bodhisattva] Ajita a răspuns: 
- Da, O Divinule. 
Divinul Buddha a întrebat: 
- O Ajita, vezi acolo stolurile de păsări nemuritoare, care fac întregul tărâm-

Buddha [Sukhāvatī] să răsune cu vocea lui Buddha [Amitābha], pentru ca acei 
Bodhisattvaşi să mediteze mereu la Buddha? 

[Ārya Bodhisattva] Ajita a răspuns: 
- Da, O Divinule. 
Divinul Buddha a întrebat: 
- O Ajita, vezi fiinţele care au intrat în palatele care se întind pe mai mult de 

o sută de mii de yojana pe cer, cum se plimbă respectuos (sau cu veneraţie)? 
[Ārya Bodhisattva] Ajita a răspuns: 
- Da, O Divinule. 
Divinul Buddha a întrebat: 
- Ce crezi, O Ajita, este vreo diferenţă333 [aparentă] între zeii numiţi 

Paranirmita-vaśavartin334 şi oamenii din tărâmul Sukhāvatī?335 
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[Ārya Bodhisattva] Ajita a răspuns: 
- O Divinule, nu văd nicio diferenţă, pentru că oamenii din tărâmul Sukhāvatī 

sunt înzestraţi cu imense puteri extraordinare! 
Divinul Buddha a întrebat: 
- O Ajita, vezi oamenii care sălăşluiesc în [palatele din] potirele (sau cupele) 

închise ale florilor extraordinare de lotus din tărâmul Sukhāvatī? 
[Ārya Bodhisattva] Ajita a răspuns: 
- Aşa cum zeii numiţi Trāyastriṃśa336 sau Yāma, după ce au intrat în palate de 

cincizeci, sau de o sută, sau de cinci sute de yojana înălţime, se joacă, se distrează 
sau se plimbă, exact la fel, O Divinule, îi văd pe acei oameni sălăşluind [şi făcând 
la fel] în [palate minunate din] potirele închise ale florilor extraordinare de lotus 
din tărâmul Sukhāvatī. 

 

41. Cum renasc în Sukhāvatī fiinţele cu şi fără încredere în Buddha 
Amitābha 

[Ārya Bodhisattva] Ajita a întrebat: 
- O Divinule, mai văd şi fiinţe care, fiind născute în mod miraculos337, apar 

stând în poziţia [numită] postura-lotus, cu picioarele încrucişate. O Divinule, care 
este cauza, care este motivul pentru care unele fiinţe sălăşluiesc în cupele închise 
ale florilor şi altele, fiind născute în mod miraculos, apar [direct] şezând cu 
picioarele încrucişate în florile de lotus? 

Divinul Buddha a răspuns: 
- O Ajita, fiinţele care, trăind în alte tărâmuri-Buddha [şi în alte lumi], au 

îndoieli în ceea ce priveşte naşterea în tărâmul Sukhāvatī, şi adună o cantitate de 
merit cu acel gând [de îndoială], [odată născute în Sukhāvatī ele] sălăşluiesc în 
[palate aflate în] cupele închise ale florilor. Din contră, fiinţele care, pline de 
credinţă-încredere, şi lipsite de îndoieli, adună o cantitate de merit pentru a fi 
născute în tărâmul Sukhāvatī şi înţeleg, cred, au încredere şi îşi doresc să obţină 
cunoaşterea [sau Trezirea] perfectă a Divinilor Buddhaşi, ele, fiind născute în 
mod miraculos, apar [direct] şezând cu picioarele încrucişate în florile de lotus 
[şi având toate puterile şi caracteristicile fiinţelor din Sukhāvatī]. Aceşti 
Bodhisattvaşi [din al doilea caz], fiinţe măreţe care, atunci când trăiesc în alte 
tărâmuri-Buddha [şi în alte lumi], îşi ridică mintea (sau gândurile) pentru a-l 
vedea pe Divinul Amitābha, Tathāgata Perfect Trezit, şi care nu au niciodată vreo 
îndoială, care îşi doresc să obţină cunoaşterea [sau Trezirea] perfectă a unui 
Buddha şi acumulează merite pentru aceasta, fiind născuţi în mod miraculos [în 
Sukhāvatī] şi apărând338 [direct aşezaţi] cu picioarele încrucişate, într-o clipă ei 
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au corpurile [şi minţile] la fel ca cele ale altor fiinţe care s-au născut [în Sukhāvatī] 
cu mult timp înainte. 

Vezi, O Ajita, înţelepciunea extraordinară, nemăsurată, fără cusur şi 
nelimitată, şi anume că pentru propriul lor bine339 [fiinţele din prima categorie] 
sunt lipsite timp de cinci sute de ani de vederea Buddhaşilor340, de vederea 
Bodhisattvaşilor, de auzirea Dharmei, de vorbirea (cu alte fiinţe) despre Dharma, 
şi astfel de a acumula o cantitate de merit [, deoarece nu pot încă realiza 
adevărul]341; ele sunt într-adevăr private de obţinerea cu succes a tuturor 
acumulărilor de merit, şi aceasta pentru că şi-au format idei pătate de îndoială. 

O Ajita, să zicem că ar exista o închisoare aparţinând unui rege Kṣatriya342, 
complet acoperită pe interior cu aur şi cu lapis lazuli, în care sunt puse perne 
[moi], ghirlande, cununi şi împletituri [din flori], care are baldachine de toate 
felurile şi culorile, acoperite cu perne din mătase, presărate cu diferite flori şi 
diferiţi muguri, înmiresmate cu mirosuri extraordinare, împodobită cu bolte, 
curţi, ferestre, turnuri, şeminee şi terase, acoperită cu plase cu clopoţei făcute 
din cele şapte feluri de substanţe preţioase, având patru laturi, patru piloni, 
patru uşi şi patru scări; şi, după ce a fost aruncat în acea închisoare datorită unei 
fapte rele, fiul regelui se află acolo, legat cu un lanţ făcut din aur Gāmbūnada. 

Să zicem că ar exista o canapea pregătită pentru el, acoperită cu multe stofe 
cu lână, acoperită cu bumbac şi cu perne din pene, având cuverturi [din] Kālinga, 
şi covoare, şi pături, roşii pe ambele părţi, frumoase şi fermecătoare. Aşadar, 
[prinţul] poate sta [foarte confortabil] pe ele, şi se poate odihni [foarte bine]. Şi 
să zicem că i se poate aduce multă mâncare şi băutură, de diferse feluri, pură şi 
bine pregătită. Ce crezi, O Ajita, [din aceste cauze enumerate mai înainte] 
plăcerile acelui prinţ ar [putea] fi mari? 

[Ārya Bodhisattva] Ajita a răspuns: 
- Da, ele ar [putea] fi foarte mari, O Divinule! 
Divinul Buddha a spus: 
- [Totuşi,] ce crezi O Ajita, [prinţul] ar gusta măcar acea mâncare, sau ar  

băga-o în seamă, sau ar simţi vreo satisfacţie datorită ei? 
[Ārya Bodhisattva] Ajita a răspuns: 
- Nu, O Divinule! Dimpotrivă, încă de atunci când a fost izgonit de către rege 

şi aruncat în închisoare, nu şi-ar dori decât eliberarea din ea. El ar căuta [ajutorul] 
nobililor, prinţilor, miniştrilor, femeilor, negustorilor bogaţi, vârstnicilor, 
gospodarilor şi stăpânilor de castele, sau al oricărei persoane care ar putea să îl 
ajute să se elibereze din acea închisoare. Mai mult, O Divinule, în acea închisoare 
prinţul nu va simţi nicio plăcere, şi el nici va fi eliberat din ea până când regele 
nu hotărăşte că a sosit momentul eliberării343. 

Divinul Buddha a spus: 
- O Ajita, tot aşa este şi cu fiinţele (inclusiv Bodhisattvaşi) care, după ce au 

căzut în îndoială, adună o acumulare de merit, însă se îndoiesc de Trezirea [şi 
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cunoaşterea] lui Buddha [Amitābha]. Ele se nasc în tărâmul Sukhāvatī, prin 
auzirea numelui lui Buddha [Amitābha] şi prin calmul liniştit al minţii344; totuşi, 
ele nu apar născute în mod miraculos, direct şezând cu picioarele încrucişate în 
florile de lotus, ci sălăşluiesc [pentru început] numai în cupele închise ale florilor 
de lotus, în palate şi în grădini minunate. Nu există nicio [activitate biologică 
precum] excreţia, sau flegma, sau mucii, nu există absolut nimic dezagreabil 
pentru minte. Însă, timp de cinci sute de ani, ele sunt private de a vedea 
Buddhaşii, de a auzi Dharma, de a vedea Bodhisattvaşii, de a vorbi şi de a se 
convinge despre Dharma, de (a aduna) vreo (nouă) cantitate de merit şi de a 
practica Dharma. Mai mult, ele nu se bucură şi nici nu simt (percep) satisfacţii. 

Însă atunci când acele fiinţe îşi dau seama de greşelile lor şi le regretă345, ele 
pot pleca din acele palate din potirurile florilor şi pot ieşi în Sukhāvatī, pot merge 
la Buddha Amitābha, şi [tranziţia lor fiind încheiată,] pot continua să sălăşluiască 
în Sukhāvatī la fel ca celelalte fiinţe de acolo, având aceleaşi caracteristici ca şi 
ele. 

Vezi, O Ajita, pe durata celor cinci sute de ani ar putea să aibă loc foarte multe 
venerări a multe sute de mii de nyiuta de koti de Buddhaşi, şi să se realizeze 
acumularea unei cantităţi imense, nenumărabile şi nemăsurabile de merit. Însă 
ele împiedică toate acestea, datorită defectului îndoielii. Uite, O Ajita, la ce 
pagube duce îndoiala Bodhisattvaşilor!346 

O Ajita, Bodhisattvaşii (şi fiinţele) care, fără a se îndoi, şi-au ridicat repede 
minţile (sau gândurile) către Trezirea Perfectă, pentru a obţine puterea de a oferi 
fericire şi bine tuturor fiinţelor, trebuie să îşi dedice meritele scopului de a se 
naşte în tărâmul Sukhāvatī, unde sălăşluieşte Divinul Amitābha, Tathāgata 
Perfect Trezit. 

 

42. Numeroase fiinţe au renăscut în Sukhāvatī chiar în acea 
perioadă 

După aceste cuvinte, [Ārya Bodhisattva] Ajita i-a spus Divinului Buddha 
Śākyamuni: 

- O Divinule, Bodhisattvaşii (sau fiinţele) care au plecat din această lume347, 
sau de lângă alţi Divini Buddha348 [dorind să renască în Sukhāvatī], se vor naşte 
acolo? 

Divinul Buddha a răspuns: 
- Da, O Ajita! Şaptezeci şi două de mii de niyuta de koti de Bodhisattvaşi care 

au adunat acumulări de merit sub multe sute de mii de niyuta de koti de 
Buddhaşi au plecat din această lume şi se vor naşte în Sukhāvatī [unde vor deveni 
instantaneu] Bodhisattvaşi ireversibili, care nu se vor mai întoarce [de la Trezirea 



45 
 

Perfectă]. De asemenea, şi un număr cu mult mai mare de Bodhisattvaşi cu 
acumulări mai mici de merit [vor renaşte în Sukhāvatī]. [Şi nu doar aceştia vor 
renaşte în Sukhāvatī, ci şi mulţi, mulţi alţii, cum ar fi:] 

1. O mie opt sute de koti de Bodhisattvaşi din locul unde se află Tathāgata 
Duṣprasaha se vor naşte în tărâmul Sukhāvatī. 

2. În Est trăieşte un Tathāgata numit Ratnakara. Din acea lume, nouăzeci de 
koti de Bodhisattvaşi se vor naşte în tărâmul Sukhāvatī. 

3. Treizeci şi doi de koti de Bodhisattvaşi din locul unde se află Tathāgata 
Jotiṣprabha se vor naşte în tărâmul Sukhāvatī. 

4. Douăzeci şi cinci de koti de Bodhisattvaşi din locul unde se află Tathāgata 
Amitaprabha349 se vor naşte în tărâmul Sukhāvatī. 

5. Şaizeci de koti de Bodhisattvaşi din locul unde se află Tathāgata 
Lokapradipa se vor naşte în tărâmul Sukhāvatī. 

6. Şaizeci şi patru de koti de Bodhisattvaşi din locul unde se află Tathāgata 
Nāgābhibhū se vor naşte în tărâmul Sukhāvatī. 

7. Douăzeci şi cinci de koti de Bodhisattvaşi din locul unde se află Tathāgata 
Viragaprabha se vor naşte în tărâmul Sukhāvatī. 

8. Şaisprezece koti de Bodhisattvaşi din locul unde se află Tathāgata Simha 
(Leu) se vor naşte în tărâmul Sukhāvatī. 

9. Optsprezece mii de Bodhisattvaşi din locul unde se află [alt] Tathāgata 
[numit] Simha se vor naşte în tărâmul Sukhāvatī. 

10. Optzeci şi unu de koti de Bodhisattvaşi din locul unde se află Tathāgata 
Srikuta se vor naşte în tărâmul Sukhāvatī. 

11. Zece niyuta de koti de Bodhisattvaşi din locul unde se află Tathāgata 
Narendraraja se vor naşte în tărâmul Sukhāvatī. 

12. Doisprezece mii de Bodhisattvaşi din locul unde se află Tathāgata 
Balābhigña se vor naşte în tărâmul Sukhāvatī. 

13. Douăzeci şi cinci de koti de Bodhisattvaşi din locul unde se află Tathāgata 
Puṣpadhvaga, care sunt toţi ireversibili şi care au o înţelepciune de neegalat, care 
au adus ofrande unui număr incalculabil de Buddhaşi, şi care în şapte zile pot 
asimila şi realiza învăţăturile despre Dharma care pot fi asimilate şi realizate [în 
mod obişnuit] de către măreţii Bodhisattva numai într-o sută de mii de koti de 
ere, se vor naşte în tărâmul Sukhāvatī. 

14. Douăsprezece koti de Bodhisattvaşi din locul unde se află Tathāgata 
Gvalanādhipati se vor naşte în tărâmul Sukhāvatī.  

15. Din locul unde se află Tathāgata Vaisāradyaprāpta, şaizeci şi nouă de koti 
de Bodhisattvaşi se vor naşte în tărâmul Sukhāvatī, pentru a-l vedea pe Divinul 
Tathāgata Amitābha, pentru a-l venera, pentru a-i pune întrebări şi pentru a-i 
cere sfaturi. 

O Ajita, aş putea proclama (sau enumera) timp de un niyuta de koti de ere 
numele Tathāgataşilor de la care pleacă Bodhisattvaşi pentru a-l vedea pe 
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Tathāgata Amitābha în tărâmul Sukhāvatī, pentru a se pleca în faţa lui şi pentru 
a-l venera, şi tot nu i-aş putea numi pe toţi. 

43. Învăţătura despre Buddha Amitābha este cea mai preţioasă 

O Ajita, vezi ce câştiguri [imense şi] uşoare sunt obţinute de fiinţele care [au 
auzit, aud şi] vor auzi numele lui Tathāgata Amitābha, Perfect şi Complet Trezit. 
Cei care se vor bucura când vor auzi despre Tathāgata [Amitābha] şi această 
Sutra (sau învăţătură din Dharma) [şi se vor gândi la Tathāgata şi la Sutra cel puţin 
o dată, vor acumula un merit imens şi] nu vor urma învăţături inferioare. 

De aceea, O Ajita, te îndemn şi îţi poruncesc să proclami această învăţătură 
din Dharma, în faţa lumii cu oameni şi zei. Chiar dacă un foc imens ar fi să umple 
întregul Univers, ar trebui neapărat să treci prin el, pentru a auzi această Sutra, 
pentru a genera încredere bucuroasă, pentru a o susţine (sau răspândi), pentru 
a o recita (sau cânta), şi pentru a practica în concordanţă cu învăţăturile din ea. 
[Ar trebui să faci] aceasta pentru că există foarte mulţi Bodhisattvaşi care doresc 
să asculte această învăţătură şi nu pot să o facă350. Şi de ce [să proclami această 
învăţătură]? Pentru că, deoarece nu aud Sutre ca aceasta, multe koti de 
Bodhisattvaşi se întorc dinspre Cea Mai Înaltă Trezire. 351 

Aşadar, dintr-o dorinţă pentru această învăţătură din Dharma, trebuie făcut 
un mare efort pentru a o auzi, pentru a o învăţa şi a o memora, şi pentru a o 
studia cu scopul de a o înţelege complet şi de a o face foarte cunoscută şi larg 
răspândită. Trebuie păstrată o copie bună352 a ei, după ce a fost copiată în forma 
unei cărţi, chiar şi numai pentru o noapte şi o zi, sau cât durează să mulgi o 
vacă353. 

Un învăţător care doreşte să conducă repede nenumărate fiinţe la stadiul de 
ireversibilitate de la Trezirea Perfectă, Supremă, adică astfel încât ele să poată 
vedea tărâmul-Buddha al Divinului Amitābha, Tathāgata Perfect Trezit, şi să 
obţină perfecţiunea extraordinară a mulţimii de calităţi ale tărâmului său de 
Buddha [adică Sukhāvatī], [acel învăţător care predă aceste învăţături] trebuie 
să fie numit Maestru (Guru).354 

O Ajita, fiinţele [din această lume] care, după ce au acumulat o [mare] 
cantitate de merit prin a realiza activităţi virtuoase sub Jina-şii din trecut, şi care 
sunt ghidate de către Buddhaşi, vor auzi în viitor355, până la dispariţia [completă] 
a bunei Dharma356, asemenea învăţături (sau Sutre) extraordinare din Dharma, 
Sutre care sunt lăudate, elogiate şi aprobate de către toţi Buddhaşii; [asemenea 
fiinţe] îşi vor obţine foarte uşor câştigurile [, cum ar fi stadiul de ireversibilitate,] 
şi vor ajunge repede la măreaţa realizare a omnisicenţei (la Buddhaitate).357 

Şi cei care, atunci când aud [această învăţătură], simt o încântare şi o plăcere 
minunată, şi apoi o vor învăţa, memora, recita şi înţelege, o vor predica în mod 
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înţelept celorlalţi şi vor fi încântaţi de studiul ei sau, dacă măcar au copiat-o [sub 
formă de carte] o vor venera, vor genera o cantitate imensă de merit, atât de 
mare încât este imposibil de socotit. 

Aşadar, O Ajita, am făcut ceea ce trebuie să facă un Tathāgata. Acum este 
rândul fiinţelor să se dedice [acestei învăţături şi lui Tathāgata Amitābha] fără a 
avea nicio îndoială. Ele nu trebuie să se îndoiască de Trezirea perfectă şi infailibilă 
a lui Buddha [, ci să dorească să o obţină ele însele]. Ele trebuie să nu intre în 
închisoarea făcută din nestemate aranjate în toate felurile358 [ci să renască în 
Sukhāvatī direct în postura-lotus]. 

O Ajita, apariţia unui Buddha este foarte greu de întâlnit, şi aşa este şi 
instruirea [de către el] în Dharma [şi în învăţătura despre Tathāgata Amitābha], 
şi de asemenea şi naşterea la momentul potrivit359. De asemenea, este greu de 
auzit şi învăţătura despre Calea Bodhisattvaşilor (Mahayana), Calea pentru 
obţinerea perfecţiunilor transcendente (pāramitā). Este grea şi depunerea 
eforturilor, şi înaintarea pe Cale. Însă cel mai greu şi cel mai benefic [lucru] este 
auzirea acestui discurs despre Dharma (sau această Sutra), încrederea bucuroasă 
în el, şi apucarea lui cu fermitate360. 

Fii curajos şi energic, nu lăsa îndoiala să apară [în fiinţe], pentru ca 
învăţăturile Buddhaşilor să nu dispară [din această lume] şi să salveze 
nenumărate fiinţe, conform aspiraţiilor lor. 

Trebuie să primeşti şi să practici Dharma aşa cum am spus. 
 

44. Despre Buddhaşi, şi îndemnuri pentru atingerea Buddhaităţii 

Atunci, Divinul [Buddha Śākyamuni] a rostit următoarele versete: 
 
1. Asemenea învăţături auzite de la mine nu sunt destinate361 oamenilor (sau 

fiinţelor) care nu au făcut bine; însă cei care sunt măreţi eroi vor auzi această 
învăţătură. 

2. Cei care l-au văzut pe Conducătorul Lumii, Perfectul Trezit şi Dătătorul de 
Lumină362, şi care au ascultat Dharma cu veneraţie şi respect, vor obţine cea mai 
mare bucurie363. 

3. Oamenii josnici, cu minţi leneşe, nu pot găsi nicio încântare în Dharma lui 
Buddha; [însă] cei care au realizat activităţi de venerare şi de acumulare de 
merite în tărâmurile-Buddha364, învaţă Dharma Conducătorilor celor Trei Lumi. 

4. Aşa cum un om orb aflat în întuneric nu cunoaşte calea şi cu atât mai puţin 
nu o poate arăta, tot aşa este şi un [simplu] Ascultător365 în ceea ce priveşte 
cunoaşterea (sau Trezirea) lui Buddha; cu atât mai mult fiinţele care sunt [şi mai] 
ignorante366! 
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5. Numai un Buddha cunoaşte virtuţile unui Buddha, nu şi zeii, Nāga-şii, 
Asura-şii, Yakṣa-şii sau Śrāvaka-şii. Nici măcar pentru un Pratyekabuddha nu este 
posibil să înţeleagă Trezirea şi Cunoaşterea unui Buddha. 

6. Chiar dacă toate fiinţele ar atinge Trezirea Perfectă şi ar înţelege direct şi 
infinit de profund, din înţelepciunea perfectă, nici măcar ele la un loc nu ar putea 
să enumere toate virtuţile unui singur Buddha, chiar şi pe durata a multe koti de 
ere (kalpa) sau mai mult. 

7. După aceea ar atinge Nirvana, predicând pentru multe koti de ere, şi totuşi 
descrierea Trezirii (şi cunoaşterii) unui [singur] Buddha nu ar fi completă - atât 
de mare este măreţia şi minunăţia Trezirii (şi cunoaşterii) Jinaşilor.367 

8. Aşadar, un fiu sau o fiică de familie nobilă care crede în cuvintele mele, 
după ce a văzut toate Căile către Trezire, trebuie să spună „Buddha este [perfect] 
înţelept.” 

9. Naşterea ca om este extrem de rară şi are loc extrem de greu368, iar apariţia 
unui Buddha, Perfect Trezit, are loc cu mult mai rar şi mai greu. [Acum că aţi auzit 
Dharma, şi în special această Sutra] trebuie să vă străduiţi să atingeţi 
Buddhaitatea. 

10. Cei care au auzit cea mai bună dintre învăţăturile din Dharma [adică 
această Sutra], care se bucură de auzirea ei, care se gândesc cu bucurie la 
Tathāgata Amitābha şi care doresc Trezirea Perfectă sunt prietenii [sau nobilii fii 
şi fiice ale] tuturor Buddhaşilor. 

 

45. Efecte extraordinare asupra celor prezenţi 

În timp ce această învăţătură despre Dharma a fost predată [de către Divinul 
Buddha Śākyamuni], [din adunarea prezentă] doisprezece niyuta de koti de fiinţe 
au obţinut purul şi imaculatul ochi al Dharmei369, douăzeci şi patru de sute de mii 
de niyuta de koti de fiinţe au obţinut fructul ne-întoarcerii (Anāgāmin)370, opt 
sute de călugări au avut minţile eliberate de defecte, fără să se mai agaţe de 
nimic371, iar douăzeci şi cinci de koti de Bodhisattvaşi au obţinut [ireversibilitatea, 
adică] acceptarea răbdătoare a faptului că dharmele nu apar, că nu sunt 
produse. 

Patruzeci de sute de mii de niyuta de koti de oameni şi de zei au generat 
pentru prima dată gândul de a obţine cea mai înaltă Trezire Perfectă372, şi au 
adunat acumulări de merit pentru a renaşte în tărâmul Sukhāvatī373, din dorinţa 
de a-l vedea pe Divinul Tathāgata Amitābha. Şi după ce toţi se vor naşte acolo (în 
Sukhāvatī), ei vor renaşte [fiecare] în alte lumi, ca Tatahgataşi, numiţi 
Mañguśvara (cu voci încântătoare).374 
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Optzeci de niyuta de koti [de Bodhisattvaşi ireversibili,] care au realizat 
non-apariţia dharmelor375 sub Tathāgata Dīpaṃkara376 şi care nu se vor mai 
întoarce niciodată dinspre Trezirea Perfectă, după ce vor renaşte în tărâmul 
Sukhāvatī, fiind făcuţi perfecţi de către Tathāgata Amitāyus, şi practicând 
activităţile de Bodhisattva, vor realiza sarcinile şi activităţile stabilite prin 
jurămintele anterioare [depuse de fiecare dintre ei]377.  

 

46. Alte efecte extraordinare 

Atunci, acest univers de un miliard de lumi378 s-a cutremurat în şase direcţii 
(sau feluri), şi s-au putut vedea numeroase miracole. Pe Pământ, totul a fost 
perfect, şi au răsunat instrumente muzicale din lumea oamenilor şi din lumile 
zeilor, iar strigătele de bucurie au putut fi auzite până în Locul Pur numit 
Akaniṣṭa379. 

