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Statuia din imagine cântăreşte 5.500 de kilograme şi este făcută din aur de 
18 carate. Ea îl reprezintă pe Buddha Śakyamuni atingând pământul cu mâna ca 
atunci când, după Trezirea perfectă, i-a spus lui Māra că Pământul este martorul 
său că a atins Buddhaitatea. 

Valoarea actuală a aurului conţinut în statuie depăşeşte 250 de milioane de 
dolari. Ea a fost probabil turnată în secolele XIII-XIV. În secolul XVIII a fost 
acoperită cu ghips şi cu bucăţi de sticlă, pentru a părea ieftină şi insignifiantă şi 
pentru a scăpa astfel de la furt şi de la distrugere. Câteva zeci de ani a zăcut la 
vedere printre ruinele cetăţii unde a fost învelită în ghips, fără a prezenta vreun 
interes pentru cineva – aşadar ascunderea ei şi-a atins scopul. Ulterior, statuia a 
fost mutată de câteva ori, şi timp de două sute de ani a fost considerată ca fiind 
neimportantă. 

Timp de douăzeci de ani, între 1935 şi 1955, a stat sub un acoperiş de tablă 
într-un templu minor, neavând loc în interiorul templului. Atunci când a fost 
instalată până la urmă în templu, frânghiile s-au rupt şi ghipsul s-a spart, iar 
muncitorii care o instalau au văzut o mică parte din statuia din aur. Statuia a fost 
curăţată cu atenţie şi a fost revelată în toată splendoarea şi strălucirea ei, fiind 
acum vizitată de mii de pelerini şi de turişti. 

Veţi găsi în Tathāgatagarbha Sutra două comparaţii asemănătoare cu 
povestea acestei statui. 
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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/
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Introducere 

Tathāgatagarbha Sutra este una dintre cele mai importante învăţături din 
Dharma, din învăţăturile lui Buddha Śakyamuni, şi constituie fundamentul 
pentru numeroase tratate ulterioare, şi chiar şi pentru înfiinţarea de şcoli în 
cadrul Buddhismului. 

 
Pentru a uşura înţelegerea ei, textul tradus a fost împărţit în capitole. Această 

împărţire nu este parte din textul original, ci este intervenţia traducătorilor, 
pentru ca Sutra să fie mai uşor de urmărit. 

 
După cum veţi vedea, 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 ghidez înţelegerea cititorului, însă citirea sau 

înţelegerea prefeţei este complet facultativă. Ceea ce contează este Sutra în 
sine. 

 
Pentru a uşura înţelegerea acestor învăţături profunde am adăugat note 

explicative, pe care le veţi găsi după textul Sutrei. Bineînţeles, notele nu au 
profunzimea învăţăturilor, însă vă pot ajuta în lămurirea unor noţiuni, şi conţin 
şi informaţii suplimentare despre Dharma în general. 
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Prefaţă 

Pentru înţelegerea mesajului Divinului Buddha din acest discurs trebuie să 
luăm în considerare cui se adresează: ascultătorii sunt, în marea majoritate, 
Bodhisattvaşi şi Măreţi Bodhisattvaşi (adică Bodhisattvaşi ireversibili de la 
Trezirea supremă). Printre ascultători se numără şi câţiva Arhaţi, precum şi câţiva 
călugări în stadiul de antrenament pentru a deveni Arhaţi. 

În ceea ce îi priveşte pe toţi Arhaţii şi pe toţi Bodhisattvaşii, aceştia nu aveau 
cum să înţeleagă greşit ceea ce a predat Divinul Buddha, deoarece fiecare dintre 
ei avea realizarea faptului că cele cinci agregate (skandha în sanscrită, adică 
forma, senzaţia, percepţia, formaţiunile mentale şi conştiinţele) nu sunt „eu”, nu 
sunt „al meu”, nu sunt „sinele meu”, nu conţin un „eu”, nu sunt incluşi într-un 
„eu” şi nici nu aparţin unui „eu”. 

Mai mult, cel puţin Bodhisattvaşii aveau realizarea faptului că dharmele nu 
au nicio esenţă, că sunt Vacuitate. De aceea, faptul că Divinul Buddha a afirmat 
existenţa unei seminţe a Buddhaităţii (Tathāgatagarbha) în fiecare fiinţă nu îi 
putea duce pe drumuri greşite, nu îi putea face să creadă că Divinul Buddha a 
spus că  există într-adevăr o „esenţă” reală sau un „sine” real în „fiinţe” reale. La 
fel, ascultătorii ştiau că prin expresia „corpurile fiinţelor” Tathāgata nu s-a referit 
în niciun caz la corpurile din formă (din materie sau din energie). Dimpotrivă, toţi 
aceşti Arhaţi şi Bodhisattvaşi au interpretat spusele Divinului Buddha prin prisma 
realizării lor despre Realitate, prin prisma Vacuităţii şi a non-apariţiei dharmelor, 
şi de aceea au înţeles în mod corect ceea ce le-a fost explicat, că acea 
Tathāgatagarbha este un sinonim pentru prajñāpāramitā şi pentru multe alte 
denumiri. Ei deja realizaseră ce înseamnă de fapt „fiinţă”, „perturbare”, 
„esenţă”, şi aşa mai departe. 

 
Dacă explicaţia mea vi s-a părut greu de înţeles vă invit să citiţi şi celelalte 

traduceri de pe pagina web din nota introductivă, pentru a putea înţelege mai 
bine această Sutra, şi formidabilul ei mesaj. Ceea ce este foarte important de 
înţeles este că Divinul Buddha nu se referă în niciun caz la un sine, la un suflet, la 
un eu, la o esenţă sau la altceva similar, care să existe în fiinţe, ca şi cum fiinţele 
ar fi reale şi ar avea un „sâmbure” la fel de real. Învăţătura Sa este explicată în 
termeni perfect valizi în cadrul convenţionalului, însă aceşti termeni au o altă 
semnificaţie pentru cineva care măcar întrevede crâmpeie din Realitate – şi cel 
puţin la această înţelegere trebuie să ajungem şi noi înşine. 

 
Exact aşa cum spune Divinul Buddha, această învăţătură are rolul de a elimina 

perturbările, şi de aceea nu trebuie să considerăm că indică ceva „real”, 
deoarece perturbările apar tocmai pentru că are loc percepţia, imaginarea a ceva 
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real. Atât Tathāgatagarbha cât şi perturbările sunt doar concepte, sunt doar 
imaginări care au rolul de a opri imaginări, concepte, percepţii. Oprirea tuturor 
imaginărilor, percepţiilor, conceptelor, aceasta este numită „dezvăluirea 
Tathāgatagarbha”, sau manifestarea înţelepciunii primordiale, fundamentale, 
transcendente. 

 
Aşadar, putem înţelege din această Sutra şi că Trezirea constă de fapt în 

eliminarea perturbărilor, în a le face să înceteze complet şi iremediabil, prin 
eliminarea cauzelor lor, şi că Trezirea nu este obţinerea a „ceva”, sau „sporirea” 
a ceva, sau „generarea” a ceva. Trezirea este dezvăluirea Tathāgatagarbha sau 
Prajñāpāramitā, prin încetarea perturbărilor şi nu atingerea sau obţinerea a ceva. 
Aceşti termeni de obţinere, de atingere sau de producere sunt folosiţi doar în 
contextul perturbărilor, de exemplu pentru a indica fiinţelor să înlocuiască o 
perturbare foarte negativă cum este furia cu o perturbare mai puţin negativă 
cum este iubirea binevoitoare. Aceasta din urmă este mai puţin negativă 
deoarece este tot o perturbare, pentru că are loc tot în contextul ignoranţei, al 
perceperii, conceperii şi imaginării de fiinţe, suferinţă, etc., însă este virtuoasă 
sau bună în sensul obişnuit pentru că reduce din suferinţele fiinţelor. 

 
Lucrările profunde ale lui Ārya Nāgārjuna, pe care le puteţi găsi pe pagina 

web din nota introductivă, vă pot ajuta să înţelegeţi foarte bine aceste aspecte. 
Înţelegerea Tathāgatagarbha Sutra este foarte importantă şi aduce beneficii 

imense, şi de aceea îndemn toţi cititorii să depună aceste eforturi pentru a o 
înţelege corect, şi în general pentru a înţelege şi a practica Dharma în mod 
corect. 
  



6 
 

Tathāgatagarbha Sutra 

Descrierea împrejurărilor şi a participanţilor 

Aşa am auzit odată1. 
Divinul Buddha se afla pe muntele Gṛdhrakūṭa2, lângă Rājagṛha3, în sala 

pentru învăţături a unui pavilion cu mai multe etaje construit din lemn aromat 
de santal.  

Divinul Buddha atinsese Buddhaitatea în urmă cu zece ani, şi  era însoţit [n.t. 
în momentul discursului] de o adunare de o sută de mii de venerabili călugări4 şi 
de o mulţime imensă de Bodhisattvaşi şi de Măreţi Bodhisattvaşi [n.t. veniţi din 
diferite tărâmuri-Buddha], de şaizeci de ori mai numeroasă decât firele de nisip 
din fluviul Gange5. 

Toţi îşi perfecţionaseră deja vigoarea6 şi făcuseră deja ofrande către sute de 
mii de koti de niyuta7 de Buddhaşi. Toţi puteau să învârtă Roata Ireversibilă a 
Dharmei8. Dacă o fiinţă le auzea numele, ea devenea ireversibilă de la Calea 
perfectă9. 

Numele lor erau: Bodhisattva Dharmamati, Bodhisattva Siṃhamati, 
Bodhisattva Vajramati10, Bodhisattva Minte Armonioasă, Bodhisattva Śrimati, 
Bodhisattva Candraprabha, Bodhisattva Ratnaprabha, Bodhisattva Purnacandra, 
Bodhisattva Vikrama, Bodhisattva Anantavikramin, Bodhisattva 
Trailokyavikramin, Bodhisattva Avalokiteśvara, Bodhisattva Mahāsthāmaprāpta, 
Bodhisattva Gandhahastin, Bodhisattva Sugandha, Bodhisattva Aromă Care 
Depăşeşte Sublimul, Bodhisattva Bază Supremă, Bodhisattva Suryagarbha, 
Bodhisattva Împodobit cu Drapel, Bodhisattva Marele Drapel Multicolor, 
Bodhisattva Vimalaketu, Bodhisattva Lumină Nelimitată, Bodhisattva Care Dă 
Lumină, Bodhisattva Vimalaprabha, Bodhisattva Pramuditaraja, Bodhisattva 
Sadapramudita, Bodhisattva Ratnapani, Bodhisattva Akaśagarbha, Bodhisattva 
Regele Luminii Virtuţii, Bodhisattva Regele Independent Al Practicilor, 
Bodhisattva Dhāraṇī, Bodhisattva Sarvaśokapramardin, Bodhisattva Care 
Eliberează Toate Fiinţele Din Suferinţă, Bodhisattva Minte Bucuroasă, 
Bodhisattva Purnamanoratha, Bodhisattva Satisfacţie Eternă, Bodhisattva 
Splendoare Completă, Bodhisattva Ratnamati, Bodhisattva Corpul Unei Femei 
Transformate, Bodhisattva Marele Bubuit Al Tunetului, Bodhisattva 
Kalyāṇamitra, Bodhisattva Vederi Non-irelevante, Bodhisattva 
Sarvadharmasvatantra, Bodhisattva Maitreya şi Bodhisattva Mañjuśrī.11 Mai 
erau prezenţi şi alţi Bodhisattvaşi şi Măreţi Bodhisattvaşi asemenea lor, din 
nenumărate Tărâmuri-ale-Buddhaşilor12, numărul lor fiind de şaizeci de ori mai 
mare decât cel al firelor de nisip din fluviul Gange. 
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Toţi aceştia, împreună cu un număr incalculabil de zei (Deva), de Nāga, de 
Yakṣa, de Gandharva, de Asura, de Garuḍa, de Kinnara şi de Mahoraga, s-au 
adunat pentru a-şi arăta respectul şi pentru a-i face ofrande [n.t. Divinului 
Buddha]. 