 

47. Încheiere 

Astfel a vorbit Divinul Buddha [Śākyamuni], iar [Ārya] Bodhisattva Ajita, 
măreaţa fiinţă, şi Venerabilul Ānanda, şi întreaga Sangha, şi lumea cu zei, oameni, 
Preta (fantome), Garuda, Nāga, Yakṣa [şi cu celelalte feluri de fiinţe] s-a bucurat 
de învăţătura Divinului. 

 
 
 
Lauda frumuseţii însuşirilor extraordinare ale Sukhāvatī, tărâmul Divinului 

Tathāgata Amitābha, intrarea pe stadiul de Bodhisattva ireversibil, povestea 
[Divinului Buddha] Amitābha, Sutra Mahayana care descrie Sukhāvatī, 

s-a încheiat. 
 

 
 

Aceasta este Sutra Mahayana numită Sukhāvatīvyūha (lungă), 
rostită de către Divinul Buddha Śākyamuni.  
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Anexa 1 – Laudă lui Tathāgata Lokeśvararāja 

Aceasta este o traducere alternativă după una dintre versiunile în limba 
chineză a celor zece versete din capitolul 4, prin care Ārya Bodhisattva 
Dharmakāra îl laudă pe Tathāgata Lokeśvararāja. 

 
1. 
Faţa strălucitoare a Divinului Buddha [Lokeśvararāja] este glorioasă; 
Măreţia sa este nelimitată. 
Splendoarea sa radiantă este dincolo de orice comparaţie. 
Soarele, Luna şi nestematele (maṇi) regilor, 
Deşi strălucesc cu o lumină orbitoare, 
Sunt complet depăşite şi făcute să pară întunecate 
[De splendoarea lui Buddha], 
Ca şi cum ele ar fi doar o grămadă de beţe de cerneală neagră uscată. 
 
2. 
Înfăţişarea lui Tathāgata 
Este dincolo de orice comparaţie cu ceva din lume. 
Măreaţa voce a Celui Trezit 
Răsună în toate cele zece direcţii. 
Moralitatea, învăţarea, aspiraţiile, eforturile, 
Absorbirea meditativă, înţelepciunea 
Şi virtuţile Sale magnifice nu au egal. 
Ele sunt minunate şi nedepăşite. 
 
3. 
El meditează profund şi direct 
La Dharma ca oceanul, a tuturor Buddhaşilor. 
El îi cunoaşte întinderea şi adâncimea 
Şi [o] pătrunde până la cel mai îndepărtat loc. 
Ignoranţa, lăcomia şi furia 
Sunt pentru totdeauna absente în Cel Onorat de Lume. 
El este Leul, cel mai viteaz dintre toţi oamenii380. 
Virtutea sa glorioasă este nelimitată. 
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4. 
Relizările sale meritorii sunt vaste. 
Înţelepciunea sa este profundă şi sublimă. 
Cu o glorie care inspiră admiraţie şi respect, 
Lumina sa zguduie întregul Univers. 
Eu (Dharmakāra) sunt hotărât să devin un Buddha, 
Având aceleaşi realizări ca şi tine, O Rege Sfânt al Dharmei, 
Pentru a salva fiinţele de la naştere şi moarte, 
Şi pentru a le conduce pe toate la Nirvana. 
 
5. 
Disciplina şi priceperea mea în generozitate (dāna), în controlul minţii, 
În moralitate (śīla), răbdare (kṣānti) şi efort viguros (vīrya), 
Precum şi în concentrare (dhyāna) şi înţelepciune (prajñā), 
Vor fi supreme şi de nedepăşit. 
Jur că, atunci când voi fi devenit un Buddha, 
Voi îndeplini această promisiune pretutindeni. 
Tuturor fiinţelor chinuite de frică 
Le voi oferi măreaţa pace. 
 
6. 
Deşi există nenumăraţi Buddhaşi, 
Mult mai mulţi decât mii de milioane de koṭi, 
Şi o mulţime de măreţi Bodhisattvaşi, 
Nenumăraţi ca firele de nisip din fluviul Gange, 
Voi face ofrande tuturor acelor Buddhaşi. 
Voi căuta Calea Supremă, neobosit şi fără ezitare. 
 
7. 
Deşi Tărâmurile-Buddha sunt incalculabil de multe, 
Mai multe decât firele de nisip dintr-un fluviu, 
Şi celelalte regiuni şi lumi sunt tot nenumărate, 
Lumina mea va ajunge peste tot, 
Pătrunzând toate acele lumi şi tărâmuri. 
Astfel fiind rezultatele eforturilor mele, 
Puterea mea glorioasă va fi nemăsurabilă. 
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8. 
Atunci când voi fi devenit un Buddha, 
Tărâmul meu va fi cel mai frumos şi cel mai rafinat (sau delicat), 
Iar locuitorii săi [vor fi] minunaţi şi de neîntrecut; 
Tronul Trezirii [mele] va fi suprem. 
Tărâmul meu, fiind ca însăşi Nirvana, 
Va fi dincolo de orice comparaţie. 
Simt compasiune faţă de fiinţe 
Şi sunt hotărât să le salvez pe toate. 
 
9. 
Cei care vor veni [în el]381 din cele zece direcţii 
Vor găsi bucurie, şi pacea minţii. 
Atunci când ajung în Tărâmul meu, 
Ei vor sălăşlui în pace şi fericire. 
Buddha [Lokeśvararāja], te implor să îmi fii martor 
Şi să confirmi adevărul aspiraţiei mele. 
După ce am făcut aceste jurăminte în faţa Ta, 
Mă voi strădui din toate puterile să le îndeplinesc. 
 
10. 
Tathāgataşii din cele zece direcţii 
Au o înţelepciune [şi cunoaştere nelimitată,] lipsită de obstacole; 
Îi rog pe toţi aceşti Divini 
Să fie martori ai intenţiei mele. 
Chiar dacă ar trebui să trec 
Printr-o stare de suferinţă extremă, 
Voi practica nedescurajat şi cu sârguinţă, 
Îndurând toate greutăţile cu o vigoare neobosită! 
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Anexa 2 – Jurămintele despre viitorul Tărâm Pur 

Aceasta este o traducere alternativă după una dintre versiunile în limba 
chineză ale jurămintelor pe care le-a depus Ārya Bodhisattva Dharmakāra în 
capitolul 8 al Sutrei în limba sanscrită. 

Deşi în limba chineză sunt cu două jurăminte în plus faţă de limba sanscrită 
(48 faţă de 46), conţinutul lor total este foarte similar, la fel ca şi ordinea lor, iar 
cele două jurăminte în plus, care sunt considerate de sine stătătoare în limba 
chineză, sunt conţinute în alte jurăminte din limba sanscrită. 

 
1. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă în tărâmul meu va exista vreun iad, 

vreun ţinut al fantomelor flămânde sau vreun ţinut al animalelor, atunci fie ca eu 
să nu ating Trezirea Perfectă. 

2. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă, după ce vor muri, oamenii şi zeii382 
din tărâmul meu vor mai cădea vreodată în cele trei tărâmuri inferioare383, atunci 
fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

3. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă oamenii şi zeii din tărâmul meu nu vor 
fi cu toţii de culoarea aurului pur, atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

4. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă oamenii şi zeii din tărâmul meu nu vor 
avea cu toţii aceeaşi înfăţişare384, sau dacă ar exista vreo diferenţă între 
frumuseţea unuia şi a altuia, atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

5. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă oamenii şi zeii din tărâmul meu nu îşi 
vor aminti cu toţii vieţile lor anterioare, dacă nu le vor cunoaşte [cel puţin] pe 
cele care au avut loc în cea mai recentă sută de mii de koti de niyuta de kalpa 
(ere), atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

6. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă oamenii şi zeii din tărâmul meu nu vor 
avea cu toţii ochiul divin şi nu vor putea vedea măcar o sută de mii de de koti de 
niyuta de tărâmuri-Buddha, atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

7. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă oamenii şi zeii din tărâmul meu nu vor 
avea cu toţii urechea divină şi nu vor putea auzi învăţăturile a măcar o sută de 
mii de koti de niyuta de Buddhaşi, şi nu şi le vor putea aminti perfect pe toate, 
atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

8. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă oamenii şi zeii din tărâmul meu nu vor 
avea cu toţii capacitatea de a cunoaşte gândurile celorlalţi şi nu vor putea 
cunoaşte cel puţin gândurile tuturor fiinţelor aflate în o sută de mii de koti de 
niyuta de tărâmuri-Buddha, atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

9. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă oamenii şi zeii din tărâmul meu nu vor 
avea cu toţii puterea [miraculoasă] de a călători oriunde, instantaneu, chiar şi 
mai departe de o sută de mii de koti de niyuta de tărâmuri-Buddha, atunci fie ca 
eu să nu ating Trezirea Perfectă. 
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10. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă oamenii şi zeii din tărâmul meu vor 
avea gânduri de [concepere a unui sine sau de] ataşare de [un] sine, atunci fie ca 
eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

11. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă oamenii şi zeii din tărâmul meu nu 
vor sălăşlui cu toţii pe stadiul de ireversibilitate (sau de Bodhisattva ireversibil) şi 
nu vor atinge cu siguranţă [Mahāpari]nirvāṇa (sau Trezirea Perfectă), atunci fie 
ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

12. Dacă, atunci când voi obţine Buddhaitatea, lumina mea va fi limitată chiar 
şi la a lumina o sută de mii de koti de niyuta de tărâmuri-Buddha, atunci fie ca 
eu să nu ating Trezirea Perfectă.385 

13. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă durata vieţii mele va fi limitată, chiar 
şi la durata a o sută de mii de koti de niyuta de kalpa (ere), atunci fie ca eu să nu 
ating Trezirea Perfectă. 386 

14. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă numărul de Ascultători (Śravaka) din 
tărâmul meu ar putea fi cunoscut, până şi dacă toate fiinţele până la nivel de 
Pratyekabuddha din Univers i-ar număra timp de o sută de mii de ere, atunci fie 
ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

15. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă oamenii şi zeii din tărâmul meu vor 
avea durate limitate de viaţă, cu excepţia cazului în care vor să le scurteze pentru 
[a pleca de acolo cu scopul de] a-şi îndeplini jurămintele [depuse anterior], atunci 
fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă.387 

16. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă oamenii şi zeii din tărâmul meu vor 
auzi vreodată de vreo faptă rea388, atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

17. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă nenumăraţi Buddhaşi din toate 
tărâmurile din cele zece direcţii nu vor lăuda şi nu vor slăvi Numele meu, atunci 
fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

18. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă toate fiinţele din tărâmurile din cele 
zece direcţii care se încred sincer şi cu bucurie în mine, şi doresc să renască în 
tărâmul meu, şi se gândesc la mine389 chiar şi numai de zece ori nu se vor naşte 
acolo, atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. Totuşi, sunt excluse fiinţele 
care comit cele cinci fapte rele grave, precum şi cele care care batjocoresc 
Adevărata Dharma.390 

19. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă toate fiinţele din tărâmurile din cele 
zece direcţii care generează aspiraţia pentru Trezirea perfectă, care fac diferite 
fapte meritorii (virtuoase) şi care doresc sincer să se nască în tărâmul meu, în 
momentul morţii lor nu mă vor vedea apărând în faţa lor, înconjurat de o 
mulţime de Venerabili, atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

20. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă toate fiinţele din tărâmurile din cele 
zece direcţii care, după ce mi-au auzit Numele, îşi vor concentra gândurile către 
tărâmul meu, vor planta rădăcini ale virtuţii şi îşi vor transfera sincer meritele 
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către tărâmul meu, cu dorinţa de a renaşte acolo, nu îşi vor îndeplini această 
aspiraţie, atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

21. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă oamenii şi zeii din tărâmul meu nu 
vor fi cu toţii înzestraţi cu cele treizeci şi două de caracteristici fizice ale unei 
fiinţe extraordinare, atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

22. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă Bodhisattvaşii391 din tărâmurile-
Buddha din cele zece direcţii, care se nasc în tărâmul meu, nu vor atinge stadiul 
în care vor deveni Buddhaşi după încă o singură viaţă392, atunci fie ca eu să nu 
ating Trezirea Perfectă. Excepţie fac cei care doresc să înveţe şi să ghideze 
fiinţele, în conformitate cu jurămintele lor393. Ei vor purta armura măreţelor 
jurăminte, vor acumula merit, vor elibera toate fiinţele de naştere şi de moarte, 
vor vizita394 tărâmuri-Buddha pentru a realiza activităţi de Bodhisattva, vor aduce 
ofrande Buddhaşilor, Tathāgataşilor din cele zece direcţii, vor Elibera 
nenumărate fiinţe, multe ca firele de nisip din fluviul Gange, şi le vor stabili în 
cea mai înaltă Trezire perfectă. Asemenea Bodhisattvaşi transcend cursul 
activităţilor Bodhisattvaşilor obişnuiţi, manifestă activităţile tuturor stadiilor de 
Bodhisattva [şi parcurg aceste stadii], şi cultivă virtuţile lui [Ārya Bodhisattva] 
Samantabhadra. 

23. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă Bodhisattvaşii395 din tărâmul meu nu 
vor putea, prin puterea mea divină, să atingă (sau să călătorească în) 
nemăsurabile şi nenumărate koti de niyuta de tărâmuri-Buddha şi să aducă 
ofrande acelor Buddha, [şi apoi să se întoarcă în tărâmul meu, totul] în [scurtul 
interval de timp] cât ar dura ca cineva să mănânce [o singură] masă, atunci fie ca 
eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

24. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă Bodhisattvaşii din tărâmul meu nu 
vor fi capabili să realizeze în orice fel vor dori activităţi meritorii de venerare a 
Buddhaşilor, cu ofrande alese de ei, atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

25. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă Bodhisattvaşii din tărâmul meu nu 
vor fi capabili să expună Dharma cu o înţelepciune atotcunoscătoare, atunci fie 
ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

26. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă vreun Bodhisattva din tărâmul meu 
nu va fi înzestrat cu un corp-vajra ca cel al marelui zeu Nārāyaṇa, atunci fie ca eu 
să nu ating Trezirea Perfectă. 

27. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă fiinţele [din Samsara] vor fi capabile, 
chiar şi având toate ochiul divin, să distingă prin nume sau să calculeze ca număr 
toate miriadele de manifestări oferite [de Mine] oamenilor şi zeilor din tărâmul 
meu, care va fi glorios, splendid, strălucitor şi va avea caracteristici şi detalii 
excelente şi rafinate, dincolo de orice descriere, atunci fie ca eu să nu ating 
Trezirea Perfectă.396 

28. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă Bodhisattvaşii din tărâmul meu, chiar 
şi cei care au puţin merit397, nu vor fi cu toţii capabili să vadă Copacul-Bodhi (al 
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Trezirii), care va emite o lumină nemăsurabilă, în nenumărate culori, şi va fi înalt 
de patru milioane de li398, atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

29. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă Bodhisattvaşii din tărâmul meu nu 
vor obţine puterea de a convinge şi înţelepciunea de a susţine, de a recita, de a 
expune şi de a răspândi Sutrele, atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

30. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă înţelepciunea şi puterea de 
convingere a Bodhisattvaşilor din tărâmul meu va fi limitată [şi nu nelimitată], 
atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

31. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă tărâmul meu nu va fi splendid şi 
strălucitor, împrăştiindu-şi lumina în toate nemăsurabilele, nenumărabilele şi 
inconceptibilele tărâmuri-Buddha, precum imaginile reflectate într-o oglindă 
clară, atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

32. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă toate miriadele de manifestări din 
tărâmul meu, de la pământ şi până la cer, cum ar fi palatele, pavilioanele, iazurile, 
lacurile şi copacii, nu vor fi compuse atât din comori nenumărate care depăşesc 
prin calităţile şi prin valoarea lor extraordinară orice [dharma] din lumile 
oamenilor şi zeilor, cât şi din o sută de mii de feluri de lemn aromat a cărui 
parfum pătrunde toate lumile din cele zece direcţii, făcând ca Bodhisattvaşii care 
îl simt să realizeze activităţi legate de Dharma, atunci fie ca eu să nu ating 
Trezirea Perfectă. 

33. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă fiinţele care au fost atinse de lumina 
mea, din nemăsurabilele şi inconceptibilele tărâmuri-Buddha din cele zece 
direcţii, nu vor simţi pace şi fericire în corpurile şi în minţile lor, [pace şi fericire] 
care le să depăşească pe cele simţite de oameni şi de zei, atunci fie ca eu să nu 
ating Trezirea Perfectă. 

34. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă fiinţele care mi-au auzit Numele, din 
nemăsurabilele şi inconceptibilele tărâmuri-Buddha din cele zece direcţii, nu vor 
obţine realizarea unui Bodhisattva [ireversibil] despre non-apariţia [tuturor] 
dharmelor399 şi nu vor obţine diverse dhāraṇī (formule sau mantre) profunde, 
atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

35. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă femeile400 care mi-au auzit Numele, 
din nemăsurabilele şi inconceptibilele tărâmuri-Buddha din cele zece direcţii, se 
bucură şi simt credinţă, generează aspiraţia pentru Trezire perfectă şi doresc să 
renunţe la a mai fi femeie se vor mai naşte totuşi ca femei, atunci fie ca eu să nu 
ating Trezirea Perfectă. 

36. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă Bodhisattvaşii care mi-au auzit 
Numele, din nemăsurabilele şi inconceptibilele tărâmuri-Buddha din cele zece 
direcţii, nu vor practica neîntrerupt Dharma [inclusiv după acea viaţă,] până la 
Buddhaitate, atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

37. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă oamenii şi zeii care mi-au auzit 
Numele, din nemăsurabilele şi inconceptibilele tărâmuri-Buddha din cele zece 
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direcţii, vor face prosternări până la pământ şi mă vor venera, se vor bucura, vor 
simţi credinţă şi vor realiza activităţi de Bodhisattva, nu vor fi respectaţi de către 
toţi oamenii şi toţi zeii din acea lume, atunci fie ca eu să nu ating Trezirea 
Perfectă. 

38. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă oamenii şi zeii din tărâmul meu nu 
vor obţine îmbrăcăminte imediat ce apare această dorinţă în mintea lor, şi dacă 
robe minunate, aşa cum au fost recomandate şi lăudate de către Buddhaşi [ca 
fiind potrivite] nu vor apărea instantaneu pentru ca ei să le poată purta, sau dacă 
aceste haine ar avea vreodată nevoie [de întreţinere, adică de] coasere, albire, 
vopsire sau spălare, atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

39. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă oamenii şi zeii din tărâmul meu nu 
vor simţi o fericire şi o plăcere similară cu cea a unui călugăr care a eliminat (sau 
încetat) toate pasiunile401, atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

40. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă Bodhisattvaşii din tărâmul meu care 
vor dori să vadă nenumăratele şi nemăsurabilele tărâmuri-Buddha glorioase din 
cele zece direcţii nu vor fi capabili să le vadă pe toate reflectate în copacii cu 
nestemate, la fel cum cineva îşi vede faţa reflectată într-o oglindă clară, atunci 
fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

41. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă Bodhisattvaşii care îmi vor auzi 
Numele, din tărâmurile din toate direcţiile, oricând de atunci şi până când vor 
deveni Buddhaşi, vor avea vreodată organe de simţ inferioare, incomplete sau 
disfuncţionale în vreun fel, atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

42. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă Bodhisattvaşii care îmi vor auzi 
Numele, din tărâmurile din toate direcţiile, nu vor obţine cu toţii concentrarea 
(samādhi) numită „eliberarea pură” şi, în timp ce sălăşluiesc în ea nu vor fi 
capabili, fără să îşi piardă concentrarea, să aducă ofrande într-o singură clipă 
unui număr nemăsurabil şi inconceptibil de Buddhaşi, Veneraţi de întreaga lume, 
atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

43. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă Bodhisattvaşii care îmi vor auzi 
Numele, din tărâmurile din toate direcţiile, nu vor renaşte în familii nobile402, 
atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

44. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă Bodhisattvaşii care îmi vor auzi 
Numele, din tărâmurile toate direcţiile, nu se vor bucura atât de tare încât să 
danseze [de bucurie] şi să realizeze activităţi de Bodhisattva, şi dacă ei nu vor 
acumula cantităţi [imense] de merit, atunci fie ca eu să nu ating Trezirea 
Perfectă. 

45. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă Bodhisattvaşii care îmi vor auzi 
Numele, din tărâmurile din toate direcţiile, nu vor obţine cu toţii concentrarea 
(samādhi) numită „egalitate universală” şi, în timp ce sălăşluiesc în ea, nu vor 
putea mereu să vadă nemăsurabil şi inconceptibil [de mulţi] Tathāgataşi, 
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[neîntrerupt,] până când şi acei Bodhisattvaşi vor deveni Buddhaşi, atunci fie ca 
eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

46. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă Bodhisattvaşii din tărâmul meu nu 
vor fi capabili să audă spontan şi imediat orice învăţături [din Dharma] doresc, 
atunci fie ca eu să nu ating Trezirea Perfectă. 

47. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă Bodhisattvaşii care îmi vor auzi 
Numele, din tărâmurile toate direcţiile, nu vor atinge instantaneu starea de 
ireversibilitate [de la Trezirea perfectă], atunci fie ca eu să nu ating Trezirea 
Perfectă.403 

48. Când voi obţine Buddhaitatea, dacă Bodhisattvaşii care îmi vor auzi 
Numele, din tărâmurile toate direcţiile, nu vor obţine instantaneu prima, a doua 
şi a treia realizare (sau cunoaştere directă) a naturii dharmelor şi nu vor sălăşlui 
ferm în adevărurile realizate de către toţi Buddhaşii404, atunci fie ca eu să nu ating 
Trezirea Perfectă. 
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Anexa 3 – Versete de laudă despre Buddha Amitābha şi 
Sukhāvatī 

Aceasta este o traducere după una dintre versiunile în limba chineză ale 
versetelor de laudă care completează capitolul 25 al Sutrei în limba sanscrită. 
 

1. 
În direcţia Est se află tărâmuri-Buddha 
Numeroase ca firele de nisip din fluviul Gange; 
Bodhisattvaşii care sălăşluiesc în acele tărâmuri 
Merg să îi ofere omagii lui [Tathāgata] Amitāyus, Cel Perfect Trezit. 

 
2. 
La fel este şi în direcţiile Sud, Vest şi Nord, 
În direcţiile intermediare, deasupra şi dedesubt;405  
Bodhisattvaşii care sălăşluiesc în acele tărâmuri 
Merg să îi ofere omagii lui Amitāyus, Cel Perfect Trezit. 

 
3. 
Toţi acei Bodhisattvaşi, 
Luând cu ei flori paradisiace extraordinare, 
Esenţe parfumate preţioase şi robe minunate, 
Îi aduc ofrande lui Amitāyus, Cel Perfect Trezit. 

 
4. 
Făcând să răsune un concert de muzică paradisiacă, 
Şi sunete armonioase şi delicate, 
Ei îl laudă pe Cel Mai Venerat, cu imnuri care spun: 

 
5. 
„Ai perfecţionat puterile şi înţelepciunea transcendente 
Cu care intri liber prin porţile Dharmei profunde; 
Tu ai şi acumulări infinite de merit şi de virtute, 
Şi cunoaştere supremă inegalabilă. 

 
6. 
Luminând lumea cu soarele înţelepciunii, 
Împrăştii nori naşterii şi morţii.” 
După ce l-au înconjurat de trei ori, 
Bodhisattvaşii îi aduc omagii Celui Nedepăşit. 
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7. 
După ce au văzut gloriosul Tărâm Pur [Sukhāvatī], 
Minunat de strălucitor, 
Ei îşi dau seama că trebuie să genereze aspiraţia supremă, 
Şi doresc ca şi tărâmurile lor să fie ca acesta406. 

 
8. 
Apoi Tathāgata Amitāyus, Cel Perfect Trezit, 
Îşi schimbă înfăţişarea şi zâmbeşte; 
Din gura sa ies nenumărate raze de lumină 
Care luminează lumile din cele zece direcţii. 

 
9. 
Aceste raze se întorc, îi înconjoară corpul de trei ori, 
Şi intră înapoi prin coroana (sau creştetul) capului său.407 
Toţi zeii şi oamenii sunt încântaţi să vadă asta, 
Şi sunt cuprinşi de o mare bucurie. 

 
10.  
După ce şi-a aranjat cu respect hainele şi şi-a înclinat capul,  
[Ārya] Avalokiteśvara, Măreaţa Fiinţă, 
Îl întreabă pe Buddha [Amitābha]: „Întreb cu respect: 
De ce zâmbeşti? Te rog să îmi spui.” 

 
11. 
Vocea maiestuoasă a lui Buddha [Amitābha] este ca tunetul, 
Producând sunete minunate prin cele opt calităţi ale vocii: 
„Deoarece imediat voi da preziceri Bodhisattvaşilor. 
Iţi voi explica. Ascultă cu atenţie! 

 
12. 
Sunt perfect conştient de jurămintele Bodhisattvaşilor 
Care vin din cele zece direcţii; 
Ei caută să îşi facă tărâmurile cât mai glorioase. 
După ce îmi vor fi primit prezicerile, ei vor deveni Buddhaşi. 
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13. 
Deşi realizează că toate dharmele sunt ca un vis, 
Ca o iluzie sau ca un ecou, 
Ei îşi vor îndeplini jurămintele excepţionale [luate] 
Şi vor crea cu siguranţă tărâmuri pure408 ca acesta. 