Divinul Buddha îşi începe învăţătura cu un miracol 

În acel moment, Divinul Buddha se afla în meditaţie în pavilionul din santal 
şi, prin puterea sa miraculoasă13, a manifestat un spectacol extraordinar. Pe cer 
au apărut nenumărate flori de lotus cu câte o mie de petale, fiecare floare fiind 
încă închisă, mare cât o roată de caleaşcă, şi plină de culori şi de arome imposibil 
de descris sau de enumerat. Florile s-au ridicat şi au acoperit paradisurile, 
asemenea unui drapel făcut din nestemate, şi fiecare dintre ele strălucea cu 
nenumărate raze de lumină. Toate petalele florilor s-au deschis simultan, în toată 
splendoarea lor. În mijlocul fiecărei flori se afla câte o imagine a unui Buddha14. 
Toate imaginile de Buddhaşi din toate florile stăteau în postura lotus15, şi fiecare 
radia nenumărate sute de mii de raze de lumină. Apoi, prin puterea lui Buddha, 
toate florile au început să se ofilească în acelaşi moment. Pe măsură ce se ofileau 
şi deveneau tot mai închise la culoare, ele răspândeau un miros tot mai urât şi 
mai dezgustător. Însă, în mijlocul florilor, imaginile de Buddha erau perfect 
vizibile, şi străluceau în continuare cu sute de mii de raze de lumină, luminând 
întrega lume. 

 
Acest spectacol era atât de minunat încât întreaga adunare s-a bucurat 

extrem de mult, şi a dansat în extaz. Manifestarea era atât de neobişnuită şi de 
miraculoasă încât toţi au început să se întrebe de ce toate acele nenumărate flori 
minunate s-au ofilit dintr-o dată, şi de ce fiecare imagine a unui Buddha era în 
continuare perfect vizibilă, foarte frumoasă şi foarte strălucitoare. 

Tathāgata a văzut uimirea Bodhisattvaşilor şi motivul pentru care ei erau atât 
de surprinşi, şi de aceea [s-a îndreptat spre adunare şi] i s-a adresat lui [n.t. 
Bodhisattva] Vajramati, spunând: „Kulaputra16! Dacă ceva din ceea ce predă 
Buddha te uimeşte, îndrăzneşte să pui întrebări!” 

Bodhisattva Vajramati cere lămuriri 

Bodhisattva Vajramati ştia că toată lumea, din întreaga adunare, era 
perplexă, şi de aceea i s-a adresat Divinului Buddha, spunând: „Bhagavān17! De 
ce se află imagini ale Buddhaşilor în fiecare dintre nenumăratele flori care 
acoperă acum lumea? Şi de ce toate florile s-au ofilit şi au putrezit dar imaginile 
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Buddhaşilor au rămas neschimbate, emanând neîncetat miriade de raze de 
lumină?” 

Toată lumea din adunare a privit [spre Buddha] şi şi-a împreunat mâinile în 
semn de respect. 

 
Atunci, Bodhisattva Vajramati a vorbit în gāthā18: 
 
„Niciodată nu am fost martor 
Al unui spectacol mai miraculos decât cel de astăzi, 
Adică vederea a sute de mii de milioane de Buddhaşi, 
Aşezaţi în florile de lotus, 
Fiecare emiţând nenumărate raze 
Care umplu toate locurile sfinte, 
Împrăştie mizeria învăţătorilor falşi, 
Şi împodobesc toate lumile! 
[n.t. Apoi] lotuşii s-au ofilit dintr-o dată; 
Absolut toţi erau dezgustători. 
[Însă imaginile Buddhaşilor au rămas 
Neclintite şi neschimbate, 
Fiecare strălucind cu miriade de raze de lumină, 
Ca şi cum ar fi făcute din diamant.] 
Te rog spune-ne, 
De ce ai manifestat această viziune miraculoasă? 
Vedem acum Buddhaşi mai numeroşi 
Decât firele de nisip din Gange, 
Şi nenumărate forme extraordinare. 
Niciodată nu am văzut 
Ceva asemănător cu ceea ce văd acum. 
Te rog să ne dai o explicaţie 
Care să ne lămurească19.” 
 
Atunci Divinul Buddha i s-a adresat lui [n.t. Bodhisattva] Vajramati şi tuturor 

celorlalţi Bodhisattvaşi, spunând: „Fii de familie nobilă, există un discurs20 amplu 
şi profund numit «Tathāgatagarbha [n.t. Sutra]». V-am arătat toate aceste 
semne [n.t. miraculoase] deoarece vreau să vi-l expun. Trebuie să îl ascultaţi cu 
atenţie, şi să îl contemplaţi bine.” 

Toţi au spus: „Minunat! Dorim foarte mult să îl auzim!”. 
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Explicaţia miracolului cu florile de lotus şi imaginile de Buddhaşi 

Divinul Buddha a spus: „Fii de familie nobilă, folosind exemplul acestor 
nenumărate flori făcute să apară de către Tathāgata21, care s-au ofilit dintr-o 
dată, şi a nenumăratelor imagini de Buddhaşi cu toate podoabele lor, aşezate în 
postura lotus în mijlocul florilor [de lotus], care răspândeau o lumină atât de rară 
încât toţi din adunare, fără excepţie, au arătat admiraţie şi respect, se poate face 
o comparaţie. 

Fii de familie nobilă, într-o manieră similară, atunci când privesc toate fiinţele 
cu ochiul meu de Buddha22, prin cunoaşterea23 mea de Tathāgata văd că toate 
fiinţele sunt învelite în nenumărate perturbări24, cum ar fi cele ale lăcomiei, urii, 
ignoranţei25, iluziei şi jinduirii26. De asemenea, văd că în interiorul fiinţelor 
învelite în perturbări se află nenumăraţi Tathāgata, neclintiţi, înzestraţi ca şi mine 
cu viziune şi cunoaştere de Tathāgata27. 

Fii de familie nobilă, toate fiinţele28, deşi sunt învelite în toate felurile de 
perturbări, au o sămânţă-de-Buddha (Tathāgatagarbha) care este perfect curată 
pentru eternitate29, şi care este complet înzestrată cu calităţi identice cu ale 
mele. 

Comparaţia (sau parabola) cu Tathāgata în lotus 

Fii de familie nobilă, este ca şi cu o persoană cu vedere supranaturală care 
poate vedea corpurile de Tathāgataşi aşezate în poziţia lotus în interiorul florilor, 
deşi petalele lor încă nu s-au deschis. Desigur, după ce petalele ofilite au căzut, 
acei Buddhaşi pot fi văzuţi de toată lumea. Într-un fel asemănător [n.t. cu 
persoana cu vedere supranaturală din exemplu], Buddha poate vedea cu 
adevărat Tathāgatagarbha fiinţelor. Şi pentru că vrea să le-o dezvăluie, el expune 
discursurile (sau Sutrele) şi Dharma, pentru a da la o parte petalele ofilite şi 
putrede ale perturbărilor, şi pentru a revela natura-de-Buddha30. 

Fii de familie nobilă, aceasta este învăţătura (Dharma) [esenţială] a tuturor 
Buddhaşilor: fie că în lume apar sau nu Buddhaşi, sămânţa-de-Buddha 
(Tathāgatagarbha) a tuturor fiinţelor este eternă şi neschimbătoare31. Însă ele32 
sunt acoperite de perturbările33 fiinţelor. Atunci când [n.t. un] Tathāgata apare 
în lume34, el expune Dharma pretutindeni, pentru a le elimina ignoranţa şi 
suferinţa35, şi pentru a le curăţa (sau purifica) înţelepciunea fundamentală36. 

Fii de familie nobilă, dacă un Bodhisattva are credinţă în această învăţătură37 
şi o practică având o minte focalizată unidirecţional, el se va elibera complet de 
toate perturbările şi murdăriile şi va obţine Trezirea perfectă38, iar apoi va realiza 
pretutindeni activităţile-de-Buddha39, pentru binele lumii.” 

 



10 
 

Atunci, Bhagavān a vorbit în versete: 
 
„Este ca şi cu florile de lotus: 
Înainte ca petalele lor să se fi deschis, 
[n.t. Numai] cineva înzestrat cu vedere supranaturală 
Poate vedea nepătata Tathāgatakāya40. 
După ce florile ofilite sunt date la o parte, 
Se poate vedea fără niciun obstacol Învăţătorul, 
Care, pentru a reteza41 perturbările, 
Apare triumfal în lume. 
Buddha vede că 
Toate42 felurile de fiinţe au Tathāgatagarbha. 
Ea este acoperită de nenumărate perturbări, 
Ca o încrengătură de petale ofilite şi urât mirositoare. 
Aşadar, pentru toate fiinţele, 
Eu expun pretutindeni43 sublima Dharma, 
Pentru a le ajuta să îşi elimine perturbările 
Şi să ajungă repede pe Calea către Buddhaitate44. 
Eu văd cu ochiul meu de Buddha 
Că în corpurile45 tuturor fiinţelor 
Stă ascunsă Buddhagarbha, 
Şi expun Dharma pentru a o revela.” 

Comparaţia cu mierea păzită de albine 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] „Sau, fii de familie nobilă, este ca şi cu 
mierea pură aflată într-o peşteră sau într-un copac, înconjurată şi apărată de un 
roi imens de albine. Se poate întâmpla să ajungă pe acolo o persoană pricepută 
în mijloace, care cunoaşte nişte metode foarte bune. Mai întâi ea scapă de 
albine46, apoi ia mierea, şi apoi face ceea ce vrea cu ea, o mănâncă sau o oferă 
tuturor. 

Tot aşa, fii de familie nobilă, toate fiinţele au Tathāgatagarbha. Ea este ca 
mierea pură dintr-o peşteră sau dintr-un copac47, însă este acoperită de 
perturbări care, asemenea unui roi de albine, împiedică ajungerea la ea. Eu văd 
clar [n.t. asta,] cu ochiul meu de Buddha, şi expun Dharma folosind metodele 
virtuoase potrivite pentru a distruge48 perturbările49 şi pentru a dezvălui vederea 
de Buddha50, şi realizez pretutindeni activităţi de Buddha, pentru binele lumii.”  

 
După aceea, Divinul Buddha a vorbit în versete: 
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„Este ca atunci când mierea 
Dintr-o peşteră sau dintr-un copac, 
Deşi este înconjurată de foarte multe albine, 
Este luată de cineva care cunoaşte o metodă iscusită 
Pentru a scăpa mai întâi de roiul de albine. 
Tathāgatagarbha fiinţelor 
Este precum mierea din copac sau din peşteră. 
Hăţişul ignoranţei şi al suferinţei 
Este asemenea roiului de albine 
Care împiedică ajungerea la miere. 
Pentru binele tuturor fiinţelor, 
Eu expun sublima Dharma. 
Cu mijloace iscusite şi virtuoase 
Elimin albinele – perturbări 
Şi dezvălui Tathāgatagarbha. 
Înzestrat cu o putere de convingere  
Care nu poate fi împiedicată de niciun obstacol 
Eu predau nectarul Dharmei, 
Purificând fiinţele din şi cu compasiune, 
Ajutându-le pretutindeni 
Să ajungă la Trezirea Perfectă.” 

Comparaţia cu seminţele închise în coajă 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] „Sau, fii de familie nobilă, este ca şi cu un 
bob de orez căruia încă nu i s-a îndepărtat coaja. Cineva foarte sărac poate face 
prostia să îl dispreţuiască51 şi să creadă că este ceva ce trebuie aruncat. Însă 
atunci când este curăţat [de coajă], miezul poate fi folosit foarte uşor. Fii de 
familie nobilă, tot aşa, atunci când privesc fiinţele cu ochiul meu de Buddha, văd 
cum coaja perturbărilor (kleśa) acoperă viziunea nelimitată de Tathāgata. De 
aceea, folosind metodele potrivite, eu expun Dharma pentru a face posibilă 
eliminarea acelor perturbări, purificarea perfecţiunii cunoaşterii (jñāna 
pāramitā), şi pentru ca în toate lumile [n.t. fiinţele] să atingă anuttara-samyak-
saṁbodhi52.” 