 
14. 
Deşi ştiu că dharmele sunt ca o sclipire a fulgerului, sau ca o umbră, 
Ei vor urma Calea Bodhisattvaşilor până la sfârşit, [la Buddhaitate,] 
Şi vor acumula merite imense. 
După ce îmi vor primi prezicerile, ei vor deveni Buddhaşi. 

 
15. 
Deşi cunosc în profunzime 
Că natura tuturor dharmelor este goală, lipsită de esenţă, 
Ei vor căuta neabătut să îşi genereze tărâmurile pure, 
Să creeze tărâmuri ca acesta. 

 
16. 
Buddhaşii le spun Bodhisattvaşilor să meargă şi să ofere omagii 
Lui Buddha din Tărâmul Păcii şi al Plenitudinii [, adică Sukhāvatī]. 
«Ascultaţi învăţătura sa, primiţi-o şi practicaţi-o cu bucurie, 
Şi apoi atingeţi repede Tărâmul Purităţii (sau Buddhaitatea). 

 
17. 
Atunci când mergeţi în Tărâmul său Pur glorios, 
Veţi obţine instantaneu puteri miraculoase. 
După ce aţi primit preziceri de la [Buddha] Amitāyus, 
Veţi obţine Trezirea Perfectă. 

 
18. 
Prin puterea Jurămintelor originale409 ale acelui Buddha [Amitābha], 
Fiinţele care îi aud numele şi care îşi doresc naşterea [acolo], 
Toate, [aproape] fără excepţie410, se vor naşte acolo, 
Şi vor intra fără efort în stadiul de ireversibilitate. 

 
19. 
Bodhisattvaşi, dacă depuneţi jurăminte 
Ca tărâmurile voastre să fie ca acel tărâm, 
În timp ce aspiraţi să salvaţi toate fiinţele de peste tot, 
Numele vostru va fi renumit în toate cele zece direcţii. 
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20. 
[În timp ce veţi sălăşlui în Sukhāvatī,] 
Pentru a venera imens de mulţi Tathāgataşi, 
Veţi putea lua diferite forme şi veţi putea călători în tărâmurile lor; 
Iar după ce i-aţi venerat cu minţi bucuroase, 
Vă veţi putea întoarce în Sukhāvatī.»” 

 
[Divinul Buddha Śākyamuni continuă:] 

 
21. 
Fără o acumulare de merite din vieţile trecute, 
O fiinţă nu poate auzi această Sutra;411 
Însă fiinţele care au urmat corect preceptele, 
Pot auzi Dharma cea Adevărată. 

 
22. 
Cineva care a întâlnit un Tathāgata în trecut 
Poate accepta această învăţătură [despre Buddha Amitābha]. 
O asemenea persoană o ascultă şi o venerează cu respect, 
O susţine şi o răspândeşte, 
Şi se bucură atât de mult încât ar dansa. 

 
23. 
Oamenii aroganţi, corupţi, nepăsători şi leneşi 
Nu pot accepta imediat această învăţătură. 
Însă cei care au întâlnit Buddhaşi în vieţile trecute 
Se bucură să o audă (sau să o citească). 

 
24. 
Nici Śrāvaka-şii, [nici Pratyekabuddhaşii] 
Şi nici măcar Bodhisattvaşii 
Nu sunt capabili să cunoască în totalitate 
Mintea Înţeleptului [Buddha]; 
Ei sunt precum cei născuţi orbi 
Care totuşi vor să îi ghideze pe ceilalţi. 

 
25. 
Oceanul înţelepciunii lui Tathāgata 
Este adânc, vast şi nemărginit; 
Nici măcar Arhaţii nu îl pot sonda. 
Numai Buddha îl cunoaşte cu limpezime. 
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26. 
Să presupunem că toate fiinţele umane, fără excepţie, 
Au atins Eliberarea şi, cu o înţelepciune pură, 
Au realizat Vacuitatea intrinsecă, inerentă. 
Chiar dacă ei ar contempla înţelepciunea-cunoaştere a lui Buddha 
Timp de nenumărate ere (kalpa), 

 
27. 
Şi ar expune-o cu cel mai mare efort posibil, întregile lor vieţi, 
Ei nu ar putea să ajungă la o cunoaştere [şi o descriere] completă a ei. 
Înţelepciunea unui Buddha este nelimitată, 
Şi pură până la o adâncime infinită. 

 
28. 
A obţine o naştere ca om este extrem de greu; 
A întâlni un Buddha este şi mai greu; 
Este greu ca o persoană să obţină credinţă şi înţelepciune; 
[Aşa că,] odată ce ai auzit Dharma, străduieşte-te să îi atingi esenţa. 

 
29. 
Dacă ai auzit Dharma şi nu o uiţi, 
Ci o adori şi o venerezi cu mare bucurie, 
Eşti prietenul meu bun. 
Din acest motiv, 
Trebuie să generezi aspiraţia pentru Trezirea Perfectă. 

 
30. 
Chiar dacă întreaga lume ar fi în flăcări, 
Trebuie să treci prin ea pentru a auzi Dharma412; 
Atunci vei intra cu siguranţă în Trezirea unui Buddha, 
Şi vei salva pretutindeni fiinţele 
De [la a mai cădea în] râul naşterii şi al morţii. 
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Note explicative

1 Venerabilul Ānanda este cel care povesteşte această Sutra. După 
Mahāparinirvāṇa Divinului Buddha, el a fost cel care a dictat aproape toate 
învăţăturile, care au fost scrise şi apoi adunate în trei coşuri (Tripiṭaka). Din acest 
motiv, cele mai multe dintre Sutre încep cu declaraţia Venerabilului Ānanda că a 
auzit personal această învăţătură de la Divinul Buddha sau că, în câteva cazuri, a 
auzit-o de la o sursă complet demnă de încredere, cum ar fi un Arhat. Cei care 
au auzit Dharma direct de la Divinul Buddha sunt numiţi „Auditori” sau 
„Ascultători” (Śrāvaka în sanscrită). Atunci când Divinul Buddha vorbeşte despre 
sine însuşi, de cele mai multe ori vorbeşte la persoana a treia. La fel procedează 
şi Ānanda atunci când povesteşte despre sine însuşi – cu menţiunea că, pentru 
asemenea fiinţe, „sine însuşi” înseamnă altceva decât pentru fiinţele ignorante. 

2 Muntele pe care se află vârful numit Piscul Vulturului (deoarece semăna cu 
un vultur), şi unde Divinul Buddha a predat învăţături considerate ulterior ca 
făcând parte din al doilea şi al treilea ciclu al Dharmei. Astăzi este un loc de 
pelerinaj. 

3 Capitala regatului Magadha, condus pe atunci de regele Bimbisāra. 
4 Nu mai au revărsări mentale, nu mai au slăbiciuni mentale, nu mai au 

ataşări, nu mai au preocupări, deoarece au văzut Realitatea. Starea lor este 
transcendentă şi se datorează înţelepciunii-cunoaştere, şi nu este o stare calmă 
datorată indiferenţei sau evitării. 

5 Altfel spus, care au ajuns la starea de Arhat, indiferent că este sau nu şi 
Bodhisattva. Această întreprindere, de Eliberare pe nivelul de Arhat sau pe unul 
superior, este singura realizare importantă a unei vieţi de om sau de zeu. 

6 Minţile lor au fost eliberate de jinduire prin cunoaşterea Realităţii. Chiar 
dacă această cunoaştere nu este completă, aşa cum este cea a unui Buddha, 
totuşi Arhaţii sunt Eliberaţi de suferinţe şi de renaştere. 

7 Văd Realitatea. 
8 Nu vor mai renaşte, au rupt legăturile jinduirii, agăţării. 
9 Dorinţa cea mai mare a oricărei fiinţe este să nu mai sufere. 
10 Mintea, ignoranţa, suferinţa etc. 
11 Cea mai înaltă înfrânare nu este un autocontrol, ci este absenţa oricărei 

dorinţe, deoarece dorinţele încetează atunci când are loc cunoaşterea 
Adevărului. Au atins „Lipsa Dorinţei” sau „Lipsa oricărui scop”, au „trecut 
printr-una dintre Cele Trei Uşi Către Eliberare”. 
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12 Probabil că aici textul se referă la cele şase supercunoaşteri (abhijñā în 

sanscrită), şi anume: super-puterile (cum ar fi de a trece prin ziduri sau de a 
umbla pe apă), urechea divină (capacitatea de a auzi mult mai bine şi mult mai 
departe), cunoaşterea care pătrunde minţile (inclusiv cunoaşterea gândurilor 
altor fiinţe), amintirea existenţelor anterioare, ochiul divin (cunoaşterea 
destinaţiilor următoare ale fiinţelor, conform acţiunilor făcute de ele, adică în 
dependenţă de karma), şi încetarea perturbărilor mentale, care este starea 
precursoare stării de Arhat. Primele cinci se obţin prin concentrări (samādhi), iar 
cea de-a şasea prin cunoaşterea directă a realităţii (vipassanā). 

13 Nu este vorba despre autocontrol, ci despre lipsa oricărei înclinaţii, tânjiri, 
dorinţe etc. 

14 Felurite puteri apărute în dependenţă de realizările lor şi de acţiunile 
anterioare. 

15 Povestitorul Sutrei. După cum am scris mai sus, atunci când a povestit 
discursurile Divinului Buddha, Venerabilul Ānanda vorbeşte despre sine însuşi la 
persoana a treia. 

16 Care erau cel puţin Arhaţi. 
17 Venerabilul Ānanda a devenit Arhat numai după Mahāparinirvāṇa Divinului 

Buddha Śākyamuni. 
18 Următorul Buddha în această lume. El va fi un interlocutor în această Sutra, 

sub numele de Ajita („Invincibil” în sanscrită). Versiunile în limba chineză mai 
enumeră câteva fiinţe: „Ārya Bodhisattva Mañjuśrī, Ārya Bodhisattva 
Samantabhadra şi alţi Bodhisattvaşi, precum şi Śakra, regele zeilor, însoţit de 
numeroşi zei şi zeiţe”. De asemenea, tot în acest loc din text, unele versiuni în 
limba chineză repetă în linii mari povestea Trezirii lui Buddha Śākyamuni, 
afirmând că fiecare dintre Ārya Bodhisattvaşii prezenţi vor ajunge să parcurgă 
aproximativ aceiaşi paşi până la Trezirea Perfectă. 

19 În acea vreme, Indiei i se spunea Jambudvīpa, şi se considera că la originea 
râului mitic Jambu se aflau fructele unor copaci Jambu (un tip de prun) imenşi, 
cu fructe mari cât elefanţii, care atunci când cădeau pe sol se zdrobeau, iar 
lichidul conţinut în ele constituia practic izvorul fluviului Jambu. Pentru a vorbi 
pe înţelesul fiinţelor, Divinul Buddha a permis folosirea unor asemenea poveşti 
mitologice, deşi în anumite ocazii a explicat unui număr mai restrâns de Discipoli 
anumite informaţii despre planetă, şi că aceste legende hinduse nu sunt 
conforme realităţii. 

20 „Cel Astfel (sau corect) Plecat”. Un epitet, nume sau calificativ pentru un 
Buddha, un Trezit Perfect. 

21 Cuceritorul sau Victoriosul, unul dintre cele zece epitete folosite cu respect 
şi veneraţie pentru a descrie sau indica un Buddha. Pentru enumerarea completă 
a celor zece, vedeţi Tathāgatagarbha Sutra, de pe aceeaşi pagină web cu această 
traducere. 
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22 Un Buddha este omniscient, este neîntreupt un Tathāgata. Aici Venerabilul 

Ānanda se referă la faptul că în acel moment Divinul Buddha sălăşluia în mod 
activ în starea de omniscienţă şi contempla alţi Tathāgataşi, aceasta fiind 
activitatea sa din acel moment. Prin comparaţie, în alte momente, deşi tot 
omniscient, Divinul Buddha preda fiinţelor Dharma, aceea fiind activitatea sa din 
acel moment. 

23 „Arhat Perfect Trezit” este tot un epitet dintre cele zece folosite în 
adresarea cu respect sau cu veneraţie unui Divin Buddha. Faţă de un Arhat, un 
Buddha este infinit mai realizat, este Perfect Trezit, nu doar Eliberat. 

24 Faptul că Divinul Buddha contempla chiar atunci Tathagataşii din cele trei 
timpuri (trecut, prezent şi viitor). 

25 Venerabilul Ānanda, nefiind pe atunci Arhat, încă nu avea o cunoaştere 
directă a Realităţii. 

26 Adică pe Buddha Śākyamuni. 
27 Un Tathāgata apare extrem de rar în Samsara, şi a-l întâlni personal este cu 

mult mai greu; probabilitatea ca acest lucru să se întâmple este infimă, deoarece 
trebuie să aibă loc aproape concomitent o serie de evenimente: naşterea ca om 
într-o anumită lume, cu toate funcţiile întregi, apariţia unui Buddha în acea lume 
şi în acea perioadă, auzirea de El, întâlnirea cu El, şi aşa mai departe. 

28 Un Tathāgata ar putea trăi oricât. Acest lucru nu se referă la cât i-ar ajunge 
energia din acel bol de mâncare, deoarece corpul unui Tathāgata nu are procese 
de digestie, ci la cât ar putea decide să trăiască, din motive care depăşesc 
complet limitele gândirii unei fiinţe. 

29 Organele fizice, corpul fizic, din formă (ca agregat), simţurile, etc. Aceasta 
demonstrează că ceea ce se percepe drept corpul de formă al unui Buddha nu 
este deloc similar unui corp obişnuit. 

30 „Prajñāpāramitā Sutra în opt mii de versete”, pe care o puteţi găsi pe 
aceeaşi pagină web cu această traducere, explică în detaliu aceste şase 
perfecţiuni transcendente, şi cum se obţin ele. 

31 Floare mitologică, având proprietăţi extraordinare şi care, din cauză că are 
nevoie de condiţii extraordinare pentru a apărea, apare şi înfloreşte în această 
lume numai atunci când apare aici un Buddha. 

32 Ānanda a crezut greşit că vorbeşte datorită propriei inspiraţii. Nefiind încă 
un Arhat sau un Bodhisattva, acesta nu putea cunoaşte direct, şi nu putea 
înţelege sursa ideii de a-l întreba pe Divinul Buddha aceste chestiuni. Prin 
comparaţie, în Prajñāpāramitā Sutra, Subhūti, care era un Bodhisattva, 
realizează pe loc faptul că inspiraţia sa i se datorează exclusiv Divinului Buddha. 

33 Adică Buddha Śākyamuni, vorbitorul. 
34 Venerabilul Ānanda i-a ridicat o chestiune Divinului Buddha Śākyamuni, şi 

prin a răspunde la ea, prin discursul care urmează, prin această Sutra, Buddha 
oferă fiinţelor această posibilitate. 
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35 Adică Buddhaşi, Perfect Treziţi. 
36 Deci acum un număr absolut imens de ere imens de lungi. În Sutra scurtă, 

pe care o puteţi găsi pe aceeaşi pagină web cu această Sutra lungă, la note, veţi 
găsi o descriere a lungimii unei ere imense.  

37 „Lume” are aici sensul de „Existenţă”. „Lumea” de acum, în sensul comun, 
adică planeta, galaxia, Universul, nu existau pe atunci. Vedeţi descrierea erei 
imens de lungi menţionată mai sus. 

38 Tathāgata Dīpankara a fost cel care i-a prezis Trezirea Perfectă viitorului 
Buddha Śākyamuni, cel care povesteşte şi în această Sutra. Vedeţi 
„Prajñāpāramitā Sutra în 8.000 de versete”, capitolele 1 şi 2 în versete. 

39 În unele versiuni această enumerare are loc în sens invers, adică: „înainte 
de Tathāgata Dīpankara a fost Tathāgata Pratāpavat, înaintea lui a fost 
Prabhākara, iar înaintea lui […]” 

40 În general, numele fiecăruia dintre Tathāgataşi înseamnă ceva în limba 
sanscrită; acestea nu sunt simple înşiruiri de silabe, dar traducătorii preferă să 
lase numele în sanscrită nealterat, în loc să îl traducă (de exemplu Dīpankara 
înseamnă cu aproximaţie „care aprinde lămpile” sau „care aduce lumină”, şi 
Merukūta înseamnă „ca vârful muntelui Meru”). 

41 Nu este Divin pentru că ar fi de altă „provenienţă” decât o altă fiinţă, şi nici 
„binecuvântat” pentru că ar fi binecuvântat de către cineva. Acestea sunt doar 
epitete cu rol descriptiv al stării supreme de Buddha, lipsite de orice murdărie; 
ele nu sunt folosite cu sensul creştin, deoarece în Dharma noţiunea de „creator” 
este considerată invalidă din punct de vedere convenţional, imaginară, şi non-
apărută din punct de vedere ultim, al realităţii. 

42 În versiunile în limba chineză aici se spune că în acea vreme trăia un rege 
care şi-a trezit aspiraţia pentru cea mai înaltă Trezire, de nedepăşit, apoi a 
renunţat la regat şi la tron şi s-a călugărit, primind numele de Dharmakāra 
(aproximativ: „care practică [nemijlocit] Dharma”). 

43 Deşi în anumite versiuni textul nu specifică acest lucru, în acel moment 
călugărul era deja un Ārya Bodhisattva, ireversibil de la Trezirea Perfectă, şi 
bineînţeles trăia în tărâmul-Buddha al lui Tathāgata Lokesvararāja. 

44 Nu s-ar putea vedea nicio altă lumină, din cauza strălucirii imense a lui 
Tathāgata Lokesvararāja. 

45 Aceste evenimente au avut loc cu mult timp înainte de apariţia acestui 
sistem solar, cu multe ere cosmice în urmă. Totuşi, ca şi în alte ocazii, pentru ca 
oamenii şi zeii prezenţi la acest discurs să înţeleagă esenţialul, Divinul Buddha 
Śākyamuni a adaptat acest imn folosind noţiuni cunoscute, cum ar fi Soarele şi 
Luna. 

46 Ca agregat (skanda în sanscrită), numit tot în sanscrită rūpa. 
47 Adică Tathāgata, în cazul acesta Lokesvararāja. 
48 Prajñā.  
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49 Toţi Buddhaşii sunt fără egal şi de nedepăşit. Aici nu se afirmă că Tathāgata 

Lokesvararāja este superior altui Tathāgata. Această afirmaţie de laudă este 
valabilă pentru toţi Buddhaşii. 

50 Toţi Buddhaşii sunt „cei mai buni”. Deşi exprimate în idei convenţionale 
aceste idei par simple epitete care conţin o contradicţie (dacă toţi sunt cei mai 
buni, sau fără egal, atunci poate părea că sunt egali şi că de fapt nu este fiecare 
„cel mai bun” sau „de nedepăşit”) totuşi, pentru a înţelege că este de fapt corect 
ne putem gândi la a încerca să descriem un simplu obiect material 
tridimensional, obişnuit, şi apoi unul cvadridimensional. Vom constata că până şi 
un obiect cvadridimensional este aproape imposibil de descris, şi cu atât mai 
mult ceva atât de subtil şi de profund cum este o caracteristică a unui Buddha, 
care nu are nimic de-a face cu vreo formă, cu vreun contur, cu vreo aparenţă, cu 
vreun spaţiu, deci cu vreo dharma în general. De aceea, se folosesc aceste 
expresii care indică ceva suprem şi indescriptibil. 

51 În sensul că un Buddha a atins deja Trezirea Perfectă, Supremă, finală, 
completă. 

52 După ce a atins Trezirea Perfectă, după ce a „plecat pe celălalt ţărm”, 
complet dincolo de un ţărm de „aici” şi unul de „acolo”, aşa cum se spune şi în 
„Prajñāpāramitā Sutra în 8.000 de versete”. 

53 Aici mesajul lui Bodhisattva Dharmakāra a fost adaptat de către Buddha 
Śākyamuni pentru a fi înţeles de către cei care citesc această Sutra. În acea lume 
existau şi fluvii, dar probabil niciunul nu se numea chiar „Gange”. Divinul Buddha 
a mai adaptat asemenea mesaje, pentru a fi mai uşor de înţeles şi de reţinut. A 
spune cum se numea acel fluviu citat de către Ārya Bodhisattva Dharmakāra este 
o informaţie complet inutilă, iar memorarea ei este tot complet inutilă, din punct 
de vedere al scopului Sutrei, şi în general al atingerii Trezirii. Totuşi, numele 
Buddhaşilor au relevanţă deoarece, aşa cum apare şi în alte Sutre, simpla lor 
citire este o „vrajă” sau o mantra care atrage binecuvântarea dânşilor, pe când 
numele unui fluviu este complet inert şi din acest punct de vedere. În plus, 
numele Buddhaşilor este spus în sanskrită, iar numele lor în acele lumi este spus 
în limbile din acele lumi. Aşadar, nici aceste nume nu sunt de fapt copia fidelă a 
numelor lor avute în acele lumi. 

54 Tărâmul Pur creat de viitorul Buddha Amitābha, care în momentul vorbirii 
este un Ārya Bodhisattva pe nume Dharmakāra. La un moment dat, fiecare 
Bodhisattva a depus, depune şi va depune acest fel de jurăminte (praṇidhāna) în 
faţa unui Buddha, iar când va deveni Buddha la rândul său va crea un Tărâm Pur 
sau un tărâm-Buddha exact aşa cum a jurat că va face. 

55 În viitorul Tărâm Pur, care acum şi aici este numit Sukhāvatī. 
56 Pe Buddhaşi. 
57 Cel mai groaznic dintre toate infernurile. 
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58 Să predea, să descrie, să explice, să demonstreze, să expună. Din moment 

ce un Tathāgata predă Adevărul, acesta trebuie numai proclamat şi nu şi 
investigat de către el, deoarece un Buddha are deja cunoaşterea perfectă. 
Uneori, Adevărul poate fi demonstrat convenţional, pentru ca fiinţele să ajungă 
să îl realizeze mai uşor, cum este cazul nepermanenţei sau al vacuităţii, însă un 
Buddha nu îşi demonstrează învăţăturile pentru a convinge despre valoarea lor 
sau a sa, ci vorbeşte doar din compasiune pentru fiinţe. 

59 Să explice noţiunile, să predea însuşirile, caracteristicile, etc. Deoarece 
Bodhisattva Dharmakāra nu era încă Perfect Trezit, el putea înţelege Adevărul 
doar indirect, ca orice fiinţă, prin „semne”, adică prin idei similare celor din 
mintea sa încă parţial ignorantă. Pentru noţiunea de „semn” consultaţi 
„Prajñāpāramitā Sutra în 8.000 de versete”. 

60 Un Buddha vorbeşte întotdeauna cu cel mai mare respect despre un alt 
Buddha, şi de aceea Buddha Śākyamuni vorbeşte în aceşti termeni şi despre 
Buddha Lokesvararāja. 

61 Sau ai aflat, sau poţi afla prin propriile eforturi. 
62 Nu pot afla sau cunoaşte aceste însuşiri ale unui tărâm-Buddha perfect. 
63 Adică va putea crea un tărâm-Buddha având toate caracteristicile tuturor 

tărâmurilor-Buddha, ca o reuniune ale celor mai bune însuşiri ale fiecăruia, şi cu 
fiecare asemenea însuşire adusă la maximum. De exemplu, mai frumos decât cel 
mai frumos dintre ele, mai longeviv decât cel mai longeviv dintre ele, şi aşa mai 
departe. 

64 Un număr imens de ani. Acest număr nu este o exagerare, deoarece aceste 
evenimente şi acest dialog aveau loc în Tărâmul Pur al lui Buddha Lokesvararāja 
care, ca orice tărâm-Buddha, durează cu mult mai mult decât orice lume 
obişnuită. 

65 Adică cele mai bune însuşiri ale fiecărui tărâm-Buddha, şi cele mai bune 
însuşiri posibile din fiecare categorie. 

66 Create de, şi în care sălăşluiesc acei Buddhaşi. 
67 Caracteristicile. 
68 Ca să cuprindem măreţia de neînţeles a activităţii care a avut loc, trebuie 

doar să ne imaginăm un Ārya Bodhisattva întrebând un Divin Buddha care sunt 
cele mai minunate caracteristici ale tuturor tărâmurilor-Buddha, şi apoi pe acel 
Divin Buddha explicând aceste caracteristici timp de extrem de multe miliarde 
de ani, fără întrerupere; trebuie să ne imaginăm acel Ārya Bodhisattva ascultând 
cu atenţia neabătută şi memorându-le, pentru ca ulterior să şi le poată aminti 
precis şi detaliat, să le poată sistematiza, şi apoi alege cele mai bune dintre ele; 
şi în sfârşit, să poată să îşi dea seama ce activităţi sunt necesare pentru a genera 
fiecare dintre acele calităţi, fără niciun compromis. Acestea nu sunt exagerări 
poetice, ci o simplă descriere. Acest eveniment a avut loc, şi de asemenea au 
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avut loc, au loc şi vor avea loc şi multe altele similare, având alţi protagonişti, 
adică alţi Divini Buddhaşi şi alţi Ārya Bodhisattvaşi. 

69 Deci cu mult mai mult decât a durat această discuţie despre cele mai bune 
dintre cele mai bune însuşiri ale tuturor tărâmurilor-Buddha de atunci şi de până 
atunci. 

70 L-a înconjurat mergând pe jos în jurul lui Tathāgata Lokesvararāja, mergând 
înspre dreapta, în sensul acelor de ceasornic, aşa cum se înconjoară şi o Stupa 
(care se înconjoară la fel ca un Buddha, deoarece conţine învăţăturile unui 
Buddha şi uneori şi fărâme din fostul corp de formă al unui Buddha), avându-l 
mereu pe Tathāgata în partea dreaptă. 