 
Apoi Divinul Buddha a vorbit în versete: 
 
„Este ca atunci când toate seminţele [unei plante] 
Ale căror coji nu au fost curăţate încă 
Sunt dispreţuite de o persoană săracă, 
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Şi sunt considerate bune doar de aruncat. 
Deşi din exterior par ceva complet nefolositor, 
Interiorul este veritabil şi nu trebuie ignorat. 
După ce cojile sunt date la o parte, 
[Seminţele] devin hrană demnă de un rege. 
Eu văd că în toate felurile de fiinţe 
Buddhagarbha este ascunsă de perturbări. 
Eu predau eliminarea acelor perturbări 
Pentru a face posibil fiinţelor 
Să obţină înţelepciunea perfectă53. 
Aşa cum eu am Tathāgatadhātu54, 
Aşa au şi toate fiinţele. 
Atunci când îl dezvoltă şi îl purifică, 
Ele ajung repede la Calea inegalabilă55.” 

Comparaţia cu bucata de aur din mizerii 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] „Sau, fii de familie nobilă, este ca şi cu o 
bucată de aur pur căzută într-o groapă cu gunoaie şi dejecţii, şi care a stat 
scufundată acolo, nefiind văzută cu anii. Indiferent la trecerea timpului, aurul pur 
nu se degradează deloc, însă nimeni nu ştie că se află acolo. Dar să zicem că 
cineva care are vedere supranaturală a trecut pe acolo şi le-a spus oamenilor: „În 
gunoiul acela murdar se află o bucată de aur curat, veritabil. Trebuie să o scoateţi 
de acolo şi să o folosiţi cum doriţi.” Fii de familie nobilă, nenumăratele voastre 
perturbări sunt gunoaiele şi dejecţiile. Bucata de aur pur, veritabil, este 
Tathāgatagarbha voastră56. De aceea, Tathāgata expune pe larg Dharma pentru 
a face posibil ca fiinţele să îşi distrugă perturbările, să atingă Trezirea perfectă, 
de nedepăşit, şi să realizeze activităţi de Buddha.” 

 
Apoi Divinul Buddha a vorbit în versete: 
 
„Este ca atunci când aurul este scufundat 
În gunoaie murdare, unde nimeni nu îl poate vedea. 
Însă cineva cu vedere supranaturală îl vede 
Şi le spune oamenilor despre el, aşa: 
«[n.t. Este acolo.] Dacă îl scoateţi şi îl spălaţi, 
Puteţi face ce vreţi cu el.» 
Toţi, familia şi rudele, se bucură. 
Astfel este vederea Celui-Bine-Plecat57. 
El vede că, pentru toate felurile de fiinţe, 
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Tathāgatadhātu nu este deloc afectat 
Deşi este scufundat în mâlul murdar al petrubărilor. 
De aceea, Tathāgata predă Dharma în mod priceput58, 
Şi face posibil ca fiinţele să întreprindă cele necesare 
Pentru ca perturbările care acoperă Buddhadhātu59 
Să fie eliminate rapid, şi fiinţele să fie purificate.” 

Comparaţia cu o comoară ascunsă sub casa unor oameni săraci 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] „Sau, fii de familie nobilă, este ca o comoară 
ascunsă sub o gospodărie săracă, aparţinând unor oameni săraci. Comoara nu 
poate vorbi şi nu poate spune că se află acolo, din moment ce nu este conştientă 
de sine însăşi şi nici nu are voce. De aceea, nimeni nu poate afla de această 
comoară. Aşadar, oamenii din acea casă se consideră săraci deşi trec pe deasupra 
ei de multe ori în fiecare zi. 

Este la fel şi cu fiinţele. Comoara măreţei Dharma se află în corpul60 fiinţelor. 
Ea nu aude şi nici nu este conştientă de ataşările, dependenţa şi iluziile 
încăpăţânate ale celor cinci [feluri de] dorinţe61. Roata Samsarei se învârte, şi 
fiinţele îndură nenumărate suferinţe62. Însă puterea viziunii (sau vederii) unui 
Tathāgata nu se teme [şi nu este obstrucţionată] de absolut nimic. De aceea, 
apar Buddhaşi în lume, şi dezvăluie fiinţelor Tathāgata-Dharma-garbha63 din 
corpurile lor; iar fiinţele cred în ea, o acceptă şi îşi purifică înţelepciunea 
fundamentală64. Peste tot, pentru binele fiinţelor, el relevă Tathāgatagarbha. 
Pentru cei care cred (sau au încredere)65 în Buddha, El foloseşte o putere de 
convingere căreia nicio piedică nu îi stă în cale. Fii de familie nobilă, cu ochiul 
meu de Buddha văd că toate fiinţele au Tathāgatagarbha, şi de aceea expun 
Bodhisattvaşilor această [învăţătură din] Dharma.” 

 
Apoi Tathāgata a vorbit în versete: 
 
„Este ca o comoară 
Aflată sub casa unui om apăsat de sărăcie. 
Comoara nu poate vorbi, 
Iar proprietarul [casei] nu ştie de ea. 
Foarte mult timp, ea stă în întuneric, îngropată, 
Şi nu este nimeni care să spună despre prezenţa ei. 
Atunci când ai o comoară dar nu ştii de ea, 
Asta cauzează sărăcie şi suferinţă. 
Atunci când ochiul-Buddha priveşte fiinţele, 
Vede că, deşi ele transmigrează 
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Prin cele cinci destine66, 
O mare comoară se află în corpurile lor, 
[n.t. O comoară] eternă şi neschimbătoare. 
Vâzând asta, Buddha predă (sau învaţă) 
Pentru binele tuturor fiinţelor, 
Făcând posibil ca ele să obţină Jñānagarbha67, 
Şi măreaţa comoară de a fi Protector al Lumii68. 
Dacă veţi crede ceea ce v-am învăţat 
Despre faptul că toate fiinţele au o comoară, 
Şi dacă practicaţi aceasta cu credinţă şi cu vigoare, 
Folosind mijloace şi metode virtuoase potrivite, 
Veţi obţine repede Inegalabila Trezire.” 

Comparaţia cu sămânţa cu coajă lemnoasă 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] „Sau, fii de familie nobilă, este ca sămânţa 
cu coajă lemnoasă din fructul de mango69, care [n.t. sămânţă] nu se strică70. 
Atunci când o plantezi în pământ, ea creşte şi se face cel mai mare şi mai falnic 
dintre copaci. 

Tot aşa, fii de familie nobilă, atunci când mă uit la fiinţe cu vederea mea de 
Buddha, văd că Tathāgatagarbha este înconjurată de coaja ignoranţei, la fel cum 
seminţele unui fruct se pot găsi numai în mijlocul său. Fii de familie nobilă, acea 
Tathāgatagarbha este [acum] rece şi necoaptă71. Ea este profunda Nirvana care 
este făcută să apară prin Măreaţa Cunoaştere (mahajñāna). Este numită Samyak 
Sambuddha (Buddha Suprem), Tathāgata, Arhat72, şi aşa mai departe73. Fii de 
familie nobilă, după ce Tathāgata a privit fiinţele, el dezvăluie această învăţătură 
pentru a purifica jñāna (cunoaşterea) Bodhisattvaşilor şi a Măreţilor 
Bodhisattvaşi.” 

 
Atunci, Divinul Buddha a vorbit în versete: 
 
„Este ca şi cu sămânţa din fructul de mango, 
Care nu se degradează. 
Dacă o plantăm în pământ, 
Va apărea un copac măreţ. 
Viziunea fără cusur a lui Tathāgata 
Vede că Tathāgatagarbha din corpul fiinţelor 
Este la fel ca sămânţa dintr-o floare sau dintr-un fruct. 
Deşi ignoranţa învăluie Buddhagarbha 
[Asemenea pulpei fructului], 



15 
 

Trebuie să aveţi credinţă şi să realizaţi 
Că aveţi înţelepciunea-samādhi74, 
Care este neclintită, calmă şi indestructibilă, 
[Complet lipsită de imaginare iluzorie]. 
Eu predau Dharma şi dezvălui Tathāgatagarbha, 
Pentru ca voi să obţineţi repede Calea de Nedepăşit, 
Aşa cum un fruct creşte în cel mai falnic dintre copaci.” 

Comparaţia cu imaginea unui Tathāgata învăluită în zdrenţe 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] „Sau, fii de familie nobilă, este ca şi cu un 
om care avea o statuie din aur pur [n.t. care îl reprezenta pe Divinul Buddha], 
care trebuia să călătorească în altă ţară pe drumuri mai lăturalnice şi care se 
temea că ar putea fi atacat, jefuit şi ucis. De aceea, el a învelit statuia în cârpe 
uzate şi murdare, pentru ca nimeni să nu ştie că o are. Pe drum, omul a murit 
brusc75 şi statuia din aur [învelită în zdrenţe] a fost aruncată pe jos. Călătorii [care 
au trecut ulterior pe acelaşi drum] au călcat-o în picioare, şi ea a devenit 
dezgustător de murdară. Însă o persoană cu vedere supranaturală a văzut că 
între cârpele uzate şi murdare se afla o statuie din aur pur, a luat-o de jos, a 
dezvelit-o şi i-a adus omagii. 

Tot aşa, fii de familie nobilă, eu văd fiinţele, cu multele lor perturbări, 
transmigrând prin noaptea lungă a nesfârşitei Samsara, şi văd că în corpurile lor76 
se află minunata Tathāgatagarbha77. Ele78 sunt măreţe şi pure, deloc diferite de 
mine însumi. Buddha predă fiinţelor Dharma din acest motiv, [adică] pentru ca 
ele să reteze perturbările şi să purifice Tathāgatajñāna. Eu învârt Roata 
Dharmei79 din nou şi din nou pentru ca Dharma să ajungă [n.t. la toate fiinţele 
din] toate lumile.” 

 
Atunci, Divinul Buddha a vorbit în versete: 
 
„Este ca şi cu un călător spre o altă ţară, 
Care duce cu el o statuie din aur 
Pe care o înveleşte în cârpe uzate şi murdare, 
Şi o scapă80 pe un câmp viran. 
Cineva înzestrat cu vedere supranaturală o vede 
Şi spune altora despre ea. 
Ei dau la o parte cârpele murdare şi dezvăluie statuia, 
Şi cu toţii se bucură foarte mult. 
Aşa este şi vederea mea supranaturală: 
Văd că fiinţele de toate felurile 
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Sunt încâlcite în perturbări şi în karma negativă81, 
Şi sunt chinuite de toate suferinţele Samsarei. 
Mai văd însă şi că, 
În praful ignoranţei tuturor fiinţelor, 
Tathāgatagarbha stă neclintită, 
Măreaţă şi indestructibilă. 
După ce am văzut asta, 
Explic Bodhisattvaşilor 
Că perturbările şi karma negativă 
Învăluie cel mai măreţ şi mai triumfător corp. 
Trebuie să vă străduiţi să le retezaţi82 
Şi să manifestaţi Tathāgatajñāna83. 
Ea este refugiul tuturor, 
Al zeilor, al oamenilor, al Nagaşilor şi al spiritelor84.” 

Comparaţia cu femeia săracă în al cărei pântec se află un viitor 
rege 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] „Sau, fii de familie nobilă, este ca şi cu o 
femeie săracă şi foarte respingătoare, pe care ceilalţi o urăsc, dar care are în 
pântece un fiu care este un Ārya85. El va deveni un Cakravartin, [n.t. adică] un 
rege al celor patru direcţii. Însă ea nu îi cunoaşte viitorul şi se gândeşte mereu la 
el ca fiind un copil născut în condiţii nefavorabile, în sărăcie, într-un mediu 
extrem de josnic. 

Tot aşa, fii de familie nobilă, Tathāgata vede că toate fiinţele sunt purtate de 
Roata Samsarei, îndurând suferinţă şi primind otravă [în nenumăratele naşteri în 
Samsara, care este un mediu extrem de josnic], însă corpurile lor au [n.t. în ele] 
Tathāgatagarbha. Dar, întocmai ca acea femeie, fiinţele nu realizează asta, motiv 
pentru care Tathāgata predă Dharma pretutindeni, spunând: „Fii de familie 
nobilă, nu vă consideraţi inferiori sau josnici[, nu vă dispreţuiţi]! Fiecare dintre 
voi posedă Buddhadhātu! Dacă veţi face eforturi şi vă veţi distruge relele 
trecute86, atunci veţi primi titlul de Bodhisattva şi apoi de Bhagavān87, şi veţi 
lămuri şi veţi salva nenumărate fiinţe88.”  

 
Atunci, Divinul Buddha a vorbit în versete: 
 
„Este ca şi cu o femeie săracă, 
Ce are un aspect, miros, etc. dezgustătoare, 
Dar care poartă [în pântec] un fiu Ārya 
Care va deveni un Rege Planetar. 
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Înzestrat din belşug cu Cele Şapte Nestemate89 
Şi cu toate virtuţile, 
El va poseda, ca rege, toată suprafaţa Pământului. 
Însă femeia este incapabilă să ştie toate acestea, 
Şi concepe numai gânduri de inferioritate. 
Eu văd că toate fiinţele  
Se cred abandonate şi sărace, 
Şi sunt înfricoşate şi suferă din cauza dharmelor90. 
În corpul lor se află Tathāgatagarbha, 
Însă fiinţele nu realizează asta. 
De aceea, eu le spun Bodhisattvaşilor: 
«Aveţi grijă să nu vă consideraţi inferiori! 
În corpurile voastre se află Tathāgatagarbha. 
Ele conţin mereu 
Lumina eliberatoare a lumii.» 
Dacă vă veţi strădui 
Şi nu veţi petrece prea mult timp 
Stând în sala de meditaţie91, 
Veţi obţine Calea celei mai înalte Realizări92 (sau Puteri), 
Şi veţi salva93 nenumărate fiinţe.” 

Comparaţia cu statuile din aur pur învelite în matriţele din lut 
înnegrite de foc 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] „Sau, fii de familie nobilă, este ca şi cu un 
metalurg foarte priceput care toarnă o statuie din aur pur. După ce turnarea s-a 
încheiat, statuia este răsturnată şi apoi aşezată pe jos. Deşi exteriorul este ars şi 
înnegrit, interiorul este neschimbat94. Atunci când matriţa este deschisă şi 
statuia este scoasă din ea, culoarea ei aurie este orbitor de strălucitoare. 

La fel, fii de familie nobilă, atunci când Tathāgata priveşte toate fiinţele, el 
vede că Buddhagarbha este în interiorul corpului lor, înzestrată cu imens de 
multele virtuţi ale sale. După ce a văzut asta, el dezvăluie această [n.t. învăţătură] 
şi o răspândeşte pretutindeni, pentru ca [n.t. fiinţele] să obţină Eliberarea. El 
elimină perturbările prin cunoaşterea sa asemănătoare cu diamantul, cu fulgerul 
şi cu tunetul (vajra jñāna) şi dezvăluie Buddhakāya95, aşa cum o persoană 
dezvăluie o statuie din aur.” 

 
Atunci, Divinul Buddha a vorbit în versete:  
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„Este ca şi cu o mare turnătorie 
În care se află nenumărate statui din aur. 
Oamenii proşti se uită la exterior 
Şi văd numai matriţele înnegrite. 
Metalurgul priceput vede că ele s-au răcit, 
Şi apoi le deschide pentru a le scoate conţinutul. 
Toate impurităţile sunt eliminate 
Şi toate caracteristicile96 sunt dezvăluite. 
Cu viziunea mea de Buddha 
Eu văd că toate fiinţele sunt astfel. 
În interiorul cojii de noroi97 a pasiunilor, 
Toate au natura-de-Tathāgata98. 
Cu ajutorul cunoaşterii transcendente 
Fiinţele sparg matriţa perturbărilor 
Şi dezvăluie Tathāgatagarbha, 
Asemenea aurului pur şi strălucitor. 
La fel cum eu am văzut asta 
Şi i-am instruit pe Bodhisattvaşi, 
Şi voi trebuie să o acceptaţi99 
Şi la rândul vostru să lămuriţi toate celelalte fiinţe.” 

Meritul imens obţinut prin urmarea şi răspândirea acestei Sutra 

Apoi Divinul Buddha i s-a adresat lui Vajramati şi celorlalţi Bodhisattvaşi şi 
Mari Bodhisattvaşi, spunând: „Fie că sunteţi călugări, [călugăriţe], practicanţi 
laici bărbaţi sau femei100, fii sau fiice de familie nobilă, trebuie să acceptaţi, să 
recitaţi, să onoraţi (sau să veneraţi) şi să expuneţi pretutindeni această 
«Tathāgatagarhba Sutra», pentru binele celorlalţi. Virtuţile (sau meritele) pe care 
le veţi obţine prin aceasta sunt incalculabile. 

Vajramati, dacă, de dragul Căii către Buddhaitate, un Bodhisattva ar munci 
asiduu, cu multă sârguinţă, sau ar cultiva cunoaşterea superioară (abhijñā), sau 
ar intra în concentrări (samādhi), sau ar vrea să planteze rădăcinile virtuţii, sau 
ar venera Buddhaşii din prezent, [n.t. care sunt] mai numeroşi decât firele de 
nisip din Gange, sau ar construi pavilioane101 mai numeroase decât firele de nisip 
din Gange, care ar conţine cele şapte nestemate şi ar avea o înălţime de 120 de 
kilometri şi o lăţime de 20 kilometri, sau [n.t. dacă acel Bodhisattva] ar pune în 
aceste pavilioane şi canapele împodobite cu cele şapte nestemate şi acoperite 
de picturi divine, sau dacă ar construi zilnic, pentru fiecare Buddha, mai multe 
pavilioane cu cele şapte nestemate decât firele de nisip din Gange şi le-ar oferi 
fiecărui Tathāgata şi Bodhisattva şi Śravaka din Sangha, sau dacă ar face aşa ceva 
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peste tot102, pentru toţi Buddhaşii din prezent, al căror număr este mai mare 
decât cel al firelor de nisip din Gange103, sau [n.t. dacă acel Bodhisattva] ar 
construi de cincizeci de ori mai multe pavilioane împodobite cu nestemate decât 
numărul firelor de nisip din Gange, şi dacă le-ar oferi fiecărui Tathāgata şi 
Bodhisattva şi Śravaka din Sangha, sau dacă ar face aşa ceva pretutindeni, pentru 
toţi Buddhaşii din prezent, al căror număr este mai mare decât cel al firelor de 
nisip din Gange, sau dacă ar ridica de cincizeci de ori mai multe pavilioane cu 
nestemate decât sunt fire de nisip în Gange, pe care le-ar da ca ofrandă la de 
cincizeci de ori mai mulţi Buddha, Bodhisattva şi Śravaka din Sangha decât sunt 
fire de nisip în Gange, şi dacă ar face asta timp de sute de mii de milioane de 
miliarde de kalpa (ere), Vajramati, acel Bodhisattva tot nu ar fi egalul persoanei 
care găseşte o mare şi profundă bucurie (pramuditā) şi Trezirea perfectă în 
«Tathāgatagarhba Sutra», care o acceptă, o recită, o copiază, sau măcar 
[memorează şi] venerează chiar şi o singură metaforă104 din ea. 

Vajramati, deşi numărul de rădăcini ale virtuţii105 plantate de acei fii de 
familie nobilă, la îndemnul Buddhaşilor şi pentru a fi oferite Buddhaşilor, este 
incalculabil, [n.t. totuşi meritul lor total106] nu ajunge nici la a suta parte, nici la a 
mia parte, nici la a milioana parte, şi nici la vreo parte sesizabilă a numărului de 
virtuţi107 obţinute de fiii şi fiicele de familie nobilă care venerează108 
«Tathāgatagarhba Sutra».”  

 
Apoi, Divinul Buddha a vorbit în versete: 
 
„Dacă o fiinţă care caută să atingă Trezirea perfectă 
Ascultă această Sutra şi o acceptă, 
Şi [memorează,] copiază, venerează 
Sau explică cu veneraţie altcuiva 
Chiar şi un singur verset [n.t. din ea], 
Atunci subtila, profunda Tathāgatagarbha 
Va ieşi imediat109, însoţită de beatitudine. 
Dacă vă dedicaţi acestei învăţături adevărate, 
[Şi practicaţi conform ei, pentru a atinge Buddhaitatea,] 
Atunci virtuţile voastre vor fi incalculabile. 
Să zicem că o fiinţă eroică 
Ce caută să obţină Trezirea perfectă, 
Şi care a obţinut puteri foarte mari110, 
Doreşte să facă o ofrandă 
Buddhaşilor din cele zece direcţii111 
Şi Bodhisattvaşilor şi Śravakaşilor din Sangha, 
Al căror număr este cu mult mai mare  
Decât de sute de mii de milioane de miliarde de ori 
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Numărul firelor de nisip din Gange; 
Dacă pentru fiecare dintre Buddhaşi 
Ea ar construi câte un minunat pavilion 
Împodobit cu nestemate, 
Înalt de 120 de kilometri, 
Şi lat de 20 de kilometri, 
În care ar pune câte un tron împodobit 
Cu cele şapte nestemate 
Şi cu toate [n.t. celelalte] podoabe minunate, 
Demn de Supremul Învăţător, 
[n.t. Şi dacă pavilionul ar fi] 
Acoperit cu perne şi cu picturi divine, 
Fiecare dintre ele diferită de celelalte; 
Chiar dacă le-ar oferi Buddhaşilor 
Şi [n.t. celorlalţi membri din] Sangha 
Un număr incalculabil de pavilioane, 
Mai multe decât firele de nisip din Gange, 
Şi dacă le-ar oferi neîncetat, zi şi noapte, 
Timp de sute de mii de milioane de ere, 
[n.t. Totuşi] virtuţile pe care le-ar obţine în acest fel 
Nu ar putea fi comparate 
Cu virtuţile infinit mai mari 
Ale fiinţei înţelepte care ascultă această Sutra, 
Care acceptă şi învaţă chiar şi o singură metaforă din ea, 
Şi care o explică celorlalte [fiinţe], pentru binele lor. 
Acea fiinţă înţeleaptă devine un refugiu pentru fiinţe 
Şi va ajunge repede pe Calea Neîntrecută112. 
Bodhisattvaşii care îşi dedică gândurile 
Profundei Tathāgatagarbha, 
Ştiu că toate fiinţele o posedă, 
Şi obţin repede ceea ce este neîntrecut113.” 

Povestirea despre Buddha numit „Regele Care Răspândeşte Etern 
Lumină” şi Bodhisattva numit „Lumină Nesfârşită” 

Apoi, Divinul Buddha i s-a adresat din nou lui Bodhisattva Vajramati, 
spunând: „În urmă cu o perioadă incalculabilă de timp, în trecutul extrem de 
îndepărtat, cu mult mai demult decât acum foarte multe ere mari114, era un 
Buddha numit „Regele Care Răspândeşte Etern Lumină”, Tathāgata, Arhat115, 
Samyaksambuddha116, Vidya-carana-sampanna117, Sugata118, Lokavit119, 
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Anuttara120, Puruṣa-damya-sarathi121, Śasta-deva-manuśyanam122, Buddha-
Bhagavān123. 

Vajramati, de ce era numit „Regele Care Răspândeşte Etern Lumină”? Atunci 
când acel Buddha a început să meargă pe Calea Bodhisattvaşilor şi a coborât în 
pântec124, el a emanat permanent lumină, care pătrundea şi lumina într-o clipă 
chiar şi cele mai mici particule din toate miriadele de tărâmuri-Buddha din cele 
zece direcţii. Orice fiinţă care vedea această lumină era cuprinsă de bucurie, 
perturbările sale erau distruse, ea devenea înzestrată cu forţă, cu frumuseţe, cu 
atenţie şi cu înţelegere, înţelepciunea sa era perfecţionată125, şi obţinea o putere 
de convingere care nu cunoştea niciun obstacol. 