71 Ale întregii Existenţe. 
72 Tot în Tărâmul Pur al acelui Tathāgata Lokesvararāja, Ārya Bodhisattva 

Dharmakāra a meditat la aceste însuşiri timp de cinci ere lungi, în cadrul celor 
patruzeci cât a durat acel tărâm-Buddha. 

73 Adunarea prezentă, care într-un tărâm-Buddha ca cel în care s-au petrecut 
evenimentele este întotdeauna alcătuită numai din membri ai Sangha. 

74 Să asculte formularea rugăciunilor sau a jurămintelor lui Ārya Bodhisattva 
Dharmakāra în ceea ce priveşte Tărâmul Pur pe care îl va crea (şi care, atunci 
când a devenit Buddha Amitābha, a fost creat exact conform acestora, şi este 
numit acum şi aici Sukhāvatī). 

75 Semizei sau demoni, în funcţie de clasificare. 
76 „Cea mai înaltă Trezire Perfectă”: anuttarā-samyak-saṃbodhi în sanscrită, 

Trezirea Perfectă, de nedepăşit, Buddhaitatea. Toate jurămintele sale sunt 
formulate în următoarea manieră: „Dacă în viitorul meu tărâm-Buddha se va 
întâmpla / nu se va întâmpla următorul lucru, atunci fie ca eu să nu ating 
niciodată Buddhaitatea!” - adică Ārya Bodhisattva Dharmakāra va atinge 
Buddhaitatea dacă şi numai dacă toate jurămintele depuse acum vor fi perfect 
îndeplinite. Deoarece, între timp, fostul Bodhisattva Dharmakāra a devenit 
Buddha Amitābha, ştim că acele jurăminte au fost toate perfect îndeplinite, şi că 
Sukhāvatī are toate acele caracteristici supreme pe care Ārya Bodhisattva 
Dharmakāra le-a distilat de-a lungul a cinci ere lungi. Divinul Buddha Śākyamuni 
explică în continuarea discursului (sau a Sutrei) că toate aceste jurăminte au fost 
îndeplinite. 

77 Practic, aici sunt cuprinse două jurăminte: (1) dacă fiinţele din viitorul 
tărâm-Buddha ar fi să moară fără voia lor şi să renască în tărâmurile inferioare şi 
(2) dacă fiinţele care vor să plece intenţionat din el (conform jurămintelor care 
urmează mai jos) ar ajunge să renască fără voia lor în tărâmurile inferioare, 
atunci Ārya Bodhisattva Dharmakāra spune că nici dacă ar dori enorm şi dacă ar 
face eforturi enorme, să nu poată atinge Buddhaitatea. 

78 Interpretarea acestui jurământ se poate face în mai multe moduri. Modul 
în care interpretez acest jurământ, ţinând cont şi de întreg textul celor două 
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Sutre, scurtă şi lungă, este că absolut toate fiinţele născute în Sukhāvatī sunt din 
aceeaşi clasă (oameni sau zei, indiferent cum ar fi numiţi), şi că nu se deosebesc 
deloc de cei mai măreţi şi mai puternici dintre zeii din Samsara, aşa cum va fi 
spus mai târziu, în sensul că locuitorii din Sukhāvatī au toate calităţile zeilor, dar 
au şi mult mai multe altele mai puţin sesizabile, dar care îi deosebesc 
fundamental de zei şi îi fac infinit superiori lor: zeii pot doar spera să renască în 
condiţii atât de bune şi să devină Bodhisattvaşi ireversibili, deoarece în acest 
moment marea majoritate dintre ei sunt numai fiinţe obişnuite din Samsara, 
deloc Eliberate, deloc Trezite, deşi au anumite puteri, un anumit confort şi o viaţă 
lungă – dar toate finite şi nu foarte mari. 

79 Sau să poată călători în tărâmuri-Buddha oricât de îndepărtate. 
80 Una dintre şase cunoaşteri superioare (abhijñā). 
81 Una dintre şase cunoaşteri superioare (abhijñā). 
82 Una dintre şase cunoaşteri superioare (abhijñā). 
83 Dacă ar avea vreo formă de ignoranţă, considerând că ceva este „ea însăşi” 

sau „al ei”, fie chiar şi corpul, care este cel mai uşor de considerat „al meu” – deşi 
niciun agregat şi nicio dharma în general nu este „eu”, „al meu” sau „sinele meu”. 
Vedeţi „Anattalakkhana Sutta - al doilea discurs al Divinului Buddha”, de pe 
aceeaşi pagină web cu această Sutra. Mai multe lucrări aflate pe această pagină 
web explică faptul că dharmele (inclusiv „mintea”) nu sunt o fiinţă, nu aparţin 
unei fiinţe, nu sunt incluse într-o fiinţă şi nu includ (sau nu conţin) vreo fiinţă. 
Această realizare este specifică unui Arhat (sau califică o fiinţă ca Arhat, Eliberat) 
şi este precursoare a stadiului ireversibilităţii de la Trezirea Perfectă, menţionat 
în continuare. 

84 Ireversibile de la Trezirea Perfectă (avaivartika). Stadiul ireversibil cuprinde 
ultimele trei bhūmi sau niveluri de Ārya Bodhisattva. Aşadar, naşterea în 
Sukhāvatī face ca acea fiinţă să devină inevitabil un Bodhisattva ireversibil. Orice 
alt mod de a atinge această etapă extraordinară presupune eforturi imense şi o 
durată imensă de timp. Acesta este unul dintre aspectele din care putem înţelege 
cel mai bine măreţia, puterea şi compasiunea Divinului Buddha Amitābha. 
Stadiul ireversibil este efectiv ireversibil, deci chiar dacă o fiinţă alege să plece 
din Sukhāvatī, din diverse motive (aşa cum se spune în jurămintele care 
urmează), această fiinţă rămâne ireversibilă. 

85 „Etapa” finală a Buddhaităţii. 
86 În general, Discipolii unui Buddha sunt fiinţe obişnuite, Arhaţi, 

Pratyekabuddhaşi şi Bodhisattvaşi. În acest caz însă, Sangha lui Buddha Amitābha 
este alcătuită numai din Bodhisattvaşi ireversibili, aşa cum s-a spus în fraza 
anterioară, adică nu există în Sukhāvatī fiinţe care să fie pe un nivel inferior 
ireversibilităţii, cum ar fi cel de Pratyekabuddha sau de Arhat. 

87 Cu excepţia cazului în care, din propriile aspiraţii, din propria dorinţă, o 
fiinţă încetează intenţionat viaţa în Sukhāvatī, adică dacă ea nu doreşte să stea 
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acolo nici la infinit şi nici până când mai e la o singură naştere distanţă de 
Buddhaitate, ci decide să renască în altă parte, pentru a-şi îndeplini propriile 
jurăminte, luate anterior naşterii în Sukhāvatī, şi care necesită activitate în afara 
Sukhāvatī, ca fiinţă născută în altă parte. De exemplu, dacă o fiinţă a jurat să îşi 
ajute toţi foştii părinţi, şi dacă unii dintre ei sunt născuţi în locuri în care nu aud 
şi nu vor auzi în timp finit de Sukhāvatī, acea fiinţă poate decide să „moară”, 
adică să plece din Sukhāvatī, şi să renască acolo unde sunt acei foşti părinţi. 
Plecarea din Sukhāvatī nu este definitivă; acea fiinţă se poate întoarce după ce 
şi-a atins acele scopuri, adică poate renaşte din nou în Sukhāvatī. Mai mult, acea 
fiinţă este deja un Bodhisattva ireversibil, deci Trezirea Perfectă este pentru ea 
un eveniment care va avea loc cu siguranţă, în timp finit. Buddhaitatea ei este 
oricum categoric asigurată. 

88 Durata vieţii fiinţelor născute în Sukhāvatī este infinită la propriu, şi nu 
„foarte mare dar nu măsurabilă”. Implicit, şi durata vieţii lui Buddha Amitābha 
este tot infinită la propriu, aşa cum este menţionat în următorul jurământ. O 
fiinţă din Sukhāvatī nu simte niciodată suferinţă, nu îmbătrâneşte, nu suferă 
niciun declin de niciun fel, nu poate fi rănită, nu poate fi ucisă, nu moare din nicio 
cauză, nici măcar accidental, ci este complet indestructibilă. Singurul mod prin 
care o fiinţă poate „muri”, adică poate pleca din Tărâmul Pur Sukhāvatī, este din 
propria dorinţă, apărută datorită aspiraţiilor anterioare de a ajuta alte fiinţe (din 
alte părţi) să atingă Trezirea Perfectă, aceasta incluzând cazul în care o fiinţă ştie 
că este pe etapa în care va deveni Buddha în următoarea viaţă, şi decide să facă 
acest lucru. 

89 Adică nicio fiinţă din Sukhāvatī nu face şi nu resimte nicio acţiune negativă, 
niciodată, şi nici măcar nu are această noţiune de „acţiune negativă”. Adică, şi 
din acest punct de vedere, Sukhāvatī este un paradis perfect, în care nici măcar 
ideea de suferinţă nu există, şi cu atât mai mult de acţiuni care duc la suferinţă. 
Niciun alt paradis nu se apropie de acesta. 

90 Aici nu este vorba despre vanitate ci despre măreţie, şi despre a face bine, 
adică despre a ajuta fiinţele să audă de Sukhāvatī şi să ajungă să renască acolo. 

91 În alte lumi decât Sukhāvatī. 
92 Fiinţele care şi-au direcţionat mintea către Buddhaitate. Cele care, cel puţin 

o dată de-a lungul vieţilor, au formulat gândul sau dorinţa de a deveni Buddhaşi, 
adică cele care au generat Bodhicitta de aspiraţie. 

93 În general, meditaţia asupra Buddhaşilor sau a unui Buddha în particular 
are beneficii enorme. În particular, meditaţia asupra lui Buddha Amitābha are 
beneficii cu mult mai mari decât asupra altor Buddhaşi, atât imediate cât şi pe 
termen lung. Meditaţia include: atitudinea nedistrasă a minţii, rostirea numelui 
acelui Buddha, vizualizarea acelui Buddha, rostirea de rugăciuni, etc. Vezi Sutra 
scurtă şi explicaţiile din note, disponibilă pe aceeaşi pagină web cu această Sutra 
lungă. 
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94 Aici „tărâm-Buddha” are sensul mai general de „lume în care [încă] Dharma 

există”, adică în care se află sau a fost recent un Tathāgata, aşa cum este şi 
această lume, şi va mai fi încă o perioadă. Ca parte a Dharmei, în răstimpul în 
care Dharma încă există în acea lume, fiinţele din acele lumi vor putea afla despre 
Buddha Amitābha şi despre Tărâmul Său Pur, şi astfel vor putea ajunge să îşi 
dorească să renască acolo, să efectueze activităţile necesare, şi să şi renască în 
Sukhāvatī. 

95 Care, după ce au auzit numele lui Buddha Amitābha, şi-au direcţionat 
gândurile către dânsul şi către Sukhāvatī, şi au realizat acumulările de merite. 

96 Gândul sau dorinţa de a renaşte în Sukhāvatī, sau în alte interpretări chiar 
numele lui Buddha Amitābha rostit cu această dorinţă. Până şi fiinţele care 
acumulează atât de puţin merit, adică meritul a zece repetări ale acestui gând, 
vor renaşte în Tărâmul Pur Sukhāvatī, prin puterea şi compasiunea lui Buddha 
Amitābha. Acesta este meritul minim necesar, iar acumularea lui durează câteva 
secunde. Desigur, nu există un merit maxim, şi de aceea multe comentarii 
recomandă repetarea acestui gând de cât mai multe ori, deoarece are consecinţe 
extraordinar de pozitive, indiferent de context. 

97 „Ānantarya-karma” în sanscrită, cele cinci acţiuni extrem de rele care au 
consecinţe imediate, adică renaşterea în infernuri imediat după viaţa actuală, şi 
fără nicio posibilitate de evitare a acestui destin: uciderea tatălui, uciderea 
mamei, uciderea unui Arhat, rănirea intenţionată a unui Buddha, generarea unei 
schisme în Sangha. Între cele cinci nu este inclusă uciderea unui Buddha 
deoarece acest lucru este complet imposibil, în cazul cel mai extrem este posibilă 
doar uşoara zgâriere a pielii; însă, pentru că este făcută unei asemenea fiinţe, 
consecinţele sunt multiplicate foarte mult. Multiplicarea este valabilă pentru 
oricare caz, de exemplu prin a-i oferi sincer unui Buddha chiar şi un bob de fasole 
sau de orez se obţine în cel mai nefavorabil caz naşterea în paradisurile înalte din 
Samsara. De asemenea, ofrandele oferite unui Buddha generează infinit mai 
mute merite decât ofrandele oferite oricui altcuiva. 

98 Suplimentar faţă de fiinţele care au făcut una dintre cele cinci acţiuni de 
mai sus, Buddha Amitābha nu permite accesul în Sukhāvatī nici fiinţelor care 
împiedică răspândirea Dharmei, care o batjocoresc, care mint în ceea ce o 
priveşte, care o deformează, şi aşa mai departe. Şi aceasta are de obicei 
consecinţa renaşterii într-un infern, la fel ca şi celelalte cinci acţiuni extrem de 
rele. În multe cazuri, această acţiune contra Dharmei este cu mult mai rea decât 
cele cinci, deoarece Dharma este extrem de preţioasă, pentru că permite 
fiinţelor să obţină Buddhaitatea. Această chestiune este explicată şi în 
„Prajñāpāramitā Sutra în opt mii de versete”. 

99 Armura Dharmei, armura perfecţiunii înţelepciunii. Vedeţi „Prajñāpāramitā 
Sutra în opt mii de versete”. 
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100 Un Ārya Bodhisattva măreţ al cărui nume înseamnă aproximativ „măreaţa 

virtute care înaintează către completitudine”. De asemenea, numele mai este 
folosit şi pentru a indica „natura primordială a minţii”. Propoziţia mai poate fi 
interpretată şi ca „sunt perfecţi în practica realizării naturii primordiale a minţii”. 

101 Toate fiinţele născute în Sukhāvatī sunt (pentru că devin chiar în 
momentul naşterii) Bodhisattvaşi ireversibili. Aşadar nu este vorba despre „fiinţe 
obişnuite” şi „Bodhisattvaşi” din Sukhāvatī, ca două categorii. Nu există decât 
una singură, de Ārya Bodhisattvaşi, de ireversibili. 

102 Adică prin puterea vorbitorului, a lui Ārya Bodhisattva Dharmakāra, atunci 
când va fi Buddha Amitābha. 

103 Dacă fiinţele din Tărâmul Pur vor dori să le apară diferite obiecte sau 
substanţe; până aici au fost enumerate substanţele şi obiectele considerate 
preţioase pe Pământ în acea perioadă, pentru a face o paralelă cu acele obiecte 
din Sukhāvatī. Bineînţeles, obiectele manifestate în Sukhāvatī nu sunt grosiere, 
nici nu sunt cadavre de fiinţe (coralii şi scoicile), sau secreţii (perlele), sau 
minerale (pietrele preţioase). Aceasta este numai o idee folosită de către Divinul 
Buddha Śākyamuni când povesteşte acest discurs, este doar un sprijin pentru 
fiinţe, pentru ca ele să înţeleagă ideea de ceva extrem de preţios, care depăşeşte 
cu mult până şi imaginaţia. 

104 Au fost enumerate obiecte cu rol în activităţile de venerare. 
105 Sau, în altă interpretare: „să recite perfect toată Dharma, inclusiv partea 

profundă care se referă la omniscienţă (sau Buddhaitate)”. 
106 Adică neintrând în Nirvana, de exemplu aşa cum intră Arhaţii; Arhaţii pot 

rămâne în Nirvana până la optzeci şi patru de mii de ere, după care revin în lume 
şi continuă pe Calea către Buddhaitate. În altă interpretare, fără a intra în 
Nirvana finală a unui Buddha, interpretare posibil eronată, deoarece în anumite 
Sutre putem citi că activitatea complet inconceptibilă a unui Buddha nu 
încetează nici măcar atunci. 

107 Ca orice din Sukhāvatī, şi ca însuşi Sukhāvatī, apar din puterea şi 
compasiunea Divinului Buddha Amitābha. 

108 Simbolul puterii invincibile şi al durităţii indestructibile. Din lipsă de alte 
comparaţii mai bune cu ceva din această lume, noţiunea de „vajra” este 
comparată cu fulgerul şi cu tunetul pentru aspectul de putere, şi cu diamantul 
pentru aspectul de indestructibilitate – deşi simbolizează ceva infinit de puternic 
şi de durabil. Ca obiect, este o armă folosită de zeii mai puternici, însă fiind 
dintr-un tărâm zeiesc, nu este indestructibilă. Sensul jurământului este că în 
Sukhāvatī corpurile fiinţelor sunt indestructibile la propriu, au o durată infinită 
de viaţă, nu se învechesc şi nu îşi pierd caracteristicile, şi au extrem de multe 
puteri complet imposibil de oprit, cum ar fi cea de a călători oriunde, 
instantaneu, la dorinţă. 
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109 Zeitate considerată supremă în unele religii din India. La fel ca în cazul 

folosirii fluviului Gange în comparaţii, Divinul Buddha Śākyamuni foloseşte o 
comparaţie locală pentru a fi înţeles de către fiinţe. Atunci când Ārya Bodhisattva 
Dharmakāra depunea aceste jurăminte, fiinţa care este acum zeul Nārāyana era 
în cu totul altă parte, în altă naştere, deoarece niciun zeu nu supravieţuieşte 
sfârşitului unei kalpa lungi, şi au trecut zece de când a apărut Divinul Buddha 
Amitābha. 

110 Ale acelui viitor (în timpul depunerii jurământului) Tărâm Pur, acum numit 
pe scurt Sukhāvatī. 

111 Dacă vreo fiinţă ar putea cuprinde frumuseţea şi măreţia nelimitată a 
Sukhāvatī în vreo noţiune, şi ar putea spune atunci că este „atât” de frumos, 
unde „atât” este o indicaţie a mărimii, alta decât nelimitarea. 

112 Înainte de renaşterea în Sukhāvatī, deoarece după naşterea acolo încep să 
acumuleze extrem de mult merit, prin venerarea Buddhaşilor din toate direcţiile. 

113 Copacul-Bodhi. Simbolul locului în care o fiinţă atinge Trezirea Perfectă, 
adică devine Buddha. În cazul Divinului Buddha Śākyamuni, acesta era un 
smochin foarte mare din Bodhgaya, ai căror urmaşi se pot vedea şi astăzi. 

114 O unitate de măsură de aproximativ 12-15 kilometri. 
115 Un alt mod de a spune că acele fiinţe sunt Bodhisattvaşi ireversibili. Pentru 

a ajunge Buddhaşi, fiinţele de pe acel nivel nu mai trebuie să înveţe, ci doar să 
acumuleze merit şi să îşi aprofundeze (sau să îşi purifice) realizarea prin anumite 
activităţi, dar care nu mai includ învăţarea. 

116 Aici epitetele sunt atât pentru numărul de tărâmuri-Buddha din care 
Sukhāvatī va fi vizibil, cât şi pentru însuşirile acelor tărâmuri-Buddha. 

117 Aici Ārya Bodhisattva Dharmakāra se referă la zeii şi la oamenii din 
Samsara. 

118 Ca mai înainte, epitetele se referă atât la număr cât şi la însuşiri. 
119 Dhāraṇī în sanscrită. Cântece, incantaţii, formule mnemonice, recitări. 
120 Sau indiferenţa faţă de atingerea Trezirii, cu toate aspectele sale de 

neglijenţă, de lipsă a atenţiei faţă de toate felurile de activităţi, etc. 
121 Dacă va renaşte tot ca femeie. 
122 Acest lucru nu are legătură cu atingerea Buddhaităţii de către Tathāgata 

Amitābha. Nenumăraţi Bodhisattvaşi care nu sunt în etapa de ireversibilitate se 
îndepărtează de Trezirea Perfectă, nenumăraţi se apropie, marea majoritate 
oscilează, asemenea valurilor. În etapele anterioare stadiului ireversibil, 
atingerea Buddhaităţii în timp finit nu este sigură. 

123 Ārya Bodhisattva Dharmakāra se referă aici la el însuşi când va atinge 
Buddhaitatea, adică la (viitorul pe atunci) Buddha Amitābha. Oferirea se referă 
la puterea de la le dori şi de a le obţine instantaneu, acoperind deja corpul, şi nu 
la înmânarea de către Divinul Buddha Amitābha însuşi. 
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124 Upekṣā în sanscrită, stadiul în care se atinge viziunea uniformă, conştienţa 

alertă, şi în care în corp se resimte o plăcere foarte fină şi puternică, asociată 
detaşării de perturbările emoţionale. Aici este vorba despre un Arhat care face 
această meditaţie, deci despre o fiinţă care a depăşit deja şi cea de-a patra 
Dhyāna, care a obţinut deja şi Eliberarea, şi care face o anumită meditaţie. 
Plăcerea resimţită de el este cu mult mai mare decât a unei fiinţe care încă nu 
este Eliberată dar a ajuns în aceeaşi Dhyāna, şi la fel este şi cea a fiinţelor din 
Sukhāvatī. 

125 Altfel decât prin a-l înceta intenţionat, şi nu l-ar mai putea relua 
intenţionat dacă ar dori, adică dacă nu ar avea această capacitate care să dureze 
până la atingerea Trezirii Perfecte; de asemenea, acel Samādhi nu va înceta în 
timp ce ar vedea acele nenumărate tărâmuri-Buddha, vederea lor nu ar afecta 
concentrarea. 

126 Adică atunci când vor auzi numele Divinului Buddha Amitābha vor 
„renaşte în familia nobilă” a celor care urmează Dharma şi doresc atingerea 
Trezirii Perfecte, şi vor atinge Buddhaitatea, Trezirea Perfectă, datorită meritului 
care decurge din a-i auzi numele. „Familia nobilă” nu are nicio legătură cu familia 
biologică. 

127 Un Buddha. 
128 Acestea sunt enumerate în capitolul 32, ca „cele trei feluri de răbdare 

transcendentă”. 
129 Puterile specifice numai unui Buddha. 
130 Un Buddha, un Tathāgata. 
131 Când voi fi atins Buddhaitatea. 
132 Un Buddha. 
133 La fel ca peste tot în aceste texte, „divin” nu este ceva creat de o divinitate, 

sau aparţinând unei divinităţi, ci este activitatea sau, după caz, înţelepciunea 
perfectă a unui Tathāgata, clasificată ca fiind „divină” deoarece este complet 
transcendentă, şi bineînţeles inconceptibilă. 

134 Toţi Buddhaşii sunt inegalabili, chiar dacă toţi sunt Buddhaşi Perfect 
Treziţi, şi au calităţi infinite şi inconceptibile. Acest lucru nu este uşor de înţeles 
pentru o minte obişnuită cu cantităţile, care ar fi tentată să pună semn de 
egalitate, chiar şi aproximativă, între două „cantităţi” similare cum ar fi doi 
Buddhaşi. Însă aşa cum în matematică nu se poate pune un semn de egalitate 
între două infinituri, nici între doi Buddhaşi nu se poate pune unul. 

135 Un Buddha nu depinde de nicio condiţie, şi de aceea el este existent de la 
sine, sau în mod spontan, fără niciun efort. 

136 Trailoka în sanscrită: lumea sau tărâmul dorinţei (kāmaloka sau 
kāmadhātu), lumea sau tărâmul formei (rūpaloka sau rūpadhātu) şi lumea sau 
tărâmul fără formă (arūpaloka sau arūpadhātu). Expresie care desemnează 
întreaga Samsara. 
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137 Ca Arhat, ca Pratyekabuddha şi ca Buddha. Primele două sunt doar etape 

temporare pe Calea către Buddhaitate. 
138 Dacă Ārya Bodhisattva Dharmakāra va deveni un Buddha, şi dacă va face 

tărâmul-Buddha exact aşa cum l-a descris. 
139 Aceasta a fost confirmarea de netăgăduit a faptului că Ārya Bodhisattva 

Dharmakāra va deveni un Buddha, şi că va realiza tot ceea ce a jurat să facă. 
Acest procedeu apare şi în „Prajñāpāramitā Sutra în opt mii de versete”, sub 
numele de „act al Adevărului”: un Bodhisattva ireversibil rosteşte un adevăr şi 
cere o confirmare a veridicităţii acelui adevăr, sub forma unui anumit eveniment. 
Dacă acel Bodhisattva este ireversibil, atunci acea confirmare are loc, şi după 
părerea mea confirmarea este în general o activitate inconceptibilă a 
Buddhaşilor. Viitorul Buddha Śākyamuni, când era încă doar un Bodhisattva 
ireversibil aflat pe al zecelea bhūmi, când era încă prinţul Gautama Siddhartha în 
etapa de ascetism, a cerut manifestarea unui semn dacă va putea să atingă 
Trezirea Perfectă în acea viaţă. Bineînţeles, semnul cerut a avut loc, bolul său de 
cerşit a plutit în sus pe un râu, împotriva curentului. 