Dacă o fiinţă din infernuri, o fantomă flămândă, un animal, un Rege Yama 
(Stăpânul Morţilor) sau un semizeu (Asura) vedea această lumină, îi încetau toate 
renaşterile în tărâmurile rele şi renăştea ca om sau ca zeu. Dacă un om sau un 
zeu vedea această lumină, el obţinea ireversibilitatea în Calea Cea Mai Înaltă126, 
şi devenea înzestrat cu cele cinci super-cunoaşteri127 (sau super-puteri). 

Dacă o fiinţă care era deja ireversibilă128 de la Trezirea perfectă vedea această 
lumină, acea fiinţă obţinea [din nou129] Anutpattika-dharma-kśanti (acceptarea 
limpede şi răbdătoare a faptului că nicio dharma nu este de fapt produsă, că nu 
apare de fapt) şi cele cincizeci (sau cinci sute) de formule miraculoase (dhārāṇi) 
bune. 

Vajramati, toate tărâmurile luminate de acea lumină deveneau maiestuoase 
şi pure, asemenea porţelanului translucid, cu fire de aur care marcau potecile, 
deveneau luxuriante, pline de aromele diferitelor feluri de copaci, flori şi fructe 
cu nestemate. În ele băteau blând vânturi uşoare care mişcau frunzele copacilor, 
şi care la rândul lor scoteau sunete calme şi fine care sunau ca „Buddha”, 
„Dharma”, „Sangha”, „Bodhisattva”, ca numele virtuţilor specifice 
Bodhisattvaşilor, ca numele celor trei rădăcini virtuoase, ca „Eliberarea”, 
„concentrarea”, „realizarea”, şi ca „Trezirea perfectă”. Finţele care auzeau asta 
obţineau bucuria de a urma Dharma130. Credinţa lor devenea fermă131, şi ele 
deveneau eliberate pentru totdeauna de tărâmurile naşterilor rele132. 

Vajramati, pentru că toate fiinţele din cele zece direcţii erau instantaneu 
învăluite în lumină, în fiecare zi, la începutul dimineţii şi al serii, ele îşi uneau 
palmele venerând[-ul pe Bodhisattva care a devenit ulterior Buddha „Regele 
Care Răspândeşte Etern Lumină”]. Vajramati, până când a obţinut Buddhaitatea 
şi Parinirvana, locul unde acel Bodhisattva ieşea din pântec strălucea 
întotdeauna133. Până şi după Parinirvana sa, Stupele în care îi erau ţinute relicvele 
străluceau şi ele. În consecinţă, oamenii şi zeii l-au numit „Regele Care 
Răspândeşte Etern Lumină”. 

Vajramati, atunci când Regele Care Răspândeşte Etern Lumină a atins 
Buddhaitatea, pe lângă alte două miliarde134 de Bodhisattvaşi, printre 
Ascultătorii săi135 era şi un Bodhisattva numit „Lumină Nesfârşită”. Măreţul 
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Bodhisattva Lumină Nesfârşită s-a întors către locul unde se afla Buddha „Regele 
Care Răspândeşte Etern Lumină” şi l-a întrebat despre «Tathāgatagarhba Sutra», 
iar [acel] Buddha a predat-o. Buddha „Regele Care Răspândeşte Etern Lumină” a 
stat pe tron136 timp de cincizeci de kalpa lungi137. Şi pentru că a protejat 
gândurile138 tuturor Bodhisattvaşilor, vocea sa ajungea peste tot în cele zece 
direcţii, până în cele mai mici particule subatomice, şi în sute de mii de tărâmuri-
Buddha. Datorită nenumăratelor experienţe anterioare diferite ale 
Bodhisattvaşilor, el a predat sute de mii de metafore139. El a numit [discursul:] 
«Mahayana140 Tathāgatagarhba Sutra». Toţi Bodhisattvaşii care l-au auzit 
predând această Sutra au acceptat-o, au recitat-o şi au praticat-o exact cum le-a 
fost explicată. [n.t. De atunci,] în afară de patru Bodhisattvaşi, toţi ceilalţi [n.t. 
două miliarde] au atins Buddhaitatea. Vajramati, nu trebuie să îi priveşti [n.t. pe 
cei care au fost prezenţi la acel discurs] ca fiind excepţionali141. Bodhisattva 
„Lumină Nesfârşită” nu este diferit de tine. Tu eşti identic cu el142. Cei patru 
Bodhisattva care nu au atins încă Buddhaitatea sunt Mañjuśrī, Avalokiteśvara, 
Mahāsthāmaprāpta143 şi tu, Vajramati. Vajramati, «Tathāgatagarhba Sutra» face 
imens de mult bine. Oricine o aude poate144 obţine Calea Buddhaităţii145.” 

 
Apoi, Divinul Buddha a vorbit în versete: 
 
„Acum nenumărate ere 
Un Buddha numit „Regele Luminii Eterne” 
Răspândea neîncetat o măreaţă strălucire 
Care lumina nenumărate tărâmuri, de pretutindeni. 
Bodhisattva [n.t. numit] «Lumină Nesfârşită» 
A ajuns prima dată pe Cale sub îndrumarea acelui Buddha, 
Şi a cerut această Sutra, 
[Iar acel] Buddha a predat-o, conform rugăminţii. 
[Aproape] toţi cei care au întâlnit-o au devenit Victorioşi, 
[Aproape] toţi cei care au auzit-o [atunci] 
Au atins [între timp] Buddhaitatea, 
Mai puţin patru Bodhisattvaşi: 
Mañjuśrī, Avalokiteśvara, 
Mahāsthāmaprāpta şi Vajramati. 
Aceşti patru Bodhisattvaşi au auzit şi în trecut, 
[De la acel Buddha,] această Dharma146. 
Vajramati era pe atunci 
Bodhisattva «Lumină Nesfârşită» 
Şi auzise deja această Sutra147. 
Atunci când eu am căutat Calea pentru prima dată148, 
Am auzit această Sutra de la Tathāgata Siṃhadhvaja, 
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Şi am practicat-o aşa cum am auzit-o. 
Datorită acestor rădăcini ale virtuţii149, 
Am obţinut repede Trezirea Perfectă. 
Aşadar, toţi Bodhisattvaşii 
Trebuie să preţuiască, să susţină 
Şi să predea această Sutra. 
Dacă, după ce aţi auzit-o, [veţi gândi: 
«Vreau să obţin Trezirea Perfectă!»] 
Şi veţi practica exact aşa cum a fost explicat150, 
Veţi deveni Buddhaşi, la fel cum sunt eu acum. 
Dacă o persoană preţuieşte şi susţine151 această Sutra, 
Ea se va comporta precum Divinul Buddha. 
Dacă o persoană obţine [şi preţuieşte] această Sutra, 
Ea trebuie să fie numită „Protectorul Buddhadharmei” 
Şi, pentru binele lumii, 
Ea va proteja ceea ce proclamă toţi Budhaşii152. 
Dacă o fiinţă preţuieşte şi susţine această Sutra, 
Ea va fi numită „Regele (sau Regina) Dharmei”, 
Şi va merita să fie omagiată 
La fel cum este [omagiat] Divinul Buddha.” 

Încheiere 

Atunci când Divinul Buddha a terminat de expus această Sutra, Vajramati şi 
cele patru grupuri de Bodhisattvaşi, zeii, cântăreţii celeşti, semizeii şi toţi ceilalţi 
au fost încântaţi de ceea ce au auzit de la Divinul Buddha, au simţit o mare 
bucurie, au lăudat vorbele Sale, şi au praticat aşa cum li s-a spus. 
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Note explicative

1 Ānanda este cel care povesteşte această Sutra, fiind de faţă atunci când 
Buddha a predat această învăţătură. După Mahāparinirvāṇa lui Buddha, Ānanda 
a fost cel care a dictat aproape toate învăţăturile, pentru a fi transcrise şi adunate 
în cele trei coşuri (Tripiṭaka). Din acest motiv, cele mai multe dintre Sutre încep 
cu declaraţia lui Ānanda că a auzit personal această învăţătură de la Divinul 
Buddha. Cei care au auzit Dharma direct de la Divinul Buddha sunt numiţi 
„Auditori” sau „Ascultători” (Śrāvaka în sanscrită). 

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 În versiunea din limba tibetană apare şi o enumerare parţială a acestor 

călugări: unii erau Śravaka în curs de antrenare, iar majoritatea erau Śravaka ce 
nu mai aveau nevoie de antrenament, adică erau Arhaţi: murdăriile lor 
încetaseră, erau lipsiţi de perturbări, complet stăpâni pe minţile lor eliberate şi 
pătrunzătoare [în Realitate], de rasă nobilă, [maiestuoşi ca nişte] măreţi elefanţi, 
cu lucrul bine făcut, ale căror sarcini s-au încheiat, care şi-au aşezat poverile pe 
jos (adică nu mai aveau nimic de făcut, Eliberarea era atinsă, suferinţa era 
încheiată), care şi-au atins propriul scop (Eliberarea, dar deocamdată numai 
pentru ei înşişi), în care legăturile (sau jinduirea) faţă de existenţă încetaseră, ale 
căror minţi erau complet eliberate de cunoaşterea-înţelepciune perfectă, care 
au atins nivelul suprem de control al întregii lor minţi. Aceasta este similară cu 
introducerea la Prajñāpāramitā Sutra, pe care o puteţi găsi pe aceeaşi pagină 
web cu această Sutra. Apoi, versiunea tibetană spune că între cei o sută de mii 
de călugări se aflau Venerabilul Mahākāsyapa, Venerabilul Uruvilvākāśyapa, 
Venerabilul Nadīkāśyapa, Venerabilul Gayākāśyapa, Venerabilul 
Mahākātyāyana, Venerabilul Mahākauṣṭḥila, Venerabilul Vakula, Venerabilul 
Revata, Venerabilul Subhūti, Venerabilul Pūrṇamaitrāyaṇīputra, Venerabilul 
Vāgīśa, Venerabilul Śāriputra, Venerabilul Mahāmaudgalyāyana, Venerabilul 
Ājñātakauṇḍinya, Venerabilul Udāyin, Venerabilul Rāhula, Venerabilul Nanda, 
Venerabilul Upananda, Venerabilul Ānanda, şi alţii. 

5 Atunci când un Buddha predă, lângă el se adună respectuos Bodhisattvaşi şi 
Măreţi Bodhisattvaşi din întregul Univers, date fiind interesul şi respectul lor 
pentru Dharma, şi capacitatea lor de a se deplasa oriunde doresc. De aceea, 
numărul Bodhisattvaşilor nu este exagerat, deşi poate părea la prima vedere. De 
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asemenea, locul din spaţiu ocupat de un asemenea Bodhisattva nu este similar 
cu locul ocupat de un corp fizic. 

6 Cea de-a cincea perfecţiune transcendentă. Vigoarea lor în urmarea 
Dharmei era perfectă, eforturile lor erau corect direcţionate şi neîncetate. 

7 Un număr extrem de mare. Sensul frazei este că acei Bodhisattvaşi aveau 
fiecare o cantitate imensă de merit şi de înţelepciune, acumulată într-o perioadă 
imensă. 

8 Cu toţii erau ireversibili de la Trezirea perfectă şi puteau preda învăţături 
din Dharma corespunzătoare acestui nivel. 

9 Nu se mai întorcea de pe Calea către Trezirea perfectă. Aceasta înseamnă 
că şi noi, cei care citim această Sutra şi citim numele acestor Măreţi 
Bodhisattvaşi, putem deveni tot ireversibili. 

10 Acest nume înseamnă aproximativ „devoţiune şi inteligenţă de diamant”. 
În această Sutra, Bodhisattva Vajramati este interlocutorul Divinului Buddha. 