140 Un zeu sau mai degrabă un demon din paradisul Parinirmitavaśavartin, 
care are drept scop ţinerea fiinţelor în legăturile dorinţelor şi în suferinţă, şi care 
depune mari eforturi, inclusiv cu ajutorul hoardelor sale, pentru ca fiinţele să nu 
se elibereze de Samsara, de suferinţă, şi bineînţeles să nu atingă Buddhaitatea. 

141 În acest caz un zeu considerat suprem şi uneori creator în alte religii din 
Asia, dar care este revelat de către Divinul Buddha ca fiind tot o fiinţă ignorantă, 
deşi puternică, însă net inferioară până şi unui Arhat. 

142 Asceţi sau înţelepţi, dar încă nu Eliberaţi. 
143 Persoane din casta Brahmanilor, adică a nobililor din punct de vedere al 

oamenilor, sau, în altă categorisire, persoane care urmează o anumită disciplină 
mentală. 

144 A devenit stabilit în atingerea promisiunii de a deveni un Tathāgata şi de a 
crea un tărâm-Buddha având minunatele calităţi nelimitate descrise în 
jurăminte. 

145 De exemplu, nu doar că nu a avut dorinţe pasionale, ci nu a avut nici măcar 
ideea sau noţiunea de dorinţă pasională, sau de reavoinţă şamd. 

146 Cele cinci obiecte ale celor cinci simţuri (şase cu tot cu minte). El nu a 
conceput aceste idei deoarece a avut loc realizarea absenţei dharmelor. 
„Prajñāpāramitā Sutra în opt mii de versete”, sau lucrările lui Ārya Nāgārjuna, 
cum ar fi „Ratnāvalī”, pe care le puteţi găsi pe aceeaşi pagină web cu această 
traducere, vă vor explica amănunţit motivul pentru care un Bodhisattva 
ireversibil nu mai are aceste idei care ţin de ignoranţă. 

147 Aşadar, percepţiile sale erau complet încetate, „ideea” fiind obiectul 
simţului mental, cel de-al şaselea. Prin faptul că „nici măcar ideea de idee nu mai 
era sesizată” se indică încheierea cercului vicios al ignoranţei. 
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148 Retras de la plăceri, de la obiectele simţurilor, etc. Deoarece retragerea a 

avut loc din cunoaştere, din convingere, şi nu dintr-un aşa-zis autocontrol, nu era 
„înfrânat”, nu avea nicio „frână”, ci îi lipseau complet dorinţele. Şi nici nu era 
retras în sensul de pustnic. 

149 În general, „Dharma” are sensul atât de învăţătură a Buddhaşilor cât şi, şi 
mai ales, de Lege universală, de Realitate, de Adevăr. „A găsi Dharma” înseamnă 
aici a realiza Realitatea, a realiza Trezirea perfectă. 

150 Buddha, Dharma şi Sangha. 
151 Să realizeze acţiunile bune, virtuoase, să acumuleze merite şi calităţi, să 

aprofundeze înţelepciunea ş.a.m.d. 
152 Nu este vorba despre nihilism, ci despre faptul că, deoarece dharmele nu 

apar, ele nu au nici cauze, care ar trebui să fie alte dharme. În enumerare, 
primele trei sunt Cele Trei Uşi către Eliberare, iar cea de-a patra este realizarea 
profundă a unui Bodhisattva ireversibil, realizarea naturii Realităţii, care 
bineînţeles le cuprinde pe primele trei, care sunt din punct de vedere 
convenţional un simplu corolar al lor. Vedeţi prefaţa mea la „Prajñāpāramitā în 
opt mii de versete”. 

153 Ca peste tot atunci când se vorbeşte despre un Bodhisattva ireversibil, 
orice reţinere, înfrânare sau renunţare are loc din convingere completă şi nu din 
constrângere, autocontrol sau obişnuinţă. De aceea este şi „perfectă”, pentru că 
lipsesc complet cauzele pentru a se abate de la o aparentă disciplină, care nu 
este propriu-zis o disciplină, ci o convingere imuabilă. Ca o paralelă, orice om 
adult, echilibrat, nu va fi deloc tentat să consume intenţionat ciuperci 
otrăvitoare. Aceasta nu pentru că s-ar înfrâna sau s-ar abţine deşi le pofteşte, ci 
pentru că, datorită înţelepciunii (chiar dacă parţiale) pe care o are ca om, ştie că 
acest lucru are numai consecinţe neplăcute, şi nu este deloc bine de făcut. Într-
o anumită măsură, „reţinerea” unui Bodhisattva ireversibil de la faptele rele sau 
de la vederile greşite este similară, doar că este complet lipsită de factorul 
„frică”, şi în general de toţi factorii care ţin de ignoranţă. Un Bodhisattva 
ireversibil nici măcar nu percepe dharme, nu doar că nu le doreşte. Pentru o 
explicaţie mai profundă, vedeţi „Prajñāpāramitā Sutra în opt mii de versete”. 

154 Pentru sensul expresiei „a merge” din acest context, consultaţi textul şi 
dicţionarul de la „Prajñāpāramitā Sutra în opt mii de versete”. Foarte pe scurt, 
referitor la un ignorant înseamnă „a lua drept real”, iar referitor la un 
Bodhisattva ireversibil înseamnă „a sălăşlui mereu, indiferent de activitatea 
aparentă”. 

155 Au fost enumerate în ordine inversă cele şase perfecţiuni transcendente. 
Vezi „Prajñāpāramitā Sutra în opt mii de versete”. 

156 Din acest fel de clan sau de castă a făcut parte şi Divinul Buddha 
Śākyamuni, povestitorul Sutrei. Membrii acestor clanuri aveau rolul de a asigura 
guvernarea pe timp de pace şi armata pe timp de război. 
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157 După caz, numele mitic al Indiei, al întregii peninsule pe care se află, sau 

al tuturor continentelor din această lume. 
158 Conducători ai unei lumi. 
159 Protectori ai unei lumi, care ascultă ordinele unui conducător al unei lumi, 

zeii din aceste două categorii având drept scop comun protecţia în faţa diverselor 
ameninţări. 

160 Śakra este numele conducătorului zeilor din această lume, în această 
perioadă. 

161 Zeu din paradisul Paranirmita-vaśavartin. 
162 Conducători ai zeilor. 
163 I-a rugat pe cei care tocmai deveniseră Buddhaşi să predea Dharma, aşa 

cum a făcut şi Brahmā Sahāmpati. Vedeţi „Primul discurs al divinului Buddha” 
predicat la scurt timp după Trezirea Perfectă, pe care îl puteţi găsi pe aceeaşi 
pagină web cu această traducere. Toate aceste activităţi generează o cantitate 
de merit atât de mare încât nu poate fi exprimată în idei sau în cuvinte. 

164 Putea face să apară toate acestea, instantaneu, datorită cantităţii enorme 
de merit acumulat, fără precedent. 

165 Buddhaitatea. 
166 Discipoli, care aud Dharma direct de la un Buddha. După cum am notat şi 

în alte locuri, această menţionare a Ascultătorilor pare să nu aparţină textului 
original al Sutrei, deoarece toţi locuitorii din Sukhāvatī, fără excepţie, sunt 
Bodhisattvaşi ireversibili, mult peste nivelul unui Ascultător în sensul obişnuit. 

167 Pe care l-a creat cu succes, exact aşa cum a intenţionat, conform 
jurămintelor enumerate în capitolele 8 şi 9. 

168 Adică un număr, oricât de mare, dar finit. 
169 Convenţional, inteligibil. Aşadar, aici se spune că toate aceste convenţii de 

numărare din Sutra sunt de fapt simple convenţii care ilustrează infinitatea, şi nu 
indică un număr finit, oricât de mare ar fi el. 

170 Aceasta este o indicaţie a faptului că lumina fiecărui Buddha este 
inconceptibil de mare, motiv pentru care Divinul Buddha Amitābha nu îi 
luminează şi pe Tathāgataşi, care sunt surse de lumină infinită la rândul lor. După 
cum am scris şi mai sus, toţi Buddhaşii sunt de nedepăşit. 

171 Fiind aproape independentă, nefiind condiţionată de nimic (în afara 
realizării definitive a Realităţii, adică în afară de Buddhaitate, care este o condiţie 
permanentă şi stabilă), durata, strălucirea şi întinderea luminii unui Buddha sunt 
efectiv infinite. Pentru a înţelege mai bine noţiunea de apariţie dependentă şi de 
independenţă, vedeţi lucrările lui Ārya Nāgārjuna pe care le puteţi găsi pe aceeaşi 
pagină web cu această traducere. 

172 Protectorii lumii. 
173 Buddha Śākyamuni, povestitorul, se referă la Buddha Amitābha. 
174 Fiinţe jumătate om, jumătate cal sau pasăre; un fel de semizei. 
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175 Fiinţe jumătate om, jumătate şarpe; un fel de semizei. 
176 Păsări mitice. 
177 Zei foarte pricepuţi la muzică. 
178 Spirite ale naturii, binevoitoare sau răuvoitoare. 
179 Semizei asemănători şerpilor, uneori cu aspect uman. În general, 

conducătorii lor au avut un rol pozitiv în relaţia cu oamenii, şi mai ales au 
respectat şi au protejat Dharma, însă anumiţi indivizi au avut un rol negativ. 

180 Semizei invidioşi. 
181 Zei. 
182 Buddha Śākyamuni însuşi, vorbitorul. 
183 Buddha Śākyamuni nu ar fi dezamăgit că nu a putut să descrie într-un kalpa 

toate virtuţile luminii lui Buddha Amitābha, nu i-ar scădea niciuna dintre bazele 
încrederii în sine (vaisāradya). Incapacitatea de a descrie în timp finit fiinţelor 
ignorante aceste calităţi infinite ţine de limitarea fiinţelor şi a ideilor, şi nu de 
vreo limitare a unui Buddha, care realizează direct şi complet această 
infinitudine, într-un mod inconceptibil pentru o fiinţă obişnuită. 

184 „De către mine însumi”, de către Divinul Buddha Śākyamuni, povestitorul. 
185 Este vorba despre fiinţele care ascultă Dharma direct de la Tathāgata 

Amitābha. Toţi Ascultătorii (Śrāvaka) lui Buddha Amitābha sunt Bodhisattvaşi 
ireversibili, adică toate fiinţele din Sukhāvatī sunt simultan şi Ascultători ai 
Dharmei, direct de la Buddha Amitābha, şi Bodhisattvaşi ireversibili. După 
părerea mea, sensul de „Ascultători” separat de Bodhisattvaşi este transcriere 
sau traducere imprecisă, ori o adăugire ulterioară eronată. 

186 În termeni mai moderni, nici măcar o exprimare în limbaj matematic, 
folosind unităţi de măsură oricât de mari, nu este posibilă. 

187 Este vorba despre unul dintre Marii Arhaţi, unul dintre discipolii principali 
ai lui Buddha Śākyamuni, care după Eliberare (sau simultan cu ea) a obţinut 
foarte multe puteri imense. 

188 În originalul sanscrit „nāgarena”, adică numărarea cu ajutorul unui 
instrument, sau printr-un procedeu priceput sau ingenios. 

189 Conform măsurătorilor actuale, este vorba de un număr imens de stele, 
aproximativ 1024, un milion de miliarde de miliarde, numai în acest Univers local, 
sesizabil cu instrumentele de măsură. Numărarea lor în douăzeci şi patru de ore 
ne poate da o imagine a puterilor unui Arhat, care la rândul lor sunt insignifiante 
în raport cu cele ale unui Buddha. 

190 Doar primii Ascultători care l-au ascultat pe Buddha Amitābha predând 
Dharma după ce a atins Trezirea, nu şi cei care au ajuns ulterior la el, în Sukhāvatī. 

191 Nu ar putea să numere dintre ei un număr care să nu fie egal cu zero prin 
comparaţie cu numărul lor total, ca şi atunci când cineva încearcă să numere 
ceva infinit: oricât de mult ar număra, prin comparaţie cu infinitatea, ceea ce a 
numărat este similar cu a nu fi numărat nimic. Aceasta ne poate oferi o imagine 
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vagă despre numărul efectiv infinit de Śrāvakaşi-Bodhisattvaşi ai lui Buddha 
Amitabha. 

192 Un ocean ipotetic mare de aproximativ un milion două sute cincizeci de 
mii de kilometri. 

193 O sferă de aproximativ cincisprezece mii de kilometri. 
194 Aşadar, efortul a oricât de multe fiinţe înzestrate cu puteri extraordinare 

(aşa cum este Venerabilul Maudgalyāyana) de a-i număra pe membrii iniţiali din 
Sangha lui Buddha Amitābha este comparabil cu zero dacă este raportat la 
numărul acestor Ascultători, iar numărul acestor Ascultători este comparabil cu 
zero dacă este raportat la numărul de membri ai Sangha actuale a lui Buddha 
Amitābha. 

195 Ceea ce au reuşit să numere din prima adunare era ca picătura infimă faţă 
de ocean, şi la rândul ei prima adunare faţă de adunarea actuală, ca mărime, e 
tot ca picătura infimă faţă de ocean. Aceste comparaţii făcute de Divinul Buddha 
Śākyamuni ilustrează diferenţa de ordine de mărime, mai elocvent decat multe 
modele matematice actuale. 

196 Care au venit ulterior, şi au fost prezenţi la al doilea discurs al Divinului 
Buddha Amitābha, la al treilea discurs, al patrulea, şi aşa mai departe. 

197 Din nou, infinitudinea efectivă este descrisă cu ajutorul unei enumerări. 
Aflăm că orice număr de ere, oricât de mare, este mai mic decât lungimea vieţii 
lui Buddha Amitābha, ceea ce de fapt este definiţia infinitudinii. 

198 Aici Divinul Buddha Śākyamuni spune explicit faptul că vorbeşte în 
concordanţă cu convenţiile lumii, adică pentru a fi înţeles de către ascultători, 
pentru ca aceştia să poată înţelege şi urma Dharma. 

199 În afară de zei sau oameni, adică de naşterile bune, favorabile, nu există 
în Sukhāvatī niciun alt fel de naştere - celelalte patru (ca semizeu, ca animal, ca 
fantomă sau ca fiinţă dintr-un infern) fiind rele, nefavorabile. După cum veţi 
vedea în continuare, în Sukhāvatī există de fapt un singur fel de fiinţe, nu două 
(adică zei şi oameni). 

200 În general, acestea sunt naşteri ca om sau ca zeu, dar într-o perioadă în 
care în acea lume nu există un Buddha, şi nici Dharma nu este cunoscută. Acestea 
sunt perioadele dinaintea apariţiei primului Buddha în acea lume, şi între 
apariţiile Buddhaşilor din acea lume, atunci când Dharma este uitată, şi la fel, 
după ultimul Buddha şi dispariţia Dharmei, şi până la distrugerea acelei lumi. În 
Sukhāvatī acest lucru nu se poate întâmpla deoarece acolo este mereu prezent 
Buddha Amitābha, iar Dharma este prezentă şi ea. De asemenea, Buddha 
Amitābha, Sukhāvatī şi fiinţele din Sukhāvatī au o durată infinită de existenţă. 

201 Pământul, sistemul solar, sau Samsara în general, oricare dintre ele. 
202 La fel ca şi păsările, sau aromele, sau ca întregul Sukhāvatī, acestea nu sunt 

plante ca în această lume, nu au seminţe, nu cresc, nu se usucă, nu au procese 
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de fotosinteză, ci sunt manifestate în mod miraculos prin puterea măreaţă a 
Divinului Buddha Amitābha. 

203 Aceste păsări nu sunt animale ci sunt manifestări create de către Divinul 
Buddha Amitābha pentru a încânta locuitorii Tărâmului Pur Sukhāvatī şi pentru 
a răspândi Dharma. Vedeţi capitolul opt din Sutra scurtă, disponibilă pe aceeaşi 
pagină web cu această traducere. 

204 Aceste descrieri ale celor şapte substanţe preţioase se regăsesc şi în Sutra 
scurtă. Tot acolo, în note, am specificat faptul că, aşa cum Divinul Buddha a spus 
în capitolul anterior, nestematele din Sukhāvatī nu au niciun echivalent în 
această lume, adică tot ceea ce se descrie aici, de exemplu aurul sau diamantele, 
sunt simple comparaţii palide, cu rol de indicare, şi ceea ce există în Sukhāvatī 
este infinit superior, infinit mai subtil şi mai minunat, şi nu este supus degradării 
şi nici distrugerii. Perlele, coralii şi alte podoabe de origine animală au numai un 
rol de indicare, şi la fel şi orice alte obiecte sau substanţe considerate preţioase, 
de origine vegetală sau minerală. 

205 Şi Divinul Buddha Śākyamuni a făcut să apară foarte mulţi asemenea 
copaci, şi multe alte manifestări, atunci când s-a reîntâlnit prima dată cu tatăl 
său, după doisprezece ani de când a plecat din palatul regal pentru a învinge 
naşterea şi moartea, pentru a realiza Trezirea Perfectă. În acel context, tatăl său 
a realizat că toate podoabele pe care le purta, cu care voia să îl impresioneze pe 
Divinul Buddha, şi care erau cele mai valoroase podoabe ale regatului, nu 
reprezentau nimic pe lângă ceea ce vedea în jurul lui atunci când se îndrepta spre 
locul unde se afla fiul său, acum un Buddha. Orice creangă de copac era infinit 
mai valoroasă decât întreg regatul său. După aceea, tatălui i-a fost mult mai uşor 
să înţeleagă nivelul infinit de realizare a Divinului Buddha, să accepte Dharma, şi 
în cele din urmă să devină Arhat în acea viaţă. 

206 Aici se poate vedea că substanţele din această lume, folosite în analogii, 
nu au aceste proprietăţi, şi că cele din Sukhāvatī sunt cu totul altfel. 

207 Aşa cum am notat şi în Sutra scurtă, floarea de lotus de pe această planetă 
este folosită doar pentru a indica ceea ce în Sukhāvatī este infinit mai minunat. 

208 Pe scurt, în toate direcţiile. 
209 Din piatră, ca cei de pe această planetă. 
210 Aceşti munţi erau consideraţi imenşi ca înălţime şi se credea că înconjurau 

complet întreaga „lume”, ca un zid protector. Divinul Buddha a folosit 
numeroase asemenea noţiuni mitice din acele vremuri pentru a explica 
ascultătorilor anumite noţiuni, vorbind pe înţelesul lor. Cu toate acestea, în alte 
Sutre, tot el explică şi starea de fapt, că planetele şi stelele sunt sferice, cu 
distanţe imense între ele, şi aşa mai departe. 

211 Nu are terenuri accidentate, sau care nu sunt încântătoare, sau care nu 
sunt uşor de parcurs, cum ar fi relieful montan, crevasele, etc. Totul este complet 
minunat şi foarte uşor accesibil. 
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212 Informaţiile dintre parantezele drepte se găsesc în traducerile în limba 

chineză. 
213 Chaturmahārāja în sanscrită. Patru zei care păzesc această lume, având un 

alai de zei care sunt „armata” lor, şi care resping atacurile fiinţelor malefice. 
214 Un paradis format din treizeci şi trei de tărâmuri, condus de Śakra. 
215 Cel mai înalt tărâm din Samsara, un Loc Pur în care sălăşluiesc fiinţele care 

au atins nivelul de Cei-Care-Nu-Se-Mai-Întorc, şi unde vor deveni Arhaţi. A nu se 
confunda cu un Tărâm Pur cum este Sukhāvatī, care este creat de către un 
Buddha şi care nu face parte din Samsara, fiind infinit superior tărâmului 
Akaniṣṭa. În Sukhāvatī trăiesc Bodhisattvaşi ireversibili, a căror realizare este şi 
ea infinit superioară realizării Celui-Care-Nu-Se-Mai-Întoarce. 

216 Adică, exprimat convenţional, este mai presus de înţelegerea unei fiinţe 
obişnuite, inclusiv de a Venerabilului Ānanda, care înţelege şi acceptă acest fapt. 
Numai un Buddha poate cuprinde, într-un mod direct şi de neînţeles pentru o 
fiinţă ignorantă, acţiunile şi efectele lor, la întreaga lor scală şi în întreaga lor 
complexitate şi profunzime. În plus, acestea nu pot fi explicate nici măcar de 
către un Buddha, şi nu din cauza limitărilor sale, ci din cauza limitărilor ideilor. 

217 În ambele cazuri acţiunile meritorii nu au fost efectuate doar de fiinţele 
care beneficiază de ele. De exemplu, în cazul fiinţelor din Sukhāvatī, acestea 
beneficiază de acţiunile meritorii indescriptibil de mari realizate în trecut de 
către Divinul Buddha Amitābha, atât atunci când era Ārya Bodhisattva 
Dharmakāra, cât şi după ce a devenit un Buddha, Perfect Trezit. 

218 Venerabilul Ānanda cunoaşte acest lucru, însă a pus întrebarea şi îi cere 
Divinului Buddha lămuriri pentru ca fiinţele născute în viitor (faţă de momentul 
acţiunii, deci inclusiv noi, cititorii) să îşi poată elimina ideile greşite, îndoielile şi 
ezitările – aşadar, din compasiune, iar Divinul Buddha îi răspunde tot din 
compasiune, şi aprobă în continuare acţiunea Venerabilului Ānanda. 

219 Să ceri lămuriri cu acest scop. Venerabilul Ānanda a efectuat o acţiune 
corectă rugându-l pe Divinul Buddha să ofere lămuriri. 

220 În unele versiuni, râuri, însă cel mai probabil este totuşi vorba despre 
iazuri. 

221 Acestea se referă la toate dharmele. 
222 De aici ne putem da seama că legea gravitaţiei, legile termodinamicii sau 

alte legi ale fizicii, din această lume sau din Samsara în general, nu există în 
Sukhāvatī, acesta fiind un Tărâm Pur, un tărâm-Buddha, şi nu o lume. 

223 Din nou, comparaţia cu parfumurile din această lume are doar rol de 
indicare. Parfumurile zeilor din Samsara sunt cu mult mai mai fine decât cele de 
pe această planetă, iar cele din Sukhāvatī sunt infinit mai fine până şi raportate 
la parfumurile zeilor din paradisurile din Samsara. 

224 Până aici, cele Trei Nestemate. 
225 Perfecţiunile transcendente. 
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226 Stadiile sau nivelurile Bodhisattvaşilor, zece în total. Ele sunt descrise în 

capitolul 5.2 din „Ratnāvalī” scrisă de Ārya Nāgārjuna, pe care o puteţi găsi pe 
aceeaşi pagină web cu această traducere. 

227 Puterile. 
228 Perfecţiunile obişnuite. 
229 Cele optsprezece însuşiri caracteristice numai unui Buddha. 
230 Cunoaşterea analitică, sau conştiinţa, după caz. 
231 Vacuitatea. 
232 Lipsa Semnelor. 
233 Lipsa Dorinţelor sau Lipsa Scopurilor. Ultimele trei de până aici sunt Cele 

Trei Uşi către Eliberare. 
234 Lipsa Eforturilor. 
235 Non-plecarea, non-dispariţia (dharmelor). 
236 Non-apariţia, non-producerea (dharmelor), care are drept consecinţă şi 

non-plecarea, non-dispariţia, deoarece dacă o dharma nu apare atunci nu poate 
nici să dispară. 

237 Non-existenţa. 
238 Încetarea (suferinţei, ignoranţei etc). 
239 Pacea. 
240 Măreaţă prietenie sau iubire binevoitoare, de trei feluri: satyālambanā 

(înrădăcinată în adevăr), dharmālambanā (înrădăcinată în Dharma), anālambanā 
(fără rădăcină sau bază, care apare odată cu vederea absenţei apariţiei 
dharmelor, odată cu nivelul ireversibilităţii). 

241 Măreaţa compasiune. 
242 Măreaţa bucurie. 
243 Măreaţa viziune uniformă. Aceste ultime patru sunt „cele patru 

nemăsurabile”, brahmavihārā în sanscrită. 
244 Acceptarea răbdătoare a faptului că dharmele nu apar. Caracteristică 

nivelului ireversibilităţii de la Trezirea Perfectă, adică unui Bodhisattva 
ireversibil. A realiza, a obţine această acceptare este sinonimă cu atingerea 
nivelului ireversibilităţii. Vezi „Prajñāpāramitā Sutra în opt mii de versete”. 

245 Probabil obţinerea bhūmi-ului suprem, dincolo de orice practică, adică a 
Buddhaităţii. 

246 O categorie de zei din tărâmul dorinţei, din Samsara, a căror preocupare 
principală este să obţină plăcere din emanaţiile create de alţii, să se bucure de 
ele. Din nou, aceasta este o simplă comparaţie cu rol de indicare, deoarece aceşti 
zei au o durată de viaţă limitată, puteri limitate, şi prin bucurarea de acele 
obiecte îşi epuizează treptat meritele. Prin contrast, în Sukhāvatī viaţa este 
nelimitată, puterile la fel, iar bucurarea nu epuizează meritele, nu le consumă, 
deoarece obiectele apărute sunt manifestate de însuşi Buddha Amitābha, din 
puterea şi compasiunea sa infinite la propriu. În plus, în Sukhāvatī se acumulează 

 



85 
 

 
mereu merite, prin venerarea Buddhaşilor din alte lumi şi tărâmuri. Paranirmita-
vaśavartin este considerat cel mai înalt paradis zeiesc din tărâmul dorinţei, 
Kāmadhātu. Acolo trăieşte şi zeul (sau mai degrabă demonul) Māra, care face 
toate eforturile pentru a ţine fiinţele în starea de prizoniere ale dorinţelor şi de 
fugă după obiectele dorinţelor. 