11 În versiunea tibetană, numele Bodhisattvaşilor prezenţi diferă parţial de 
versiunea sanscrită. Numele lor reconstituite în sanscrită sunt: Dharmamati, 
Siṃhamati, Vyāghramati, Arthamati, Ratnamati, Pravaramati, Candraprabha, 
Ratnacandraprabha, Pūrṇacandraprabha, Mahāvikrāmin, Aprameyavikrāmin, 
Anantavikrāmin, Trailokyavikrāmin, Acalapadavikrāmin, Mahāsthāmaprāpta, 
Avalokiteśvara, Gandhahastin, Gandharati, Gandharatiśrī, Śrīgarbha, 
Sūryagarbha, Ketu, Mahāketu, Vimalaketu, Anantaratnayaṣṭi, Tyaktaratnayaṣṭi, 
Vimalaratnayaṣṭi, Prāmodyarāja, Sadāpramudita, Ratnapāṇi, Gaganagañja, 
Meru, Sumeru, Mahāmeru, Gunaratnāloka, Dhāranisvararāja, Dharaṇīṃdhara, 
Sarvasattvaroganivartana, Prāmodyamanas, Khinnamanas, Akhinna, Jyotiṣkara, 
Candana, Īhavivartana, Aprameyābhigarjitasvara, Bodhisamutthāpana, 
Amoghadarśin, Sarvadharmavaśavartin, Maitreya (următorul Buddha în această 
lume) şi Mañjuśrī. 

12 Tărâmuri Pure, pe care fiecare Buddha le creează atunci când atinge 
Buddhaitatea. Cel mai cunoscut, cel mai măreţ şi cel mai splendid este Sukhāvatī, 
Tărâmul Pur al lui Buddha Amitābha, care este şi singurul tărâm care are durată 
efectiv infinită de existenţă. Vezi Sūtrele despre Buddha Amitābha, pe aceeaşi 
pagină web cu această Sutra. 

13 Ṛddhi în sanscrită. Puterile supranaturale manifestate în planul obişnuit al 
existenţei. Ele constituie o parte din puterile miraculoase denumite siddhi. Un 
Buddha posedă toate siddhi-urile. 

14 Reprezentări ale corpurilor fizice ale oricăror Buddha, nu neapărat ale 
corpului lui Buddha Śakyamuni. 

15 Postura în care este reprezentat în general Divinul Buddha, având 
picioarele încrucişate şi mâinile împreunate în poală, palma dreaptă fiind aşezată 
în palma stângă. 
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16 Fiu de familie nobilă. Expresie folosită pentru a indica fiinţele de sex 

masculin care urmează Mahayana. Deseori, ca şi în acest caz, ea înseamnă şi că 
acea fiinţă este un Bodhisattva. Echivalentul feminin este kuladuhita. 

17 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. Este cuvântul pe care îl traduc prin „Divinul 
Buddha”. 

18 Cuvânt sanscrit semnificând „cântec” sau „versete”. 
19 Să ne risipească îndoielile şi întrebările, prin a ne explica limpede. 
20 Discursurile transcrise ale unui Buddha se numesc Sutre. 
21 Aici Divinul Buddha se referă la el însuşi. 
22 Un Buddha are o vedere nestânjenită de nimic, care pătrunde complet 

întreaga Realitate, dar care nu poate fi descrisă şi nu are niciun obiect al vederii. 
23 Jñāna. 
24 Kleśa în limba sanscrită. 
25 Au fost enumerate cele trei otrăvuri principale. 
26 Ignoranţa este lipsa cunoaşterii, pe când iluzia este vedere greşită, 

presupunere eronată, a vedea ceea ce nu este de fapt. Jinduirea este tot dorinţă, 
ca şi lăcomia, însă este mai subtilă şi mai greu de eliminat. Acestea sunt 
otrăvurile secundare. 

27 În versiunea sanscrită se pot discerne două „straturi”, care sunt 
perturbările şi Tathāgatagarbha, iar în versiunea tibetană se pot discerne trei, 
adică perturbările, fiinţa şi Tathāgatagarbha. Ambele descrieri sunt valide din 
punct de vedere convenţional, diferă doar perspectiva. Dacă am considera toate 
perturbările (atât manifeste cât şi latente) ca fiind un singur grup, atunci avem 
un model cu două „straturi”, adică perturbări şi sămânţa Buddhaităţii. Dacă am 
considera drept perturbări doar cele manifeste şi nu şi cele latente, atunci 
„fiinţa” este ceea ce transmigrează, care are perturbări latente, iar peturbările 
manifeste sunt ceea ce o „învelesc”. În ambele cazuri, esenţa-de-Tathāgata se 
află în centrul învelişului de perturbări şi respectiv învelişurilor de perturbări şi 
de fiinţă. Versiunea sanscrită are viziunea mai profundă, deoarece continuumul 
care transmigrează este de fapt tot perturbări, „fiinţa” fiind denumirea pentru 
colecţia de perturbări latente, subtile. 

28 Sau: fiecare fiinţă. Din raţiuni pedagogice, aici se enumeră trei straturi, 
perturbările, fiinţele şi Tathāgatagarbha. 

29 Sau: care nu a fost, nu este şi nu va fi niciodată murdărită. 
30 Buddhadhātu, elementul-Buddhaităţii, inexprimabil. Aici, sinonim cu 

Tathāgatagarbha. 
31 Adică transcende totul, inclusiv timpul, cauzele şi condiţiile, este complet 

în afara influenţei oricărui factor, este complet nemodificabilă şi nemodificată. 
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Neavând nicio legătură cu timpul şi cu dharmele, din punct de vedere 
convenţional ea pare în orice moment existentă şi complet inalterabilă, complet 
independentă de orice cauze şi condiţii, şi că toate fiinţele „conţin” mereu, fără 
încetare, această Tathāgatagarbha. 

32 Această sămânţă, această conştienţă, această perfecţiune a înţelepciunii, 
această Tathāgatagarbha care se găseşte în fiecare fiinţă. „Perturbările fiinţelor” 
poate fi citit şi ca „fiinţe-perturbări”. 

33 În versiunea tibetană: perturbările dezgustătoare ale fiinţelor. Ele sunt 
considerate respingătoare deoarece nu sunt virtuoase, şi duc inevitabil la 
suferinţă. 

34 Aici „lume” înseamnă întreaga Existenţă, iar locul unde apare poate fi 
oricare regiune locuită, de orice fel (tărâm, planetă, stea, sistem de lumi (sistem 
solar, cu lumi vizibile ochiului fizic şi cu lumi invizibile), spaţiu interplanetar, 
interstelar, intergalactic, etc.). 

35 Deci atât suferinţa cât şi cauza ei, care este ignoranţa. 
36 Prajñā. 
37 Credinţa în această învăţătură despre Tathāgatagarbha. Credinţa este 

necesară deoarece numai un Buddha poate vedea efectiv aceste seminţe-ale-
Buddhaităţii din fiinţe, iar un Bodhisattva ireversibil le poate doar întrezări. 
Celelalte fiinţe le pot doar accepta sau deduce ca fiind prezente. Deşi prin 
credinţă şi prin analiză poate să apară o convingere, totuşi vederea acestei 
Tathāgatagarbha apare numai atunci când Tathāgatagarbha este manifestată, 
este curăţată de mudăriile care o înconjoară. 

38 Adică Buddhaitatea, vor deveni Buddhaşi. 
39 Deşi sunt indescriptibile, pot fi indicate convenţional prin „a ajuta toate 

fiinţele, prin nenumărate mijloace inexprimabile, să atingă Trezirea perfectă”. 
40 Tărâmul sau dimensiunea Realităţii, a ceea ce este. Indescriptibil. Aici 

sinonim cu Tathāgatagarbha, exprimat din altă perspectivă. 
41 Pentru a le face să înceteze, aşa cum, dacă nu mai este alimentat cu 

combustibil, un foc se stinge în mod natural, încetează. 
42 Este important de înţeles că aceasta nu este o metaforă. „Toate” se referă 

la absolut toate, fără nicio excepţie. 
43 În lumile oamenilor, zeilor, etc. 
44 Calea Bodhisattvaşilor, care duce la Buddhaitate, numită şi Mahayana. Cu 

scop pedagogic, Calea către Buddhaitate poate fi împărţită în trei părţi: Calea 
Arhatului, Calea unui Buddha Solitar (Pratyekabuddha) şi Calea unui Bodhisattva. 
Stările de Arhat şi de Pratyekabuddha sunt temporare. Ele sunt complet lipsite 
de suferinţă, însă anumite urme ale ignoranţei încă persistă. Până la urmă, şi 
Arhaţii şi Pratykehabuddhaşii vor continua pe Cale, ajungând pe Calea 
Bodhisattvaşilor, vor deveni Bodhisattvaşi, iar apoi Buddhaşi. Exprimat 
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convenţional, scopul final al tuturor Buddhaşilor este ca toate fiinţele să devină 
Buddhaşi la rândul lor. 

45 Corpurile fiinţelor nu se referă la corpul fizic, şi în general la niciun agregat 
(skanda în sanscrită). În acest caz, corpul are sensul de „ceea ce transmigrează”, 
sau de „fiinţă” aşa cum am explicat în comentariul despre straturile enumerate 
în cele două versiuni ale Sutrei. Divinul Buddha nu specifică acest lucru deoarece 
Arhaţii şi Bodhisattvaşii prezenţi nu riscau să înţeleagă greşit, pentru că ei 
realizaseră deja că agregatele nu sunt un sine, nu conţin un sine, nu aparţin unui 
sine şi nu fac parte dintr-un sine, sau dintr-un „eu”. 

46 Aici Divinul Buddha nu se referă la uciderea lor. Aceasta nu ar fi o metodă 
pricepută deoarece ar produce foarte multă suferinţă, în prezent albinelor iar în 
viitor persoanei care le ucide, atunci când consecinţele acestei fapte rele se vor 
manifesta tot ca suferinţă. 

47 Din nou, în versiunea tibetană apare stratul suplimentar de „fiinţă” care 
aici este stupul (sau chiar fagurele): un stup se află într-un copac, şi în el se află 
mierea. Albinele sunt perturbările, stupul sau fagurele este fiinţa, iar mierea este 
Tathāgatagarbha. În versiunea sanscrită, albinele sunt perturbările şi mierea este 
Tathāgatagarbha, fără un strat intermediar între ele. 

48 A reteza, a opri, a distruge, a elibera, a elimina, toate acestea înseamnă de 
fapt încetare, asemenea unui foc care, dacă nu este alimentat cu combustibil, se 
stinge de la sine, natural (vezi nota anterioară pe acest subiect). 

49 În versiunea tibetană sunt enumerate câteva dintre perturbări şi murdării: 
dorinţa, furia, ignoranţa (până aici, cele trei principale), iluzia, mândria, 
neruşinarea, invidia, dispreţul, reavoinţa şi lăcomia (secundare, derivă din cele 
principale).  

50 Atunci când Tathāgatagarbha este dezvăluită, în mod natural apare şi 
vederea de Buddha. 

51 Deci acea persoană este atât ignorantă cât şi săracă (sărăcia fiind unul 
dintre efectele ignoranţei). 

52 Trezirea Perfectă şi de nedepăşit, Buddhaitatea. 
53 Înţelepciunea-conştienţă-cunoaştere fundamentală perfectă, 

prajñāpāramitā în limba sanscrită. 
54 Dimensiunea inconceptibilă a Buddhaităţii, aici sinonim pentru 

Tathāgatagarbha, deşi exprimă perfecţiunea din alt punct de vedere 
convenţional. 

55 La Calea către Buddhaitate, şi apoi la Buddhaitate. 
56 Acest exemplu, această comparaţie indică faptul că descrierea în două 

„straturi”, ca perturbări şi de esenţă-de-Buddha, este cea originală, conform 
Sutrei în limba sanscrită. Aici nu se poate găsi un strat intermediar între cele 
două, un strat de „fiinţă”, între aur şi excremente. Deşi versiunea tibetană de 
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interpretare, în trei „straturi”, poate fi de folos pentru anumite persoane, totuşi 
descrierea în două „straturi” este cea avută în vedere de către Divinul Buddha. 

57 Su-gata. Asemănător cu Tathā-gata. 
58 Întotdeauna potrivit împrejurărilor, potrivit pentru fiinţele care ascultă, 

folosind metodele potrivite cum sunt cuvintele potrivite, conceptele potrivite şi 
miracolele potrivite. 