247 Nu există nimic asemănător cu un proces digestiv. 
248 Aici se poate constata că posibilitatea de a descrie fenomenele din 

Sukhāvatī este insuficientă, şi că limitarea ţine de noţiuni. 
249 Nu este vorba despre autosugestie sau despre iluzie convenţională, ca şi 

cum cineva ar fi dezbrăcat şi s-ar simţi îmbrăcat deşi nu este. Din punct de vedere 
convenţional, aceste fenomene sau procese, de exemplu de a mânca sau de a se 
îmbrăca instantaneu, chiar au loc, aşa cum au aici loc diferitele fenomene sau 
procese, chiar dacă nu instantaneu, ci cu efort. Din punct de vedere al Realităţii, 
niciunele nu sunt reale, deşi par, deci se poate spune că o fiinţă din Sukhāvatī se 
simte îmbrăcată, la fel cum o fiinţă de pe Pământ se simte îmbrăcată, şi că 
ambele percepţii de „îmbrăcare” sunt la fel de ireale. Totuşi, până la atingerea 
Buddhaităţii, Sukhāvatī este tărâmul ideal pentru a vieţui, Divinul Buddha 
Amitābha punând la dispoziţia fiinţelor toate condiţiile prielnice şi toate 
plăcerile, imaginabile şi inimaginabile. 

250 Adică, din punct de vedere al realităţii aparente, ca şi în această lume, aşa 
cum oamenii se pot acoperi cu podoabe, fiinţele din Sukhāvatī sunt şi se văd 
efectiv împodobite cu acele podoabe însă, ca şi aici, nimic nu este de fapt real la 
modul adevărat. Fiinţelor din această lume le pare totul ca fiind real, dar fiinţele 
din Sukhāvatī, fiind Bodhisattvaşi ireversibili şi realizând non-apariţia dharmelor, 
ştiu că nu este real. De aceea este folosit acest limbaj, „văd” sau „percep” în loc 
de „sunt”, deşi nici măcar „percepţie” nu este un termen corect, deoarece un 
Bodhisattva ireversibil nu mai are percepţii. 

251 Spirite feminine foarte frumoase şi graţioase ale apei şi norilor în această 
lume, şi manifestări în Sukhāvatī. 

252 Aceasta este tot o comparaţie. Aşa cum am scris în altă notă, acei zei din 
Samsara sunt infinit inferiori fiinţelor din Sukhāvatī însă, la fel cum se foloseşte 
aurul sau lotusul pentru a indica ceva inconceptibil din Sukhāvatī, se foloseşte şi 
acest paradis pentru a indica bucuria, siguranţa, puterea şi confortul 
inconceptibile din Sukhāvatī. 

253 Pe solul minunat. 
254 În anumite momente, Sukhāvatī este acoperit cu un strat gros de flori 

minunate din toate punctele de vedere. 
255 O substanţă foarte moale. 
256 Acele flori nu se ofilesc, nu sunt supuse ofilirii, şi în plus şi dispar după ce 

trece dimineaţa. Tărâmul-Buddha Sukhāvatī este mereu curat, chiar şi când este 
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acoperit complet cu flori; aici Divinul Buddha Śākyamuni spune doar că acele flori 
nu devin niciodată şi deloc deşeuri. 

257 În fiecare treime de noapte; deci, în total, de trei ori pe zi şi de trei ori pe 
noapte. Această informaţie se regăseşte şi în Sutra scurtă. 

258 Fericirea lor este ca cea a unui Arhat, adică subtilă şi imensă în acelaşi 
timp. 

259 Nu există ciclu zi-noapte, ca aici, datorită rotaţiei planetei; bineînţeles, nu 
există nici oboseală, care este suferinţă; aceste noţiuni sunt cunoscute acolo 
doar pentru că Divinul Tathāgata Amitābha predă despre Samsara. 

260 Au realizat non-apariţia dharmelor, sunt Bodhisattvaşi ireversibili. 
261 Aşa cum reiese şi din alte Sutre, numărul firelor de nisip din fluviul Gange 

este numai o ilustrare a unui număr imens, şi cel mult infim pe lângă numărul 
indicat prin folosirea acestei comparaţii. 

262 Sau citesc. 
263 Adică devin ireversibile de la Trezirea Perfectă. 
264 Bune, pozitive, binefăcătoare, altruiste etc. 
265 Este posibil să fie vorba despre cele minimum zece repetări nedistrase ale 

numelui Divinului Buddha Amitābha, sau de reamintiri despre Buddha Amitābha, 
cu dorinţa de a renaşte în tărâmul său de Buddha - adică acumularea de merit 
minim necesară pentru renaşterea în Sukhāvatī. 

266 Sukhāvatī. 
267 Cauzele sunt eforturile lui Ārya Bodhisattva Dharmakāra şi nu numai, apoi 

puterea şi compasiunea lui Tathāgata Amitābha, care sunt şi efect şi cauză, apoi 
dorinţa de a renaşte în Sukhāvatī, eforturile făcute de fiinţe pentru a atinge acest 
scop (chiar şi repetarea de numai zece ori a numelui Divinului Buddha Amitābha), 
şi ca efecte toate beneficiile indescriptibile şi inconceptibile ale renaşterii în 
Sukhāvatī, cu toate consecinţele lor viitoare. Aceasta este o palidă descriere a 
profunzimii şi a vastităţii acestor cauze şi efecte. 

268 Alt nume pentru Divinul Buddha Amitābha. 
269 Alt nume pentru Divinul Buddha Amitābha. 
270 Toate fiinţele care au auzit, aud şi vor auzi numele lui Tathāgata Amitābha 

au obţinut, obţin şi vor obţine beneficii imense, indescriptibile, şi acumularea 
imensă de merit datorată acestui fapt este ireversibil câştigată, şi este câştigată 
în cel mai bun şi cel mai uşor mod posibil. 

271 Nicio fiinţă născută în Sukhāvatī nu trebuie să mai plece de acolo vreodată, 
nici măcar pentru o singură naştere în altă parte. Din Sukhāvatī fiinţele pleacă 
numai dacă doresc acest lucru, inclusiv atunci când sunt atât de realizate încât 
vor deveni Buddhaşi în viaţa următoare. Nici măcar atunci acele fiinţe nu trebuie 
să plece, ci o fac numai dacă şi când doresc, când consideră că este potrivit. Orice 
fiinţă din Sukhāvatī poate sălăşlui acolo la infinit. 
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272 Să renască în cel mai scurt timp posibil în Sukhāvatī. Aceasta înseamnă 

realizarea cât mai temeinică a tuturor practicilor pentru renaşterea în Tărâmul 
lui Buddha Amitābha, pentru renaşterea imediat după sfârşitul natural al vieţii 
actuale, fără a mai renaşte şi în altă parte înainte de Sukhāvatī, şi nu este un 
îndemn la sinucidere. 

273 Să venereze o mie de koti de Buddhaşi din alte tărâmuri, aşa cum a fost 
explicat mai sus, şi în Sutra scurtă. 

274 Faţă de „mersul” în Sukhāvatī, care presupune neapărat naşterea acolo, 
călătoria dus-întors din Sukhāvatī în oricare alte tărâmuri este o călătorie 
obişnuită, aşa cum călătoresc oamenii aici dintr-un loc în altul, în sensul că nu 
presupune o altă renaştere; în acest caz este o deplasare instantanee, cu corpul 
din Sukhāvatī. 

275 Aşa cum a fost descris anterior. 
276 Copac-Bodhi, similar cu cel sub care s-a Trezit Divinul Buddha Śākyamuni. 
277 Nu i se scutură frunzele, sau florile, sau fructele, nu are „anotimpuri”. 
278 Aşa cum am mai scris, toate acestea sunt numai ilustraţii şi nu o descriere 

efectivă, deoarece Sukhāvatī nu are nimic în comun cu o lume obişnuită. De 
exemplu, în această lume, perlele sunt secreţiile unui animal, ale scoicilor, şi sunt 
folosite ca podoabe. În Sukhāvatī podoabele sunt de o cu totul altă natură, infinit 
mai rafinate şi mai preţioase. Totuşi, pentru a putea descrie extraordinarele 
însuşiri ale Tărâmului Pur al lui Buddha Amitābha, pentru ca fiinţele să întrevadă 
frumuseţea acestuia, sunt necesare paralele cu ceea ce este folosit în această 
lume. 

279 În Orient, şi nu numai, svastica este de mii de ani un simbol pentru ceva 
extrem de pozitiv, pentru binecuvântări, pentru virtuţi, pentru Soare, pentru 
fertilitate etc. O anumită variantă a svasticii este considerată în Buddhism ca fiind 
desenată din naştere pe tălpile unui Buddha (inclusiv pe tălpile Divinului Buddha 
Śākyamuni), şi este de multe ori, din punct de vedere al importanţei simbolice, 
pe acelaşi nivel cu Roata Dharmei. În Occident ea a fost folosită tot ca simbol 
favorabil de către celţi, de către vikingi, de către greci, şi aşa mai departe. 
Numeroase culturi antice au folosit-o ca simbol pozitiv. Din nefericire, în 
vremurile recente ea a fost adoptată şi de către regimul nazist al lui Adolf Hitler, 
şi din această cauză pentru occidentali ea a devenit un simbol pentru ceva 
extrem de neplăcut – însă acesta nu este deloc reprezentativ pentru ceea ce 
simbolizează de fapt. 

280 Simbol asemănător ca formă şi semnificaţii cu svastica. 
281 Adică nu vor mai avea absolut niciodată vreo boală la urechi, şi bineînţeles 

nici când şi nici după ce vor atinge Buddhaitatea. 
282 Toate fiinţele născute vreodată (în trecut, în prezent şi în viitor) în 

Sukhāvatī pot rămâne la infinit acolo. Ele sunt deja pe nivelul de Bodhisattva 
ireversibil. Dacă doresc, pot pleca („muri”) pentru a ajuta fiinţe din alte tărâmuri 
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sau lumi, sau pot rămâne acolo la nesfârşit. Singura „limitare” este că, pentru a 
deveni Buddhaşi, fiinţele din Sukhāvatī trebuie să se nască în altă parte, la 
alegerea lor, într-o lume obişnuită (şi nu într-un tărâm-Buddha), şi vor deveni cu 
siguranţă Buddhaşi acolo - nu poate avea loc un eşec, fiind vorba despre o 
singură viaţă în afara Sukhāvatī. Aşadar, ele nu pot deveni Buddhaşi în Sukhāvatī, 
ceea ce până la urmă este în beneficiul tuturor fiinţelor, pentru că dacă ar deveni 
Buddhaşi în Sukhāvatī, ar fi o ocazie mai puţin pentru a le ajuta pe fiinţele din 
lumile din Samsara. 

283 Adică, deşi orice fiinţă trebuie să se mai nască doar o singură dată, 
respectiv atunci când va deveni un Buddha, aşa cum am scris mai sus, Tathāgata 
Amitābha nu ţine pe nimeni în Sukhāvatī împotriva voinţei lui (sau ei). Oricine 
aspiră la anumite scopuri din afara Sukhāvatī şi le poate îndeplini plecând din 
Sukhāvatī, acolo unde doresc, şi fiind deja înzestraţi cu realizarea de a fi 
Bodhisattvaşi ireversibili – care este cea mai mare şi mai preţioasă realizare 
dinainte de Buddhaitate. 

284 Pentru explicaţii mai amănunţite despre această „armură”, vedeţi 
„Prajñāpāramitā Sutra în opt mii de versete”. 

285 Buddhaitatea. 
286 Este posibil ca acest fragment să nu fie original, deoarece toţi locuitorii din 

Sukhāvatī, fără excepţie, sunt Bodhisattvaşi ireversibili, nu doar simpli Śrāvaka. 
Ei sunt Ascultători-Bodhisattvaşi. Din nefericire, asemenea afirmaţii în care 
„şcoala Hinayana” a fost declarată ca fiind inferioară „şcolii Mahayana” au fost 
inserate în mai multe Sutre, însă ele pot fi identificate cu uşurinţă. 

287 Un Ārya Bodhisattva formidabil al cărui nume înseamnă aproximativ 
„Conducătorul care priveşte în jos [către lume]”, înzestrat cu o înţelepciune 
extraordinară, cu merite imense şi cu o compasiune de neegalat. 

288 Un Ārya Bodhisattva formidabil, al cărui nume înseamnă aproximativ „Cel 
care a obţinut măreaţa putere”, care se referă la puterea înţelepciunii-
cunoaştere transcendente, prajñā în sanscrită. 

289 Imediat înainte de a se naşte în Sukhāvatī, ei au trăit în această lume, adică 
în acest sistem de lumi care cuprinde Pământul. 

290 Pentru cele treizeci şi două de semne şi cauzele lor, vedeţi opera lui Ārya 
Nāgārjuna numită „Ratnāvalī”. Acolo veţi vedea că pentru fiecare dintre aceste 
caracteristici speciale este necesar un merit imens, şi puteţi realiza că Divinul 
Buddha Amitābha, prin puterea şi prin compasiunea sa, face ca toate fiinţele 
născute în Sukhāvatī, chiar şi fără să fi acumulat acele merite imense, să aibă 
parte de acele semne şi implicit şi de acele merite, „oferite” (definitiv, nu 
temporar!) de către Tathāgata Amitābha. 

291 Organele de simţ (care includ mintea) sunt înfrânate datorită înţelepciunii, 
deci din convingere, şi nu din vreun fel de reprimare. 
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292 Pañcabalāni în sanscrită: credinţa-încredere (śraddhā), vigoarea (viriya), 

atenţia conştientă (smṛti), concentrarea (samādhi) şi înţelepciunea (prajñā). 
293 Deşi în text descrierile însuşirilor presupun o naştere în Sukhāvatī, despre 

care se vorbeşte la trecut, toate aceste caracteristici au fost, sunt şi vor fi valabile 
pentru toate fiinţele care s-au născut, se nasc şi se vor naşte în Sukhāvatī, şi nu 
doar pentru fiinţele care s-au născut deja acolo. 

294 Adică nu mai sunt şi nu vor mai fi în niciun pericol, niciodată. Până când 
vor atinge Buddhaitatea, dacă rămân în Sukhāvatī vor beneficia de toate aceste 
condiţii extrem de favorabile, şi chiar dacă pleacă din Sukhāvatī conform 
dorinţelor şi aspiraţiilor lor, niciodată nu vor mai renaşte în tărâmurile inferioare 
(în iaduri, în lumile fantomelor, în lumile animalelor sau în lumile semizeilor) 
împotriva voinţei lor, şi niciodată nu se vor mai îndepărta de Trezirea Perfectă, 
nu vor mai cădea înapoi, fiind Bodhisattvaşi ireversibili. Caracteristica de 
„Bodhisattva ireversibil” nu se pierde prin plecarea din Sukhāvatī, ea fiind 
valabilă până la atingerea sigură a Buddhaităţii. 

295 Aşa cum a mai fost menţionat anterior, excepţie fac Bodhisattvaşii care 
vor să părăsească Sukhāvatī pentru a-şi îndeplini propriile jurăminte, pentru a 
salva fiinţe altfel decât după ce au atins Buddhaitatea, şi aşa mai departe. 

296 Pentru cele cinci feluri de pângăriri, vedeţi notele mele de la capitolul 18 
al Sutrei scurte. 

297 A Divinului Buddha Śākyamuni, cel care vorbeşte. 
298 Fiecare după propriile înclinaţii. 
299 De oricâte ori doresc, nu este vorba despre o „rezervă” limitată de flori. 
300 Adică rămâne pe cer, plutind acolo unde a fost aruncat; nu este „loc” 

pentru o singură asemenea manifestare a splendorii, ci pentru oricâte. 
301 Acei Bodhisattvaşi pot realiza toate aceste activităţi minunate datorită 

aspiraţiilor şi eforturilor anterioare ale actualului Tathāgata Amitābha, care sunt 
enumerate pe scurt în continuare. 

302 Conform jurământului cu numărul 23, toate fiinţele cunosc această 
Dharma profundă care duce la Buddhaitate, cum ar fi de exemplu învăţăturile 
despre non-apariţia dharmelor, sau despre Vacuitate. Acest lucru este echivalent 
cu stadiul ireversibil, doar că explicat dintr-o altă perspectivă. 

303 Conform jurământului cu numărul 10. Tot o caracteristică a stadiului de 
ireversibilitate. Explicat pe scurt: din moment ce este realizat adevărul, că de fapt 
dharmele nu apar, bineînţeles că nicio idee de proprietate nu mai poate apărea, 
nici o consideraţie „este al meu” nu mai poate avea loc. 

304 Aici Divinul Buddha continuă cu descrierea din punct de vedere al 
Realităţii, al stării în care se află acei Bodhisattvaşi. Deşi în Sukhāvatī cauzele 
pentru plăcere sunt nenumărate totuşi, din punct de vedere al Realităţii, până şi 
acea plăcere este non-apărută, non-produsă, inexistentă în sine, de fapt. Toţi 
Bodhisattvaşii ireversibili (şi în Sukhāvatī există numai Bodhisattvaşi ireversibili, 
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deoarece toate fiinţele, prin naşterea acolo, devin astfel, chiar dacă nu erau 
ireversibile înainte) au realizat ireversibil acceptarea răbdătoare a faptului că 
nicio dharma nu apare, nu este produsă, altfel spus au realizat non-apariţia. De 
aceea, ei nu au percepţii, care sunt de fapt interpretări apărute în dependenţă, 
şi care sunt de fapt ignoranţă. Aşadar, nici aparenta plăcere nu este percepută 
drept plăcere, oricât ar fi ea de intensă. Pentru o fiinţă ignorantă, pentru noi, 
pare că acei Bodhisattvaşi se bucură continuu de plăceri imense, însă ei au 
transcens deja acel stadiu, fără ca aceasta să însemne indiferenţă. 
„Prajñāpāramitā Sutra în opt mii de versete” şi lucrările lui Ārya Nāgārjuna de pe 
aceeaşi pagină web cu această traducere vă pot ajuta să înţelegeţi mai bine acest 
subiect profund. 

305 Nu mai au scopuri, nu mai au dorinţe, nu sunt mânaţi de dorinţe, de 
percepţii, de ignoranţă. Această stare este destul de greu de înţeles, însă nu este 
imposibil de atins, de realizat. Şi, fără îndoială, cel mai rapid şi mai uşor mod de 
a o atinge este naşterea în Sukhāvatī, pentru că astfel suntem ajutaţi de infinita 
putere şi compasiune a Divinului Buddha Amitābha. 

306 Nici măcar nu percep fiinţe. Din nou, aceasta nu înseamnă indiferenţă. Am 
explicat în alte comentarii şi note, inclusiv în operele menţionate mai sus, care 
este diferenţa dintre indiferenţă şi absenţa percepţiei. 

307 O minte trezită şi care nu are nicio percepţie este perfect fermă, deoarece 
nu mai are nicio fluctuaţie. 

308 Aparent paradoxal, dar numai din cauza limitărilor ideilor, această 
cunoaştere face ca toate gândurile să fie complet lipsite de orice suport. Aşadar, 
„suportul” este de fapt cunoaşterea lipsei oricărui suport, aşa cum se poate 
spune că „absenţa esenţei dharmelor este chiar esenţa dharmelor” 

309 Acest cuvânt sanscrit se traduce prin „cei şapte factori sau cele şapte 
necesare pentru atingerea Buddhaităţii”, adică: atenţia conştientă (smṛti), 
investigarea [naturii] dharmelor (dharmapravicaya), vigoarea energică (vīrya), 
bucuria (prīti), calmul perfect liniştit (praśrabdhi), concentrarea (samādhi) şi 
viziunea uniformă sau ecuanimitatea (upekṣā). 

310 Cei cinci ochi sunt: ochiul material (māṃsacakṣu, aşa cum au fiinţele 
obişnuite, indiferent de forma lor), ochiul divin (divyacakṣu, vederea destinaţiilor 
fiinţelor), ochiul înţelepciunii (prajñācakṣu, vederea adevărului despre realitate), 
ochiul Dharmei (dharmacakṣu, cunoaşterea Dharmei transmisiei – adică 
învăţăturile, şi a realizării – adică realizarea efectivă) şi ochiul [de] Buddha 
(buddhacakṣu, înţelepciunea primordială, caracterisic numai unui Buddha). 

311 Probabil, cele trei lumi sau trei tărâmuri, trailoka în sanscrită.  
312 De exemplu, pot lua fără să producă suferinţă (sau pot preîntâmpina o 

suferinţă viitoare), şi pot refuza ferm fără să jignească, atunci când nu consideră 
că trebuie să primească ceva, şi bineînţeles ştiu mereu ce şi când trebuie primit 
sau refuzat. 
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313 Vedeţi dicţionarul de la „Prajñāpāramitā Sutra în opt mii de versete”. 
314 Au intrat pe Calea Bodhisattvaşilor, pe calea către Buddhaitate, etapa 

finală a Căii. Cele Trei Căi (Arhat, Pratyekabuddha şi Buddha) sunt de fapt una 
singură, calea către Buddhaitate, primele două fiind doar etape temporare 
facultative. Ārya Nāgārjuna explică foarte bine aceste aspecte, în mai multe 
opere. 

315 Pământul „rabdă” toate acţiunile fiinţelor, fără a avea nicio reacţie, fără 
a-i fluctua „starea de spirit”. Desigur, Pământul nu este o fiinţă vie; aceasta este 
o figură de stil care indică răbdarea infinită şi imparţială a unui Bodhisattva 
ireversibil. 

316 Aici sunt incluse şi acţiunile, formaţiunile mentale şi înclinaţiile. 
317 Indiferent ce se amestecă cu apa (fără a reacţiona chimic), ea rămâne 

fundamentalmente pură, curată, şi poate fi separată de impurităţile din ea, de 
exemplu de noroi sau de nisip, şi prin filtrare se poate obţine o apă perfect pură. 
Pentru a înţelege mai bine ce simbolizează aici apa, vedeţi „Tathāgatagarbha 
Sutra” de pe aceeaşi pagină web cu această traducere. 

318 Comparaţia cu lotusul este deseori folosită pentru a ilustra puritatea 
Bodhisattvaşilor şi a Buddhaşilor. Deşi lotusul are rădăcina în mâlul murdar şi 
urât mirositor, totuşi floarea este foarte frumoasă, are un miros deosebit, şi nu 
seamănă deloc cu mâlul şi cu balta în care se află şi unde îi este rădăcina, planta 
nu se „murdăreşte” de la ele. Tot la fel, un Bodhisattva sau un Buddha are 
„rădăcina” în Samsara, sălăşluieşte în Samsara, dar nu este ca Samsara, nu este 
pângărit de mizeriile Samsarei. 

319 În marea parte a Indiei au loc doar două anotimpuri, ploios şi secetos. 
Bodhisattvaşii se aseamănă cu norii de ploaie deoarece răspândesc în mod egal 
şi fără părtinire Dharma tuturor fiinţelor, aşa cum noii din sezonul ploios 
răspândesc apa. Şi aşa cum apa este vitală pentru viaţa biologică, şi Dharma este 
vitală pentru Trezire, pentru Eliberarea completă de suferinţă şi de ignoranţă. 
Ultimul bhūmi, cel de-al zecelea, este numit „Norul Dharmei” tocmai pentru că 
un Bodhisattva aflat pe acest nivel răspândeşte Dharma aproape fără efort, în 
moduri inimaginabile, folosind metode inimaginabile, şi având o influenţă 
benefică inimaginabilă asupra fiinţelor. Deatfel, mulţi maeştri au afirmat, şi pe 
bună dreptate, că Dharma este cu mult mai importantă decât apa, deoarece apa 
alină numai suferinţa imediată (cum ar fi setea sau deshidratarea) şi întreţine 
viaţa, care este fundamentalmente suferinţă, pe când Dharma alină definitiv 
suferinţa. 

320 Obstacole şi fiinţe rău intenţionate. 
321 Aşa cum smochinul oferă umbră şi hrană, Bodhisattvaşii oferă Dharma 

(care duce la acumularea de merite şi de înţelepciune, până la Buddhaitate) şi 
ajutor punctual în numeroase situaţii. 

322 Cunoaşterii, înţelegerii, aplicării corecte etc. 
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323 Prin a-i lăsa fără argumente, prin a-i convinge prin discuţii sau acţiuni, prin 

faptul că aceştia nu îşi pot demonstra nici măcar lor înşile, în mod riguros, 
validitatea calomniilor şi acuzelor pe care le aduc, deoarece ele sunt eronate şi 
pleacă de la premise greşite, sau sunt făcute cu intenţii greşite. 

324 Lăcomia, ura şi iluzia sunt cele trei rădăcini ale răului, ale suferinţei. 
325 O explicaţie similară cu cea din capitolul 12 despre virtuţile luminii infinite 

a Divinului Tathāgata Amitābha. 
326 Până la a fi întins complet pe sol. 
327 În afară de Buddhaşii înşişi, de lumina lor, lumina Divinului Buddha 

Amitābha este mai puternică decât orice; la fel cum o lumânare abia se vede în 
lumina Soarelui, orice lumină emisă de orice altă sursă decât un Buddha este 
insignifiantă în raport cu lumina lui Tathāgata Amitābha. 

328 Bineînţeles, nu a existat, nu există şi nu va exista, însă aici cuvântul se 
referă la momentul desfăşurării acţiunii. 

329 Probabil că această ultimă frază este alterată, deoarece în Sukhāvatī toate 
fiinţele sunt Bodhisattvaşi ireversibili. Aceste afirmaţii denigratoare la adresa 
Ascultătorilor sunt prezente în câteva locuri şi în Prajñāpāramitā Sutra, în 
straturile evident ulterioare originalului, şi nu fac parte din discursurile originale 
ale Divinului Buddha. 

330 La fel, aceste diferenţe între locuitorii din Sukhāvatī sunt contrare 
informaţiilor din această Sutra şi sunt probabil adăugiri ulterioare. 

331 Denumirea acestui sistem de lumi, probabil sistemul solar, cu tot ceea ce 
cuprinde: iaduri, tărâmuri de fantome, de animale, de oameni, de semizei şi de 
zei. 

332 Viitorul Buddha Maitreya, următorul Buddha în această lume. Acest nume 
are sensul aproximativ de „invincibilul” în limba sanscrită. De aici încolo, după 
această manifestare extraordinară, Venerabilul Ānanda rămâne tăcut, şi dialogul 
continuă între Divinul Buddha Śākyamuni şi Ārya Bodhisattva Ajita. 

333 Aşa cum am mai scris, deşi din punct de vedere al aparenţelor nu există 
diferenţe între aspecte, puteri şi plăceri, totuşi oamenii din Sukhāvatī sunt 
complet nemuritori, în timp ce zeii din paradisul din Samsara numit Paranirmita-
vaśavartin sunt muritori; oamenii din Sukhāvatī nu consumă merite ci generează 
merite prin venerarea Buddhaşilor în fiecare dimineaţă, pe când zeii din acel 
paradis şi le consumă treptat, şi până la urmă rămân complet fără merite. În plus, 
cea mai mare diferenţă este la capitolul înţelepciune-cunoaştere (prajñā): 
oamenii din Sukhāvatī sunt Bodhisattvaşi ireversibili, cu toate însuşirile 
extraordinare implicate, inclusiv cu imposibilitatea de a renaşte în tărâmurile 
inferioare şi imposibilitatea de a se mai îndepărta de Trezirea Perfectă, pe când 
zeii din acel paradis sunt în continuare fiinţe ignorante aproape lipsite de 
contactul cu Dharma şi care, după ce îşi vor consuma complet toate meritele pe 
plăceri, vor muri şi vor renaşte cel mai adesea în lumile inferioare, ca animale, ca 
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fantome sau prin infernuri, unde vor suferi foarte mult şi vor fi complet lipsite de 
contactul cu Dharma. Aşadar, de fapt, diferenţele mai puţin evidente sunt 
absolut imense. 

334 Vezi capitolul 19. 
335 Adică, de fapt nu există nicio diferenţă între „oameni” şi „zei” în Sukhāvatī, 

toate fiinţele de acolo având cel puţin măreţia zeilor Paranirmita-vaśavartin din 
Samsara. După părerea mea, şi în celelalte locuri din Sutra, comparaţia între 
„oameni” şi „zei” referitoare la Sukhāvatī nu se referă la o comparaţie între 
oameni şi zei care ar locui în Sukhāvatī, ci între zeii din Samsara şi locuitorii din 
Sukhāvatī, care pot fi numiţi indiferent cum, adică oameni, zei sau Bodhisattvaşi 
ireversibili, şi care sunt de o singură categorie, nu de două sau trei. 

336 Din paradisul „Celor Treizeci şi Trei”. 
337 Naşterea în lumile zeilor şi în tărâmurile-Buddha are loc în mod miraculos, 

adică instantaneu, având direct vârsta de tânăr adult (şi rămânând astfel), şi 
având toate calităţile şi însuşirile unui locuitor din acel tărâm. 

338 Adică născându-se în Sukhāvatī. 
339 Aceste fiinţe, care nu au avut încredere în cuvintele lui Buddha Śākyamuni, 

respectiv în Buddha Amitābha, în existenţa şi în calităţile nelimitate ale Sukhāvatī 
şi ale locuitorilor săi, dar totuşi şi-au dorit şi au obţinut naşterea acolo, trebuie 
să treacă printr-o perioadă de acomodare, printr-o perioadă intermediară în care 
însuşirile lor să se ridice până la nivelul la care ele să poată să trăiască în 
Sukhāvatī. Aceasta nu este o pedeapsă ci, dacă ar fi să facem o comparaţie, este 
ca şi cum în această lume oamenii care au stat mult timp în întuneric total au 
nevoie de o vreme pentru a se obişnui cu o lumină intensă, sau cei care au stat 
în frig extrem au nevoie de o vreme pentru a se obişnui cu o căldură plăcută care, 
fără perioada de acomodare, la început li s-ar părea excesivă şi i-ar face să sufere. 
Aşadar, această perioadă este o acomodare blândă şi confortabilă, urmând ca 
acea fiinţă să iasă în Sukhāvatī imediat ce este pregătită, adică imediat ce 
realizează greşelile făcute în această privinţă. 

340 Nu văd Buddhaşi timp de cinci sute de ani, fiind închise în acele palate. 
341 Fiinţele născute în potirul închis al florilor, în versiunea chinezească, sunt 

considerate într-o stare de „embrion”, durând cinci sute de ani (din Sukhāvatī) 
ca acele fiinţe să ajungă să accepte şi să înţeleagă Dharma. Contactul prematur 
direct cu Dharma şi cu Sukhāvatī ar fi de neîndurat pentru ele, şi din acest motiv 
are loc această etapă de tranziţie. După ce s-a încheiat, acele fiinţe, care au ajuns 
acum la „maturitate”, devin exact ca toate celelalte fiinţe din Sukhāvatī. Fiinţele 
care au încredere în ceea ce afirmă această Sutra nu trec prin această perioadă 
de tranziţie, ci obţin imediat toate beneficiile oferite de către Divinul Buddha 
Amitābha. 

342 Casta de guvernatori şi războinici din care a făcut parte în ultima viaţă şi 
prinţul Gautama Siddhartha, viitorul Buddha Śākyamuni. 
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343 În acest caz, „regele” care aruncă în „închisoare” fiinţele din Sukhāvatī şi 

care decide şi momentul eliberării lor nu este Tathāgata Amitābha, ci este 
înclinaţia mentală a acelor fiinţe către ne-încrederea în Divinul Buddha 
Amitābha, care duce la incapacitatea lor de a accepta minunăţia tărâmului 
Sukhāvatī, şi de a beneficia de ceea ce le este oferit. 

344 Calmul liniştit apărut atunci când, în momentul morţii, acea fiinţă îl vede 
pe Divinul Buddha Amitābha în faţa sa, înconjurat de un alai imens de Ārya 
Bodhisattvaşi, sau îi vede imaginea generată de El, sau îl vede într-un vis generat 
de El, în funcţie de nivelul de credinţă-încredere al fiinţei. Aici este vorba despre 
ultimele două cazuri, primul fiind pentru fiinţele care au credinţă-încredere. 

345 Acesta este momentul în care încetează înclinaţiile lor negative. 
346 Chiar şi aşa, această perioadă de tranziţie de cinci sute de ani este infimă 

comparată cu durata infinită de viaţă a unei fiinţe de acolo. Deşi, desigur, ar fi de 
preferat naşterea având direct toate beneficiile de a sălăşlui în Sukhāvatī, totuşi 
şi această naştere într-un potir, datorită unei credinţe incomplete, este cu mult 
mai extraordinară decât orice naştere în Samsara, oricât de deosebită ar fi ea. 

347 Conform anumitor criterii, această lume poate fi considerată un tărâm-
Buddha. Deşi nu este propriu-zis un tărâm-Buddha creat de un Buddha, totuşi în 
ea a apărut recent un Buddha, şi Dharma încă se mai găseşte aici. Iar în timpul în 
care era aici Divinul Buddha Śākyamuni, aceasta se putea considera ca fiind un 
tărâm-Buddha, deşi nu unul creat, deoarece o fiinţă obişnuită putea efectiv 
întâlni un Buddha. 

348 Din tărâmuri-Buddha propriu-zise, sau din lumi unde doar se aflau 
Buddhaşi în acel moment. 

349 Este vorba despre un alt Divin Buddha, având acelaşi nume cu unul dintre 
numele date Divinului Buddha Amitābha. 

350 Nu au condiţiile necesare, nu au de unde să afle de ea, de unde să o audă, 
şi aşa mai departe. 

351 Mulţi Bodhisattvaşi care nu sunt ireversibili cad înapoi pentru că nu au 
parte de condiţii favorabile, cum ar fi auzirea acestei Sutre sau auzirea numelui 
Divinului Buddha Amitābha. 

352 Având conţinutul corect, nealterat, scrisă sau tipărită lizibil pe hârtie de 
calitate, sau o copie digitală pe un suport rezistent, sau mai multe copii 
redundante, şi aşa mai departe. Deşi copia digitală se poate folosi pentru 
păstrare, copia pe hârtie este de preferat pentru citire şi practicare. 

353 Aşa cum am mai spus şi în alte locuri, Divinul Buddha folosea idei 
cunoscute pentru binele fiinţelor, pentru ca ele să înţeleagă învăţăturile sale şi 
să se elibereze de suferinţă. În acest caz, intervalul este de câteva minute. 
Exemplul este dat deoarece în India vaca era şi este considerată un animal sacru. 

354 Acel învăţător, predicând învăţăturile Divinului Buddha Śākyamuni despre 
Sukhāvatī, ajută fiinţele să se nască acolo şi astfel să devină Bodhisattvaşi 
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ireversibili, prin puterea şi compasiunea Divinului Tathāgata Amitābha şi a 
Divinului Buddha Śākyamuni (prin care a ajuns Sutra la fiinţe). Aşadar, oricine are 
această dorinţă sinceră şi răspândeşte corect această Sutra (şi/sau Sutra scurtă) 
merită titlul de Guru. 

355 În general, numai fiinţele care au acumulat o anumită cantitate de merit 
ajung să audă aceste învăţături despre Divinul Buddha Amitābha şi despre 
Tărâmul Pur Sukhāvatī, şi ajung să aibă credinţă şi încredere, să îşi dorească să 
renască acolo (respectiv să îşi dorească să atingă Trezirea Perfectă), să 
acumuleze meritele necesare, şi să renască în Sukhāvatī. 

356 La un moment dat, în viitor, buna Dharma predată de către Divinul Budhda 
Śākyamuni va dispărea complet din această lume. Momentul următor când 
Dharma va apărea din nou în această lume este cel al apariţiei Divinului Buddha 
Maitreya, acum Ārya Bodhisattva Ajita, care poartă această conversaţie. Acest 
proces are loc în toate lumile obişnuite (nu şi în tărâmurile-Buddha, unde cel 
puţin un Buddha este mereu prezent). 

357 Fiinţele care aud Sutre ca aceasta, cum ar fi Sutra lungă şi Sutra scurtă 
despre Buddha Amitābha şi despre Sukhāvatī, şi respectiv echivalentul lor din 
alte lumi, pot renaşte în Sukhāvatī, proces prin care vor obţine extrem de uşor şi 
de repede stadiul de Bodhisattva ireversibil, care altfel este foarte greu de 
obţinut; ele vor putea acumula cantităţi imense de merit prin a-i venera pe alţi 
Divini Buddhaşi în timpul dimineţilor, şi vor putea ajunge foarte repede şi foarte 
uşor la stadiul de a mai fi necesară o singură naştere în altă parte, adică cea în 
care vor deveni Buddhaşi. 

358 Fiinţele nu trebuie să se îndoiască, pentru că atunci vor renaşte în 
Sukhāvatī în palatele din cupele închisă ale florilor, şi timp de cinci sute de ani 
din acel tărâm vor fi închise acolo, datorită propriilor lor acţiuni, şi nu datorită lui 
Tathāgata Amitābha. Dar chiar şi aşa, după trecerea celor cinci sute de ani, vor 
ieşi din acea cupă închisă a florii, din acea închisoare minunată, şi vor sălăşlui în 
Sukhāvatī la fel ca celelalte fiinţe de acolo. Vezi capitolul 40. 

359 Este vorba despre naşterea fiinţei la momentul potrivit, în locul potrivit şi 
în forma potrivită (de exemplu ca om, fără infirmităţi fizice şi fără 
disfuncţionalităţi ale minţii care să nu permită auzirea sau înţelegerea) pentru a-l 
întâlni personal pe un Buddha, şi pentru a-i asculta învăţăturile extraordinare. 
Acesta este cel mai bun caz din Samsara. Următorul caz favorabil este cel în care 
cineva se naşte fără infirmităţi şi fără disfuncţionalităţi într-o lume în care 
Dharma încă există, şi întâlneşte Dharma – aşa cum suntem noi aici şi acum. 
Celelalte cazuri sunt în general nefavorabile. Desigur, cel mai bun caz este 
naşterea într-un tărâm-Buddha, şi de departe cel mai bun caz dintre acestea este 
naşterea în Sukhāvatī. 

360 În sensul studierii Sutrei, al aplicării corecte a celor scrise în ea (cum ar fi 
generarea dorinţei pentru a atinge Trezirea Perfectă, generarea dorinţei pentru 
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renaşterea în Sukhāvatī, dedicarea meritelor din diverse acţiuni pentru 
renaşterea în Sukhāvatī, gândirea la Sukhāvatī şi la Divinul Buddha Amitābha, 
recitarea numelui său, evitarea celor şase acţiuni negative care ar bloca naşterea 
în Sukhāvatī, ş.a.m.d.), copierii ei, păstrării ei, recitării ei, răspândirii ei pentru ca 
şi ceilalţi să poată avea aceleaşi beneficii imense, etc.  

361 Nu vor ajunge la ei, sau ei nu vor dori să le audă, sau le vor respinge după 
ce le-au auzit, şi astfel nu le vor aduce niciun beneficiu, asemenea unui bolnav 
care primeşte un medicament perfect pe care îl varsă pe jos, din greşeală sau 
intenţionat. Într-adevăr, naşterea în Sukhāvatī este un panaceu. 

362 În general, epitete pentru un Buddha. În acest caz, este vorba despre 
Divinul Buddha Śākyamuni. 

363 Adică Buddhaitatea, care este cea mai mare bucurie, este nesfârşită, şi 
dincolo de orice suferinţă. 

364 În acest context, în oricare tărâm sau lume se afla un Buddha când şi acea 
fiinţă se afla acolo, sau în care Dharma era cunoscută, ca aici şi acum. 

365 Aici „Ascultător” este orice fiinţă cuprinsă între categoria celor care se 
rezumă doar la a asculta Dharma şi categoria de Arhat. Deşi Arhatul este eliberat, 
este demn de ofrande şi are o realizare imensă, totuşi această realizare este 
insignifiantă pe lângă realizarea şi Trezirea unui Buddha. De asemenea, etapa de 
Arhat este temporară, şi acea fiinţă va continua la un moment dat pe Calea către 
Buddhaitate. 

366 Care nici măcar nu au auzit Dharma, sau de Dharma, sau de Buddha, sau 
de Sangha etc. 

367 Trezirea unui Buddha este atât de vastă şi de profundă încât ea nu poate 
fi descrisă în timp finit fiinţelor, nici măcar de către un Buddha. Aceasta nu se 
datorează limitării capacităţilor unui Buddha, deoarece El a realizat direct 
Trezirea şi o înţelege nemijlocit, având toate calităţile extraordinare 
inconceptibile. Limitarea este de partea fiinţelor, şi a noţiunilor folosite de către 
acestea. 

368 În „Chiggala Sutta” Divinul Buddha explică faptul că probabilitatea ca o 
fiinţă să obţină o naştere ca om este cu mult mai mică decât cea ca o ţestoasă 
oarbă, care rătăceşte fără scop într-un ocean imens care acoperă o planetă 
întreagă, şi care respiră doar o dată la o sută de ani, să îşi scoată din întâmplare 
capul la suprafaţă (pentru a respira) tocmai prin gaura unui jug de lemn care este 
singurul obiect care pluteşte pe acel ocean, şi care este purtat aleatoriu de 
vânturi şi de curenţii de apă. Iar întâlnirea cu Dharma este şi mai rară decât 
obţinerea unei naşteri umane, undeva în Samsara. Aşadar a folosi greşit viaţa de 
om, a nu practica Dharma şi în particular a nu o folosi pentru a obţine o renaştere 
în Sukhāvatī, ar fi ratarea unei şanse cu mult mai rare decât ne-am putea 
imagina. 

369 Intrarea-în-curent. 
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370 După Intrarea-în-curent şi Întoarcerea-o-singură-dată, aceasta este a treia 

realizare pe calea către Eliberare, a patra fiind Eliberarea ca Arhat. Cei-care-nu-
se-mai-întorc într-o lume din Samsara rezidă în cele cinci Locuri Pure, cele mai 
înalte sălaşuri din Samsara: Avṛha (fără suferinţe), Atapa (fără tulburări), Sudṛśa 
(formă perfectă), Sudarśana (vedere perfectă) şi Akaniṣṭa (cu nimic deasupra). 
Acestea nu sunt Tărâmuri Pure, nici tărâmuri-Buddha, ci sunt cele mai înalte 
paradisuri din Samsara, unde sălăşluiesc doar cei care vor deveni Eliberaţi (sau 
Arhaţi) acolo. Zeul numit Brahmā Sahāmpati, care l-a rugat pe Divinul Buddha, 
imediat după Trezirea Sa, să predea Dharma, sălăşluieşte în Akaniṣṭa, unde va 
deveni Arhat. Apoi, în funcţie de caz, un Arhat poate sta în starea de Arhat timp 
de până la optzeci şi patru de mii de ere (kalpa), după care iese din acea stare şi 
continuă pe Calea către Buddhaitate, adică pe Calea Bodhisattvaşilor. 

371 Au devenit Arhaţi. 
372 Şi-au dorit pentru prima dată să atingă Buddhaitatea, să realizeze Trezirea 

Perfectă. Acest gând este considerat prima cauză a Trezirii acelei fiinţe, primul 
pas pe Calea Buddhaităţii, unde prima etapă este Intrarea-în-curent. 

373 Acumularea de merit a fost făcută aşa cum se descrie în această Sutra, prin 
rostirea nedistrasă a numelui Divinului Buddha Amitābha (sau prin gândirea la 
el) cu dorinţa sinceră de a renaşte în Sukhāvatī. De asemenea, orice activităţi 
virtuoase (sau fapte bune) face o fiinţă, cu corpul, cu vorbirea sau cu mintea, le 
poate dedica pentru naşterea în Sukhāvatī. 

374 Toţi aceşti oameni şi zei nu doar că şi-au dorit să devină Buddhaşi (ceea ce 
este un pas imens, de o importanţă capitală), ci şi-au dorit şi să se nască în 
Sukhāvatī. Probabil că unii dintre zeii prezenţi la discursul Divinului Buddha 
Śākyamuni încă trăiesc în lumile lor, dar vor renaşte şi ei în Sukhāvatī atunci când 
viaţa lor actuală încetează. Şi toţi aceşti oameni şi zei, fiind născuţi în Sukhāvatī, 
în trecut, în prezent sau în viitor, vor deveni imediat Bodhisattvaşi ireversibili, şi 
vor sălăşlui acolo adunând merite şi înţelepciune până când vor dori, respectiv 
până când vor dori să plece sau până când vor mai avea o singură naştere de 
îndeplinit, cea în care vor deveni Tathāgataşi - fiecare în altă lume, la momentul 
potrivit. Pe lângă numele lor particulare, toţi aceştia vor avea şi un nume comun, 
cel de Mañguśvara. 

375 Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă realizarea non-apariţiei 
dharmelor, sau acceptarea perfect răbdătoare a faptului că dharmele nu apar de 
fapt, vedeţi „Prajñāpāramitā Sutra în opt mii de versete” (şi introducerea mea, 
în care explic detaliat realizările), „Prajñāpāramitā Sutra în trei sute de versete” 
(Sutra-Diamant) şi „Prajñāpāramitā Sutra în douăzeci şi cinci de versete” (Sutra-
Nucleu), de pe aceeaşi pagină web cu această traducere.  

376 Este vorba despre Divinul Buddha sub îndrumarea căruia şi (viitorul) 
Buddha Śākyamuni a obţinut stadiul de ireversibilitate, realizarea că nu are loc 
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apariţie, că nu are loc producere, şi care i-a prezis viitorului Buddha Śākyamuni 
faptul că va deveni un Buddha pe nume Śākyamuni. 

377 Vor pleca intenţionat din Sukhāvatī pentru a-şi îndeplini jurămintele de a 
ajuta fiinţele în diverse feluri. 

378 Galaxie sau roi de galaxii, după caz. 
379 Aşa cum am scris mai sus, este cel mai înalt tărâm din Samsara, unde se 

nasc doar cei care sunt pe stadiul de ne-întoarcere (Anāgāmin), adică cei care vor 
deveni Arhaţi în acel tărâm. 

380 Sau: „ca un leu între oameni”. 
381 Sau: „Cei care vor renaşte în Tărâmul meu, după ce au părăsit lumi din cele 

zece direcţii”. 
382 Aşa cum am mai explicat, consider că interpretarea că în Sukhāvatī ar 

exista două feluri de fiinţe, adică oameni şi zei, este greşită, şi că afirmaţia că 
oamenii şi zeii nu diferă între ei este greşit înţeleasă. Locuitorii din Sukhāvatī sunt 
de un singur fel, splendoarea lor nu diferă de cea a zeilor din cele mai înalte 
tărâmuri din Samsara, puterile lor nu diferă de cele ale zeilor celor mai puternici, 
iar realizările lor sunt infinit mai profunde. Dealtfel, deşi în versiunile în limba 
chineză oamenii şi zeii sunt enumeraţi separat, ca „oameni” şi „zei”, în toate 
contextele aceştia au exact aceleaşi caracteristici, neexistând nicio diferenţă 
între ei, nici explicită şi nici implicită. De asemenea, nu apare nicăieri o formulare 
cum ar fi „oamenii au aceste caracteristici, iar zeii au aceste caracteristici”, ci 
mereu „oamenii şi zeii din Sukhāvatī au aceste caracteristici”. 

383 Dacă, după plecarea intenţionată din Sukhāvatī, acele fiinţe vor mai 
renaşte vreodată în infernuri, ca fantome flămânde sau ca animale. În această 
Sutra, în tărâmurile inferioare este inclusă şi categoria semizeilor, Asura. În alte 
Sutre, naşterea ca semizeu este descrisă ca fiind mai mult bună decât rea, la 
limită, însă acolo contactul cu Dharma este rar şi dificil, iar învăţarea este un 
proces extrem de lent.  

384 La fel de minunată şi de neschimbătoare. Din nou, se subliniază că oamenii 
şi zeii nu sunt de fapt diferiţi, adică nu sunt două categorii diferite. 

385 Lumina lui Buddha Amitābha este infinită la propriu. 
386 Aşadar, din moment ce Ārya Bodhisattva Dharmakāra a atins 

Buddhaitatea şi a devenit Buddha Amitābha, înseamnă că jurământul a fost 
îndeplinit şi că durata vieţii sale este nelimitată la propriu, şi nu imensă dar finită, 
la fel ca şi lumina sa. 

387 Tot la fel, fiinţele din Sukhāvatī şi tărâmul însuşi au durată nelimitată de 
existenţă. Fiinţele pot pleca din Sukhāvatī atunci când doresc, dacă au depus 
anumite jurăminte şi doresc să le respecte – de exemplu, pentru a salva anumite 
fiinţe cu care au avut relaţii speciale, şi care la un moment dat sunt născute în 
locuri şi condiţii în care pot fi ajutate, sau pot fi încurajate, sau pentru a salva 
multe fiinţe în general, sau pentru a încuraja multe fiinţe să renască în Sukhāvatī, 
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etc. Plecarea nu este ireversibilă, în sensul că o fiinţă care pleacă intenţionat din 
Sukhāvatī renaşte în unul sau mai multe locuri, şi se poate întoarce acolo după 
ce a murit, dacă aude din nou despre Buddha Amitābha şi de Sukhāvatī, şi face 
activităţile necesare pentru renaştere (aşa cum este explicat şi în jurământul 18, 
de exemplu). Şi, oricum, toate fiinţele din Sukhāvatī sunt Bodhisattvaşi 
ireversibili, şi bineînţeles rămân astfel şi după ce renasc în altă parte. Aşadar, 
indiferent dacă mai renasc sau nu în Sukhāvatī, Buddhaitatea lor este garantată. 
În plus, fiind Bodhisattvaşi ireversibili, vor auzi inevitabil despre Buddha 
Amitābha şi despre Sukhāvatī, datorită meritelor lor imense, şi datorită afinităţii 
cu Dharma. 

388 Fiinţele din Sukhāvatī nu doar că nu vor vedea şi nu vor resimţi nicio faptă 
rea, dar nici măcar nu vor auzi de vreuna şi, conform versiunii în limba sanscrită, 
nici măcar nu vor avea noţiunea de „faptă rea”. 

389 Conform multor interpretări, aceasta include şi varianta de rostire 
nedistrasă a numelui lui Buddha Amitābha. 

390 Conform majorităţii budiştilor care urmează această învăţătură şi a 
majorităţii Şcolilor Tărâmului Pur, jurământul cu numărul 18 este cel mai 
important dintre toate jurămintele, şi explică faptul că orice fiinţă, dacă nu a 
făcut una dintre cele şase acţiuni extrem de negative (cele cinci acţiuni extrem 
de negative, şi în plus obstrucţionarea, blocarea, batjocorirea sau deformarea 
adevăratei Dharma), poate să renască în Sukhāvatī chiar dacă doar se gândeşte 
de zece ori la Buddha Amitābha, sau dacă îi rosteşte numele de zece ori, cu 
mintea nedistrasă. Aşadar, prin infinita putere şi compasiune a lui Buddha 
Amitābha, orice fiinţă îşi poate asigura renaşterea în Tărâmul Său Pur, şi implicit 
imense bucurii şi, cel mai important, ajungerea pe stadiul de ireversibilitate de 
la Trezirea perfectă; asigurarea renaşterii durează mai puţin de un minut, 
respectiv cât durează această gândire sau repetare a numelui Divinului Buddha 
Amitabha. În versiunile chinezeşti acesta este un jurământ separat, în timp ce în 
versiunea sanscrită acesta este inclus în jurământul cu numărul 19. 