59 Acest cuvânt este sinonim cu Tathāgatadhātu. 
60 Vezi nota anterioară despre corpurile fiinţelor. 
61 Dorinţele legate de cele cinci simţuri: dorinţele după forme, sunete, 

mirosuri, gusturi şi atingeri. 
62 Suferinţe având drept cauză aceste perturbări cum ar fi dorinţele. 
63 Această expresie are tot sensul de Tathāgatagarbha, cuvântul „Dharma” 

subliniind aspectul de „adevărat” sau de „natural” al acestei seminţe de Buddha. 
64 Aşa cum gospodarul ar dezgropa şi ar curăţa comoara. 
65 Cei care cred în faptul că Buddha este Perfect Trezit şi care cred în 

învăţăturile Sale. Credinţa aici nu este decât o etapă iniţială, ea este necesară 
numai pentru începerea studiului şi a practicilor Dharmei. Ulterior, locul 
credinţei este luat de încredere, care apare din convingere, din verificare, din 
experienţă. La fel cum cineva se poate convinge de gravitaţie, că ea este 
prezentă, că are loc şi că este corect descrisă prin fundamentul teoretic despre 
legea gravitaţiei, tot aşa, este perfect posibil şi ca o fiinţă să se convingă despre 
vacuitate (sau absenţa oricărei esenţe), despre apariţia dependentă, despre 
suferinţă, despre non-sine, că sunt „prezente” sau că au loc, şi că sunt corect 
descrise prin învăţăturile Divinului Buddha. În particular, orice fiinţă, fără 
excepţie, poate să dezvăluie şi să manifeste Tathāgatagarbha. Un Buddha predă 
adevărul (sau realitatea) fiinţelor doritoare să îl asculte şi să îi urmeze exemplul, 
respectiv Calea către Buddhaitate, cu toate eforturile şi beneficiile sale.  

66 Cinci sau şase „gati” în limba sanscrită: zei (inclusiv semizei), oameni, 
animale, fantome flămânde, locuitori ai infernurilor. Cel mai adesea se consideră 
că sunt şase destine, semizeii fiind enumeraţi separat de zei. 

67 Sămânţa cunoaşterii complete, perfecte. Sinonimă esenţialmente cu 
Tathāgatagarbha, cu Buddhagarbha, cu Dharmagarbha, etc. 

68 Măreaţa comoară a compasiunii, ca fiinţele să aibă grijă una de alta. „Grija” 
include nu doar activităţile obişnuite, adică evitarea suferinţei imediate sau 
evidente, şi generarea de bucurii lumeşti, ci include mai ales evitarea suferinţei 
în general, şi generarea bucuriei neschimbătoare. Aşadar, cel mai important 
aspect al compasiunii este răspândirea Dharmei, este ajutarea fiinţelor să ştie 
cum să evite şi să evite complet suferinţa, şi să obţină adevărata fericire. A fi 
„Protector al Lumii” înseamnă a proteja fiinţele de suferinţă prin a le învăţa 
Dharma, prin a le îndemna să o practice şi prin a le ajuta să o practice pentru ca 
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şi ele, la rândul lor, să devină Buddhaşi, Protectori ai Lumii, complet eliberaţi de 
suferinţă, şi din această stare perfectă să fie ghizi ai tuturor celorlalte fiinţe. 

69 În text se foloseşte exemplul cu amṛa, care este asemănător cu mango. 
70 Fiind izolată de această coajă lemnoasă, la fel ca la prune, caise, cireşe şi 

măsline, sămânţa nu se distruge o perioadă mare de timp, nu îşi pierde 
capacitatea de a germina. Desigur, Tathāgatagarbha este complet 
nemodificabilă, complet indestructibilă, nu este doar rezistentă temporar. 

71 Este nedezvoltată. La fel cum o sămânţă are nevoie de căldură, de 
umiditate şi de timp pentru a germina, tot aşa Tathāgatagarbha trebuie 
dezvăluită cu efort, cu ajutorul unor condiţii favorabile, şi în timp. 

72 Atunci când se referă la un Buddha, cuvântul Arhat are sensul de „Arhat 
Perfect Trezit”, şi nu doar de Eliberat din Samsara, aşa cum este sensul obişnuit 
al cuvântului. 

73 Tathāgatagarbha mai este numită şi Prajñāpāramitā (sau perfecţiunea 
înţelepciunii), şi în multe alte feluri. Lucrarea lui Ārya Padmasambhava numită 
„Eliberarea de la sine prin a vedea cu goala conştienţă”, pe care o puteţi găsi 
tradusă pe aceeaşi pagină web cu această Sutra, conţine şi alte denumiri. 

74 Înţelepciunea-conştienţă, este o altă denumire pentru Tathāgatagarbha, 
descrisă din altă perspectivă convenţională. 

75 Moartea poate fi cauzată de o boală sau de un atac. 
76 Chiar dacă sunt născute ca animale, ca fantome, ca fiinţe din infern, ca 

oameni, ca semizei sau ca zei. Şi aici „corpul” nu se referă la corpul din formă 
(materie, materie subtilă, energie, etc.) ci la „ceea ce transmigrează”. 

77 Cârpele uzate şi murdare sunt perturbările, iar statueta din aur este 
Tathāgatagarbha. 

78 Seminţele de Tathāgata, Tathāgatagarbha la plural. 
79 A învârti Roata Dharmei: a preda, a răspândi Dharma. 
80 Aici nu se mai vorbeşte explicit despre moarte, ci despre cazul mai general 

al pierderii statuii, din diverse cauze. Această diferenţă între proză şi versete nu 
afectează exemplul. 

81 Perturbările duc la acţiuni rele, care au rezultate rele, adică suferinţă în 
diverse moduri, cu diverse intensităţi, şi în plus şi la alte perturbări, care continuă 
acest cerc vicios, auto-întreţinut. 

82 Să faceţi să înceteze perturbările şi karma negativă, prin a le elimina 
cauzele, dintre care cea mai profundă, cea fundamentală, este ignoranţa. 

83 Înţelepciunea-cunoaştere-conştienţă a unui Buddha. 
84 Spirite ale pădurilor, ale apelor, ale văzduhului, etc. Categoria include şi 

unele tipuri de fantome. 
85 O fiinţă nobilă, în sensul de a fi înzestrată cu multă înţelepciune şi cu mult 

merit. Divinul Buddha nu a considerat niciodată însuşirea de „nobil” ca fiind dată 
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de mediu sau de familie, ci a spus întotdeauna că această caracteristică de „Ārya” 
ţine exclusiv de minte, de virtuţi, de înţelepciune, etc. 

86 Ignoranţa şi celelalte perturbări, karma negativă (ce este consecinţa lor), 
etc. 

87 Adică veţi deveni Bodhisattvaşi şi apoi Buddhaşi. 
88 Veţi preda Dharma, le veţi lămuri şi le veţi ajuta să se Elibereze din Samsara 

şi apoi să se Trezească la Realitate, să devină Buddhaşi la rândul lor. 
89 Cele şapte comori ale statutului de rege: roata de aur, nestemata care 

îndeplineşte dorinţele, regina, ministrul (sau sfetnicul), elefantul, calul şi 
generalul. Ele corespund aproximativ cu cele şapte bogăţii superioare: credinţa, 
disciplina, generozitatea, învăţarea, demnitatea, autocontrolul şi înţelepciunea, 
şi cu cele şapte elemente pentru Trezire: atenţia conştientă, discernământul 
dharmelor (al fenomenelor, obiectelor, fiinţelor), sârguinţa, bucuria (apărută din 
absorbirea în concentrări), flexibilitatea (în aplicarea antidoturilor), 
concentrarea unidirecţională (samādhi în sanscrită) şi viziunea uniformă 
(sălăşluirea în starea naturală, lipsită de iluzie, de ură şi de lăcomie). 

90 Asemenea femeii din exemplu care se crede săracă, fără să ştie ce poartă 
în pântece, fiinţele iau dharmele drept realitate şi se cred sărace, fără să ştie că 
au Tathāgatagarbha. 

91 Adică în confort, făcând meditaţii superficiale, vorbind cu alţi călugări, etc. 
92 Cea mai înaltă Realizare: Buddhaitatea. 
93 Veţi Elibera din suferinţă, veţi ajuta să se Trezească. 
94 Este din aur pur, neatins şi neafectat de impurităţile matriţei. 
95 La fel ca Tathāgatakāya. 
96 Toate caracteristicile statuilor, de exemplu trăsăturile chipului, corpului, 

ornamentele modelate, culoarea aurie, netezimea suprafeţelor, etc. 
97 În acea vreme matriţele pentru turnat erau făcute din argilă sau din alte 

roci sedimentare, şi de aici comparaţia. 
98 Tot Tathāgatagarbha. 
99 Aici „acceptaţi” are sensul de a o studia, de a o urma, de a ne convinge, de 

a o răspândi, şi bineînţeles de a manifesta Tathāgatagarbha, de a deveni 
Tathāgata, un Buddha, şi de a ajuta toate celelalte fiinţe. 

100 Respectiv upāsaka şi upāsikā în sanscrită. 
101 Pavilioane ca cel în care se desfăşoară această învăţătură, descris la 

începutul Sutrei. După cum veţi vedea mai jos, acestea sunt construite prin 
puterile obţinute prin samādhi şi nu prin îmbinarea de materiale de construcţii.  

102 În întreaga Existenţă. 
103 Aceasta nu este o exagerare: numai galaxia numită Calea Lactee conţine 

cel puţin 150 de miliarde de stele, dintre care multe au şi planete locuite, şi 
numai infima parte din Univers cunoscută prin instrumentele de observare 
conţine mai mult de 150 de miliarde de galaxii. Chiar dacă în prezent s-ar afla 
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Buddhaşi numai într-un foarte mic procent din toate aceste lumi locuite, totuşi 
numărul lor ar fi cu mult mai mare decât cel al firelor de nisip din fluviul Gange. 
Deşi probabil că un Buddha cunoaşte numărul lor exact, comparaţia cu nisipul 
din Gange este cu mult mai sugestivă decât un număr ca zece la puterea 
cincisprezece (1015), care multora dintre noi nu ne spune aproape nimic. 

104 Una dintre cele nouă comparaţii cu rol ilustrativ între Tathāgatagarbha şi 
perturbări pe care le-a făcut Divinul Buddha în acest discurs, respectiv florile de 
lotus conţinând statuete care reprezintă Buddhaşi, mierea şi cu roiul de albine, 
etc. 

105 Kuśalamūla în sanscrită, trei: absenţa dorinţei, absenţa urii (şi a furiei), şi 
absenţa iluziei încăpăţânate. Ele se referă implicit şi la opusurile lor, adică la 
viziunea echilibrată, la compasiune (şi iubire binevoitoare) şi la vederea corectă. 
În sens mai general, orice acţiune pozitivă, binefăcătoare, virtuoasă, orice faptă 
bună, orice intenţie bună, orice efort corect, etc. sunt numite „rădăcini de 
virtute” deoarece pot duce la consecinţe benefice cum ar fi bucuriile şi cultivarea 
virtuţilor. 

106 Suma meritelor tuturor Bodhisattvaşilor care au făcut toate activităţile 
enumerate mai sus, respectiv munca asiduă, concentrările, venerarea, 
construcţia de pavilioane (şi de Stupe) pentru un număr oricât de mare de 
Buddhaşi şi de alţi membri ai Sangha. 

107 Sau a cantităţii de merit. 
108 Şi cu atât mai mult pentru cei care care o acceptă, o recită, o copiază, o 

răspândesc, o explică, etc. 
109 Va ieşi dintre văluri, va fi vizibilă, se va manifesta în toată splendoarea. 

„Imediat” are sensul de „foarte repede”, raportat la durata rătăcirii prin Samsara. 
110 Cu ajutorul acelor puteri poate construi pavilioanele din exemplu. Aşadar, 

nu este vorba despre a construi pavilioane în modul obişnuit, cu materiale de 
construcţii, ci despre construcţii miraculoase, asemenea miracolului manifestat 
de către Divinul Buddha la începutul Sutrei. 

111 Cele patru puncte cardinale, cele patru puncte intermediare între cele 
cardinale, şi sus şi jos. 

112 Calea către Buddhaitate, sau Mahayana, sau Calea Bodhisattvaşilor. 
113 Aşadar, cei care erau fiinţe obişnuite vor deveni Bodhisattvaşi (vor ajunge 

pe Calea neîntrecută) şi apoi Buddhaşi, iar cei care sunt Bodhisattvaşi vor deveni 
Buddhaşi. 