391 Aici, ca şi în alte locuri, „Bodhisattvaşi” denotă toate fiinţele care au ajuns 
să se nască în Sukhāvatī, şi nu doar fiinţele care erau deja Bodhisattvaşi înainte 
de a renaşte în Sukhāvatī. O altă interpretare este că, în acest caz, cuvântul 
„Bodhisattva” se referă la orice fiinţă care, cel puţin o dată de-a lungul 
existenţelor sale (inclusiv cea actuală), şi-a dorit sincer să atingă Trezirea 
Perfectă. Cu puţine excepţii, numai fiinţele care şi-au dorit cel puţin o dată acest 
lucru, adică cele care au generat deja aspiraţia pentru Trezirea Perfectă, îşi 
doresc să renască în Sukhāvatī, celelalte fiinţe neîncrezându-se deloc, sau 
nevăzând avantajele, sau căutând „păcăleala din ofertă”, sau înşelătoria, sau 
preferând alte variante oferite de alte religii. 

392 Versiunea în limba chineză este imprecisă. Orice fiinţă (şi nu doar fiinţele 
care erau deja Bodhisattvaşi înainte de a renaşte în Sukhāvatī) care se naşte în 
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Sukhāvatī, dacă nu doreşte să părăsească Sukhāvatī mai devreme, va atinge 
negreşit acest stadiu, aşa cum urmează să fie explicat. 

393 Cei care doresc ca după naşterea în Sukhāvatī şi după ce au devenit 
Bodhisattvaşi ireversibili să nu mai sălăşluiască acolo ci să se nască în alte lumi, 
unde să ghideze fiinţele, conform unor jurăminte depuse anterior naşterii în 
Sukhāvatī. 

394 Doar vor vizita, sau se vor naşte acolo, după caz. 
395 Conform jurământului 11, locuitorii din Sukhāvatī nu sunt nici oameni şi 

nici zei, ci Bodhisattvaşi ireversibili. Aşadar, nu există trei categorii de fiinţe în 
Sulhavati, adică oameni, zei şi Bodhisattvaşi, ci una singură, de „locuitori din 
Sukhāvatī”. 

396 Aşadar, toate descrierile Tărâmului Pur Sukhāvatī sunt simple indicaţii; 
Divinul Buddha Śākyamuni foloseşte limbajul obişnuit, al fiinţelor ignorante, 
pentru a le indica ceea ce depăşeşte de fapt orice posibilitate de descriere şi de 
imaginare. Sukhāvatī este infinit mai minunat decât ceea ce le poate fi descris 
fiinţelor ignorante, decât ceea ce pot ele înţelege sau concepe, oricât de mult 
s-ar strădui ele şi oricâte capacităţi ar avea. 

397 Cei care nu au apucat încă să acumuleze merite în Sukhāvatī, de exemplu 
până şi cei care au acumulat de-a lungul vieţilor aproape numai meritul din viaţa 
precedentă, apărut din a rosti de zece ori numele lui Buddha Amitābha cu dorinţa 
de a se naşte în Sukhāvatī, şi care au renăscut din acest motiv în Sukhāvatī, în 
urmă cu doar un moment infim, devenind instantaneu Bodhisattvaşi ireversibili. 
Aşadar, se referă la toate fiinţele din Sukhāvatī. 

398 Un „li” este o unitate de măsură folosită în China şi este aproximativ egală 
cu 500 de metri. 

399 Aşa cum am mai scris, „non-apariţia dharmelor” este cea mai profundă 
realizare a unui Bodhisattva, este caracteristica principală a stadiului de 
ireversibilitate de la Trezirea Perfectă (sau: realizarea acestui adevăr este 
denumită atingerea stadiului de ireversibilitate). Ea este tratată pe larg în 
„Prajñāpāramitā Sutra în opt mii de versete” şi în numeroase lucrări ale lui Ārya 
Nāgārjuna, pe care le puteţi găsi pe aceeaşi pagină web cu această traducere. 

400 Fiinţele de sex feminin, oameni, zei (sau semizei). 
401 Care a atins stadiul de Arhat, de Eliberat. 
402 Aici „nobil” are în primul rând sensul de „care urmează Dharma în mod 

corect”, şi abia apoi de nobilitate în sensul convenţional, de bogăţie, etc. Sensul 
jurământului în limba chineză poate fi atât de naştere în familii de fiinţe 
preocupate de Dharma, cât şi de intrare pe Calea Trezirii Perfecte, adică de 
„naştere în familia nobilă a Buddhaşilor”, sau chiar ambele sensuri. În limba 
sanscrită sensul este de a „intra în nobila familie a Buddhaşilor”. 

403 Toţi Bodhisattvaşii din afara Sukhāvatī care se află pe primele şapte 
niveluri (sau bhūmi) de Bodhisattva şi care îi aud numele lui Buddha Amitābha 
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ating instantaneu, chiar atunci, cel puţin al optulea stadiu, începând cu care un 
Bodhisattva este ireversibil de la Trezirea Perfectă. Aşadar, prin simpla auzire a 
numelui lui Buddha Amitābha, El face un serviciu imens tuturor acestor 
Bodhisattvaşi, iar prin naşterea în Sukhāvatī orice fiinţă va deveni un Bodhisattva 
ireversibil, va atinge acelaşi stadiu, chiar dacă nu era nici pe departe un (sau o) 
Bodhisattva, ci o fiinţă obişnuită, a cărei ignoranţă era extrem de mare. 

404 Acest jurământ este aproximativ echivalent cu cel anterior, starea de 
ireversibilitate presupunând aceste realizări, enumerate în capitolul 32 al acestei 
Sutre. 

405 Aşadar, în toate cele zece direcţii, folosite pentru a indica „toate direcţiile, 
fără excepţie”. 

406 Aceşti Bodhisattvaşi vor dori să devină Buddhaşi şi să genereze tărâmuri-
Buddha precum Sukhāvatī. 

407 Astfel este zâmbetul oricărui Buddha. 
408 „Tărâm-Buddha” şi „Tărâm Pur” sunt noţiuni echivalente. 
409 Cele din capitolul 8, adică 46 la număr în sanscrită, resprectiv 48 în chineză. 
410 Cu excepţia celor care au comis una dintre faptele extrem de grave, sau 

care au tratat rău Dharma, aşa cum a fost scris mai sus, inclusiv în jurământul cu 
numărul 18 din versiunea chineză. 

411 În funcţie de caz, în absenţa unei acumulări potrivite de merit, o fiinţă fie 
nu va auzi niciodată de această Sutra, fie nu o va auzi, fie nu o va înţelege, fie nu 
o va crede, fie nu o va urma; a o urma înseamnă a dori să renască în Sukhāvatī, 
a rosti nedistrasă numele lui Buddha Amitābha, a se gândi la Sukhāvatī şi la 
Divinul Buddha Amitābha, a-şi dori Trezirea Perfectă, a realiza acţiuni virtuoase 
şi a dedica meritele rezultate din ele pentru renaşterea în Sukhāvatī. 

412 Probabil că aici textul se referă în special la această Sutra lungă sau la cea 
scurtă, pe care o puteţi găsi pe aceeaşi pagină web cu această traducere. 
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Dicţionar de termeni 

AGREGATE (upādāna-skandha). Vezi SKANDHA. 
AJITA. „Invincibil”. Epitet pentru Ārya Bodhisattva Maitreya. 
AKANIṢṬA, ZEII (Akaniṣṭā devā). Cea mai presus dintre cele cinci categorii de 

Zei din Locurile Pure, care este cel mai înalt nivel din tărâmul formei (rūpa-
dhātu). Aici renasc şi ating Eliberarea „Cei-Care-Nu-Se-Mai-Întorc”. Drept 
consecinţă, toţi locuitorii acestui tărâm sunt Protectori ai Dharmei. 

ĀNANDA. Renumit pentru credinţa şi devotamentul său. Se spune că ar fi 
recitat din memorie cuvintele lui Buddha, la Consiliul celor 500 de Arhaţi (vezi 
Tripitaka). Se consideră că el este cel care a făcut introducerea fiecărei sutra 
dictate, prin cuvintele „Aşa am auzit odată”. 

ARHAT (arhan). Literalmente: „demn de respect”. Sfāntul Hīnayāna perfect. 
El ştie ceea ce este folositor pentru propria salvare şi este mulţumit temporar cu 
Trezirea strict pentru sine însuşi. O etapă temporară de pe Calea către 
Buddhaitate. 

BHŪMI. Zece. Denumire pentru oricare dintre cele zece etape, trepte sau 
niveluri ale realizării unui Bodhisattva. Ultimele trei sunt parte a ireversibilităţii 
de la Trezirea Perfectă. 

BODHICITTA (bodhi-citta). Literalmente, mintea Trezirii. Este de două feluri: 
bodhicitta ultimă, care este mintea complet trezită care vede vacuitatea tuturor 
fenomenelor (dharmelor), şi bodhicitta relativă care este aspiraţia de a practica 
cele şase perfecţiuni şi de a elibera toate fiinţele de suferinţa din Samsara. 
Bodhicitta relativă se împarte în bodhicitta de aspiraţie şi bodhicitta de 
perseverenţă. 

BODHISATTVA (bodhi-sattva). Bodhi: Trezire, sattva: principiu, existenţă 
reală, sau fiinţă. „Fiinţă a Trezirii”. Fiinţa ideală din Mahāyāna care, prin 
înţelepciune şi compasiune infinită, caută iluminarea tuturor fiinţelor, nu numai 
a sa însuşi şi care, dacă urmează corect perfecţiunea înţelepciunii, va deveni un 
Buddha. Poate fi atāt bărbat, cāt şi femeie. 

BRAHMĀ. O divinitate foarte înaltă. Presupus drept creator al lumii în tradiţia 
Brahmanică, în budism fiind o simplă naştere din Samsara, muritoare şi supusă 
suferinţei, deşi trăieşte foarte mult şi în relativă tihnă, în planul cel mai înalt din 
tărâmul dorinţei. 

BUDDHA. „Cel Trezit”. Cel care s-a Trezit la Realitate. Termen folosit atāt 
pentru fiinţa cel mai recent Trezită pe această planetă (Buddha istoric, adică 
Gautama Siddhartha, numit şi Śākyamuni, adică înţeleptul clanului Śākya), cāt şi 
pentru orice alte fiinţe care au ajuns la aceeaşi stare, la aceeaşi realizare, despre 
care se afirmă în Prajñāpāramitā Sutra că sunt într-un număr „infinit”. Numit şi 
„Tathāgata”, „Buddha”, „Jina”, „Conducătorul Caravanei”, etc. În traducere se 
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mai folosesc şi „Divinul”, „Împlinitul”, „Realizatul”, „Trezitul”, „Nobilul”, 
„Desăvārşitul”. 

BUDDHA, TĂRĀMUL– sau CĀMPUL– (buddha-kśetra). Un sistem de lumi în 
care un Buddha predă Dharma şi aduce fiinţele la maturitatea spirituală. Deseori, 
acest sistem este creat chiar de acel Buddha. Asemenea cāmpuri sau tărāmuri 
sunt numeroase. De asemenea, regatul unui Buddha. 

CONCENTRARE (samādhi). O îngustare a atenţiei, care duce la un calm liniştit. 
Al optulea pas în calea octuplă (calea din opt părţi). În mod tradiţional, constă în 
trei tipuri de practici: 1) cele opt meditaţii (dhyāna), 2) cele patru Nelimitate, 3) 
puterile psihice. 

CREDINŢĂ sau ÎNCREDERE (śraddhā). Prima dintre cele cinci facultăţi. O stare 
temporară necesară iniţial, dar care devine tot mai puţin importantă pe măsură 
ce conştienţa spirituală creşte. Are patru obiecte: 1) credinţa în karma şi în 
renaştere, 2) acceptarea învăţăturilor de bază despre natura realităţii, cum ar fi 
producerea dependentă, 3) încrederea în cele trei refugii: Buddha, Dharma şi 
Samgha, 4) încrederea în eficienţa practicilor prescrise şi în Nirvana, ca şi cale 
finală de ieşire din toate greutăţile şi suferinţele. 

DEDICARE (parināmanā). Transferul meritului cuiva către bunăstarea şi 
Trezirea cea mai înaltă a tuturor fiinţelor. Pentru acest proces, se mai foloseşte 
şi cuvântul „transformare”, ca în expresia „transformare în iluminare completă”, 
sau „dedicare Trezirii complete”. 

DESTINE (gati). Şase categorii de fiinţe animate; ele sunt 1) zei, 2) oameni, 3) 
titani sau demoni (Asura), 4) animale, 5) fantome (Preta), 6) fiinţele din iaduri. 

DESTINE DUREROASE. Destinele de animal, fantomă flămāndă, fiinţă din 
infern. În unele cazuri, este inclus şi destinul de titan sau de demon. 

DHARMA. 1) Realitatea unică, finală, fundamentală; 2) un eveniment 
esenţialmente real, sau un adevăr; 3) ca reflectat în viaţă: dreptate, virtute; 4) 
dacă este scris cu majusculă, învăţătura lui Buddha: Doctrină, Scriptură, Adevăr; 
se referă la învăţăturile Buddhiste în general sau, în funcţie de context, la o 
anumită învăţătură în particular; unii traducători se referă la acestea ca fiind 
„doctrina buddhistă”, termen ce sugerează însă îngustime şi rigiditate şi de aceea 
în traducere se folosesc alternativ cele două cuvinte, doctrină şi învăţătură; 5) 
obiect al celui de-al şaselea organ de simţ (al minţii); 6) în general, orice entitate 
perceptibilă sau conceptibilă: fenomen, fiinţă, obiect, noţiune, însuşire, concept, 
idee, parte, stare, etc. 

DHYĀNA. Meditaţii sau concentrări. În funcţie de clasificare, patru, opt sau 
nouă. În ordine, cele patru dhyāna ale formei (din care a treia este upekṣā, 
detaşarea afectivă sau viziunea uniformă, conştientă, alertă, şi care duce la 
simţirea de plăcere foarte subtilă în corp), cele patru dhyāna fără formă, şi 
suprema „încetare a senzaţiilor şi percepţiilor” (Nirodha-Samapatti). 
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DIRECŢII (diś). Zece: cele patru puncte cardinale, cele patru direcţii 
intermediare, şi deasupra şi dedesubt. 

DIVIN (bhagavan). Un epitet pentru Buddha. De asemenea „Cel 
Binecuvântat”, dar în acest caz sensul nu este „binecuvântat de către cineva, de 
către altcineva”. Cuvânt care semnifică „cel care are toate [însuşirile] 
extraordinare, toate puterile, toată faima, toate bogăţiile, toată cunoaşterea, 
toată renunţarea” şi multe altele asemănătoare. În India, epitet pentru zeităţi 
sau divinităţi, iar în cadrul Buddhismului pentru Buddha. 

FIINŢĂ (sattva). O entitate vie, simţitoare. Avānd conştiinţă. O fiinţă animată, 
prin contrast cu obiectele neanimate. Toate fiinţele cu conştiinţă sau minte, care 
nu au atins încă Buddhaitatea. Include toate fiinţele din Samsara şi pe cele care 
au atins orice nivel (bhūmi) de Bodhisattva. 

FIU SAU FIICĂ DE FAMILIE NOBILĂ, sau DE FAMILIE BUNĂ (kulaputra, 
kuladuhitā). O formă politicoasă de adresare faţă de cei care urmează învăţătura 
lui Buddha, implicānd o bună înzestrare spirituală, sau o bună poziţie socială, sau 
ambele. 

FORMA (rūpa). Primul dintre cele cinci agregate (skandha); materia şi energia 
(considerate ca fiind nediferenţiate). 

GÂND AL TREZIRII, sau MINTEA TREZIRII (bodhi-citta). 1) Gândul prin care un 
Bodhisattva hotărăşte pentru prima dată să câştige Trezirea sau iluminarea 
deplină a unui Buddha. 2) Vezi BODHICITTA. 

ILUMINARE (bodhi). În sanscrită, bodhi înseamnă trezire sau înflorire. Cu 
toate acestea, datorită influenţei creştine asupra traducătorilor, el este tradus 
adesea ca „iluminare”, deşi conform Buddhismului nu există o fiinţă supremă 
care să ilumineze prin graţia sa o altă fiinţă, obişnuită. Traducerea corectă este 
„Trezire”. Am folosit ambele variante în traducere, pentru a familiariza cititorul 
cu această noţiune, însă în Dharma nu există niciun echivalent al cuvāntului 
„iluminare”. Vezi TREZIRE. 

CEL-CARE-A-INTRAT-ÎN-CURENT (srotāpatti). Literalmente, „intrarea în 
curent”. Cineva care a intrat pe Cale, comparată cu un curent de apă care duce 
la Trezirea deplină. Este primul dintre cele patru stadii ale dezvoltării spirituale 
din Hinayana, sau prima dintre cele Patru Căi. 

CEL-CARE-NU-SE-MAI-ÎNTOARCE (anāgāmin). Un sfânt care, după deces, nu 
se va mai întoarce în această lume, ci va câştiga Nirvana în altă parte, adică în 
Locurile Pure. A treia dintre Cele Patru Căi.  

CEL-CARE-SĂLĂŞLUIEŞTE-ÎN-PACE (aranā-vihārin). O persoană care este 
lipsită de murdării[le minţii] şi care astfel este liberă faţă de pasiune şi non-
pasiune. Se consideră că Subhūti a atins această stare. Vezi şi ARHAT. A patra 
dintre cele Patru Căi. 
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CEL-CARE-SE-MAI-ÎNTOARCE-O-SINGURĂ-DATĂ (sakrdāgāmin). Destinat să 
mai aibă o singură naştere, în care va deveni Arhat. A doua dintre cele Patru Căi. 

JINA. „Cuceritor”, „Victorios”. Epitet pentru un Buddha. 
KALPA. Eon, eră, durata de timp a unei lumi, sau un interval de timp similar. 
KARMA. O acţiune volitivă, care este fie pozitivă (virtuoasă), fie negativă 

(nevirtuoasă), este ceea ce trece, într-o continuitate neîntreruptă, dintr-un 
amalgam instantaneu al agregatelor către altul, fie în timpul vieţii unei fiinţe, fie 
după moartea sa, pānă cānd rezultatul (vipāka) fiecărei activităţi voliţionale a 
corpului, vorbirii sau gāndirii a fost manifestat, s-a ajuns la el. 

KOTI. Un număr foarte mare. 
MAITREYA. Cel-Care-Iubeşte-Binevoitor, sau Prietenul. Un Bodhisattva 

regent al lui Buddha Śakyamuni, care acum sălăşluieşte în paradisul Tuṣita, de 
unde va renaşte pe această planetă pentru a deveni cel de-al cincilea Buddha în 
această lume (Buddha Śakyamuni fiind al patrulea). Buddha a prezis că acest 
lucru se va întâmpla atunci când fiinţele umane vor avea înălţimea de 
aproximativ 30 de metri (după calculele adaptate sistemului metric), şi se 
presupune de către unii Maeştri că va avea loc în aproximativ 2,5 milioane de 
ani. Buddha a prezis şi că până atunci Dharma va fi aproape complet uitată. 

MĂREAŢĂ FIINŢĂ (mahā-sattva). Epitet standard al unui Bodhisattva. De 
asemenea, „măreţ erou spiritual”, pentru că aspiraţiile sale sunt la scară eroică. 

NESTEMATE (ratnā). Trei: Buddha, Dharma şi Samgha (Sangha). 
NIYUTA. Un număr mare. 
PRATYEKABUDDHA. Buddha Solitar. Nu doreşte şi nici nu este capabil să îi 

înveţe pe ceilalţi. Are o realizare mai profundă a adevărului decât un Arhat. Etapă 
temporară pe Calea către Buddhaitate, la fel ca cea de Arhat. 

REVĂRSĂRI (āsrava). Patru: 1) dorinţa după obiectele simţurilor, 2) 
devenirea, 3) ignoranţa, 4) vederile greşite. Extincţia sau dispariţia lor constituie 
starea de Arhat. 

SAMĀDHI. Cel de-al optulea element din Nobila Cale Octuplă. Absorbire 
meditativă stabilă, non-duală, perfect conştientă. 

SAMGHA sau SANGHA (sangha în pali, respectiv saṃgha în sanscrită). Patru 
adunări: călugări, călugăriţe, laici şi laice care urmează Dharma. În ramura 
Theravada se acceptă doar primele două adunări. Una dintre cele Trei 
Nestemate. 

SAMSARA. Cuvânt din limba sanscrită care înseamnă „rătăcire”. Este folosit 
de către Buddha pentru a descrie rătăcirea fiinţelor în ciclul renaşterilor şi 
morţilor. Existenţă ciclică. Potrivit semnificaţiei sale, nu este un „drum” urmat, 
ci o rătăcire fără o direcţie precisă şi fără un scop precis. Existenţa condiţionată 
a vieţii obişnuite în care suferinţa apare deoarece fiinţa încă are ignoranţă, 
ataşare şi agresiune (cele trei otrăvuri). Eliberarea, sau Trezirea, sau Iluminarea 



106 
 

sunt cuvintele folosite pentru a indica starea de oprire a acestui ciclu care, în 
absenţa realizării naturii adevărate a tuturor fenomenelor aparente, continuă la 
nesfârşit. 

SKANDHA. Literalmente, „grămezi, agregate”. Cinci: 1) forma, materia, 
energia, internă sau externă; 2) senzaţia; a simţi un obiect; 3) percepţia, 
înţelegerea, distingerea, recunoaşterea; 4) formaţiunile mentale, impulsurile, 
voinţa; toate tipurile de obiceiuri mentale, gânduri, idei, păreri, prejudecăţi, 
hotărâri; 5) conştiinţa; cea care cunoaşte şi discerne. Acestea sunt constituentele 
a ceea ce este considerat în mod greşit ca fiind un sine sau o persoană. 

STADIUL IREVERSIBIL AL UNUI BODHISATTVA, STADIUL „FĂRĂ-ÎNTOARCERE” 
(avinivartanīya bodhisattva-bhūmi, sau avaivartika). Stadiul în care un 
Bodhisattva nu mai poate cădea înapoi, nu mai poate regresa, nu se mai poate 
întoarce din mersul său către Trezirea perfectă, deplină, a unui Buddha. 

SŪTRA. Literalmente fir de ţesătură, sau ceva ce ţine lucrurile împreună. În 
înţeles general înseamnă o învăţătură, un tratat sau un discurs din Hinduism, 
Jainism sau Buddhism. În Buddhism, este un text despre care se ştie sau se 
presupune în mod rezonabil că a fost rostit de către Buddha însuşi, sau inspirat 
în mod direct de către Buddha (în timp ce se afla în meditaţie, el a inspirat mintea 
uneia sau mai multor persoane prezente), sau povestit de către cineva de 
încredere prezent la un discurs al lui Buddha (şi transcris după plecarea lui 
Buddha). De asemenea, mai înseamnă şi o secţiune dintre cele trei categorii din 
Tripitaka (vezi dicţionarul), ce conţine Sutre referitoare la meditaţie (sau 
samadhi, vezi dicţionarul). 

TATHĀGATA (tathā-gata sau tathā-āgata). Un epitet pentru Buddha, 
însemnānd fie „Astfel-Plecat”, fie „Astfel-Venit”. 

TREZIRE, COMPLETĂ (anuttara-samyak-sambodhi). Literalmente, cea mai 
corectă şi mai perfectă Trezire. Caracteristică numai Buddhaşilor. Scopul 
Mahāyāna, care înlocuieşte scopul Nirvānei private, personale, a Arhaţilor. 
Tradusă în literatura occidentală şi prin cuvāntul „Iluminare”. Sensul cuvāntului 
sanscrit „bodhi” este trezire sau înflorire completă, adică de trezire din iluzie, din 
vis, la Realitate, la Adevăr, şi respectiv de înflorire sau dezvoltare completă a 
tuturor calităţilor posibile. „Iluminare” poate presupune ca sens şi o sursă 
„exterioară” de „lumină”, şi ca cineva să fie „iluminat” în mod pasiv, printr-un fel 
de graţie divină, însă nu acesta este sensul în Buddhism, care este non-teist. Vezi 
„ILUMINARE”. 

TRIPLA NESTEMATĂ (tri-ratnā). 1) Buddha, 2) Dharma, 3) Samgha. Acestea 
sunt, de asemenea şi „refugiile” laicilor. 

VENERABIL (āyusmat). Apelativ respectuos pentru un călugăr. 
YOJANA. Unitate de măsură a lungimii, de aproximativ 12-15 km. 
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ZEU, ZEITATE, DIVINITATE (deva). Literalmente: „Cel care străluceşte”. În 
niciun sens un creator, nici omniscient, nici omnipotent; pur şi simplu, un locuitor 
al paradisului, cu durată de viaţă şi inteligenţă limitate; unul dintre cele şase 
destine temporare.  
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