114 O eră mare (asankhyakalpa) are aproximativ 320 de miliarde de ani 
tereştri. 

115 Eliberat, şi de aceea demn de ofrande. 
116 Buddha Perfect Trezit în Trezirea de neîntrecut. 
117 Perfect luminos, perfect înţelept. 
118 Bine-Plecat, în sensul de corect plecat din Samsara. 
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119 Sau Lokavid. Perfect Cunoscător al Lumii. 
120 De nedepăşit, sau suprem. 
121 Instructor al oamenilor. 
122 Învăţător al oamenilor şi al zeilor. 
123 Trezit şi Demn de toate onorurile lumii, completat cu sensurile cuvântului 

Bhagavān. Incluzând cuvântul Tathāgata de mai sus, este vorba despre cele zece 
titluri folosite pentru un Buddha. După cum putem vedea, şi un Buddha le 
foloseşte atunci când vorbeşte despre un alt Buddha. 

124 Adică a intrat în echivalentul ovulul fecundat pentru acel tip de naştere 
umană de atunci, din acea lume. 

125 În sensul de a se dezvălui înţelepciunea perfectă. 
126 Calea care duce la Buddhaitate, calea Bodhisattvaşilor. 
127 Cele cinci „abhijñā” în sanscrită: (1) puterea de a călători pe orice distanţă, 

de a merge pe apă, de a trece prin pereţi, de a te scufunda în sol sau în stâncă, 
etc. (2) urechea divină, adică a auzi tot ce intenţionezi să auzi, de oriunde, (3) 
puterea de a cunoaşte gândurile celorlalţi, (4) reamintirea vieţilor anterioare, (5) 
ochiul divin, adică a vedea tot ce intenţionezi să vezi, inclusiv destinaţiile viitoare 
ale fiinţelor. La acestea se adaugă o a şasea care nu este caracteristică decât 
fiinţelor care sunt cel puţin pe nivelul de Arhat: încetarea mizeriilor sau 
perturbărilor mentale, în principal jinduirea după existenţă, scufundarea în 
plăcerile simţurilor şi, cel mai important, ignoranţa. 

128 Dacă era un Bodhisattva ireversibil de la Trezirea Perfectă, adică situat cel 
puţin pe al optulea bhūmi (sau nivel). Puteţi găsi pe aceeaşi pagină web din 
introducere şi opera „Ratnāvalī” compusă de către Ārya Nāgārjuna, în care se 
expun pe scurt şi aceste zece niveluri, ca un rezumat al expunerii Divinului 
Buddha din Sutra „Cele zece niveluri de Bodhisattva”. 

129 Un Bodhisattva ireversibil este o fiinţă care a realizat complet că în 
realitate nu are loc producere, apariţie, sau altfel spus că dharmele nu sunt de 
fapt produse, nu apar. Deşi are această realizare în continuumul mental, totuşi 
într-o anume naştere ea poate să nu se manifeste, adică acea realizare poate să 
nu fie conştientă, în cadrul agregatelor, este posibil ca într-o anumită viaţă să nu 
apară formaţiunea mentală cu această realizare. Totuşi, tendinţa latentă 
rămâne, şi inevitabil acea fiinţă va avea realizarea în multe vieţi, până când va 
deveni un (sau o) Buddha. În această frază este vorba despre faptul că, dacă o 
fiinţă care este Bodhisattva ireversibil este născută într-o lume şi încă nu a 
manifestat realizarea faptului că dharmele nu sunt de fapt producere, atunci 
când este atinsă de această lumină realizarea va avea loc, adică va avea loc din 
nou, deoarece a mai avut loc în trecut, cel puţin o dată, atunci când a devenit 
Bodhisattva ireversibil. 

130 Urmarea Dharmei le producea o bucurie foarte mare, care îi motiva cu 
atât mai mult să urmeze Dharma. 
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131 Credinţa (sau încrederea) devenea fermă prin convingere, care convingere 

urmează practicii, care practică era foarte mult facilitată de efectele acestei 
lumini miraculoase. 

132 Nu mai renăşteau niciodată ca fiinţă din infern, ca fantomă, ca animal sau 
ca demon de diverse feluri. 

133 La fiecare naştere, atunci când copilul-Bodhisattva ieşea din pântecul 
mamei, locul unde era născut strălucea foarte puternic. 

134 Sau cu mult mai mult decât atât, numărul Bodhisattvaşilor diferă între 
versiuni. 

135 Śravaka, cei care ascultă Dharma direct de la un Buddha. 
136 Predând „Tathāgatagarbha Sutra”. 
137 O kalpa lungă durează aproximativ cât 1,4 trilioane de ani tereştri. 
138 A îndrumat Bodhisattvaşii, i-a ferit de suferinţă, i-a învăţat cum să o 

oprească cu totul şi cum să le înveţe pe celelalte fiinţe să facă la fel. 
139 Deoarece fiecare dintre cei două miliarde de Bodhisattvaşi avea 

experienţe trecute diferite, avea şi capacităţi diferite şi înţelegea diferit. De 
aceea, a fost necesar ca Buddha „Regele Care Răspândeşte Etern Lumină” să 
spună sute de mii de metafore - pentru a vorbi pe înţelesul fiecăruia dintre 
Bodhisattvaşi, pentru ca fiecare să înţeleagă Tathāgatagarbha. Aceşti două 
miliarde de Bodhisattvaşi s-au perindat prin locul unde Buddha preda această 
Sutra, în cele cincizeci de ere. Ei au venit, au ascultat, au plecat, şi unii au devenit 
Buddhaşi chiar în cele cincizeci de ere cât a durat discursul. Deoarece acum este 
o eră (sau perioadă) nefavorabilă pentru fiinţe, Buddha Śakyamuni a trebuit să 
facă numai nouă comparaţii pentru a fi pe înţelesul tuturor Bodhisattvaşilor 
prezenţi la discurs, şi a trăit numai optzeci şi unu de ani - ceea ce înseamnă că nu 
avea rost să trăiască mai mult, deoarece fiinţele potenţial receptive la Dharma 
deja au ajuns la ea în cei optzeci şi unu de ani. 

140 Calea Măreaţă, Calea Bodhisattvaşilor, porţiunea finală din Calea către 
Buddhaitate. 

141 Sau mai presus decât tine. 
142 Pe vremea aceea, Bodhisattva Vajramati era născut ca Bodhisattva 

„Lumină Nesfârşită”. Aşadar este vorba despre una dintre vieţile anterioare ale 
lui Bodhisattva numit Vajramati pe vremea lui Buddha Śakyamuni. 

143 Primii trei fac parte din cei opt Măreţi Bodhisattva consideraţi principali în 
Mahayana. 

144 Dacă depune cel puţin o parte dintre eforturile menţionate anterior: 
ascultarea, memorarea, venerarea chiar şi a unui verset, copierea, răspândirea, 
explicarea chiar şi a unui verset, etc. 

145 Adică poate deveni Bodhisattva, primul bhūmi fiind cel al Marii Bucurii. 
146 Acest discurs din Dharma, acest adevăr despre Tathāgata-garbha. 
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147 O auzise şi înainte ca Buddha „Regele Care Răspândeşte Etern Lumină” să 

o predea cu acea ocazie. Este posibil ca aici să fie implicat faptul că Vajramati era 
încă pe atunci un Bodhisattva pentru că auzise deja această Sutra, de la un alt 
Buddha care nu apare în discurs. 

148 Atunci când Buddha Śakyamuni, cel care vorbeşte, a intrat prima dată pe 
Cale şi a devenit Bodhisattva, dorind să atingă Trezirea Perfectă. 

149 Datorită acestor acţiuni virtuoase, bune, adică aceea de a auzi Sutra, de a 
o înţelege în mod corect, de a o practica în mod corect, de a o răspândi în mod 
corect, etc. 

150 Adică dacă veţi accepta şi veţi înţelege profund adevărul despre 
Tathāgatagarbha, şi veţi ţine cont de această înţelegere în toate acţiunile. 

151 O venerează, a ascultă sau o citeşte, o contemplă, o copiază, o predică, o 
răspândeşte, practică Dharma conform ei, ş.a.m.d. 

152 Va proteja Dharma şi fiinţele. 
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Dicţionar de termeni 

AGREGATE (upādāna-skandha). Vezi SKANDHA. 
AMĂGIRE (moha). A treia dintre cele trei rădăcini ale răului. Confuzie, 

nebunie, dezorientare, prostie, iluzie, imaginaţie încăpăţânată şi greşită, în ciuda 
dovezilor contrare de nezdruncinat. Vezi ILUZIE. 

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”. 

APARIŢIA DEPENDENTĂ. Vezi CO-PRODUCEREA CONDIŢIONATĂ. 
ARHAT (arhan). Literalmente: „demn de respect”. Sfântul 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. 

ARIPILE TREZIRII (bodhipaksa). Treizeci şi şapte: patru aplicaţii ale atenţiei sau 
conştienţei, patru eforturi corecte, patru baze pentru puterile psihice, cinci 
dominante, cinci puteri, şapte membre ale Trezirii, opt membre ale Căii. Pentru 
enumerarea completă, vezi definiţiile de la sfârşitul dicţionarului din 
Prajñāpāramitā Sutra, pe care o puteţi găsi pe aceeaşi pagină web cu această 
traducere. 

ASEITATE, AŞA-CUM-ESTE, sau ASTFEL-CUM-ESTE (tathatā). De asemenea: 
realitatea adevărată, nimic adăugat sau luat. Cuvântul din limba română, 
„aseitate”, nu este traducerea cea mai fidelă, el însemnând „existenţa originând 
din şi neavând nicio altă sursă decât ea însăşi” şi fiind folosit mai ales în contextul 
presupunerii existenţei unei divinităţi supreme, a cărei existenţă însă nu se 
presupune în buddhism şi nu face obiectul buddhismului, acesta fiind non-teist 
şi non-pozitivist. Pe parcursul acestei cărţi, cuvântul este folosit pentru „Aşa-
Cum-Este” Realitatea, modul real de a exista al dharmelor, natura tuturor 
dharmelor, esenţa Realităţii, natura Realităţii. 

ATOTCUNOAŞTERE (sarva-jñatā). Omniscienţa unui Buddha. 
BHIKSU. Un călugăr, cineva care şi-a părăsit casa şi care a depus jurămintele 

monastice. 
BINE-PLECAT (Su-gata). Epitet pentru Buddha, care a plecat pe calea corectă 

şi în locul corect. 
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. 
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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 atât bărbat, cât şi femeie. 

BUDDHA. „Cel Trezit”. Cel care s-a Trezit la Realitate. Termen folosit atât 
pentru fiinţa cel mai recent Trezită pe această planetă (Buddha istoric, adică 
Gautama Siddhartha, numit şi Śakyamuni, adică înţeleptul clanului Śakya), cât 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 
mai folosesc şi „Divinul”, „Împlinitul”, „Realizatul”, „Trezitul”, „Nobilul”, 
„Desăvârşitul”. 

BUDDHA, AUTORITATEA LUI (buddha dhisthāna). Inspiraţia sau carisma lui 
Buddha, prin care el insuflă gândurile în mintea oamenilor şi îi susţine pe adepţii 
Dharmei. 

BUDDHA-DHARMELE. Calităţile, însuşirile sau caracteristicile unui Buddha. 
De asemenea, învăţătura (Dharma) lui Buddha. 

BUDDHA, OCHIUL (buddha-caksus). Intuiţia directă a tuturor dharmelor, fără 
excepţie. Ceea ce vede „totul”. 

BUDDHA, TĂRÂMUL– sau CÂMPUL– (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 câmpuri sau tărâmuri 
sunt numeroase. De asemenea, regatul unui Buddha. 

COMUNITATE (samgha sau sangha). Patru adunări: călugări, călugăriţe, laici 
şi laice care urmează Dharma. Una dintre cele Trei Nestemate. 

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. 

CO-PRODUCEREA CONDIŢIONATĂ, sau APARIŢIA DEPENDENTĂ sau APARIŢIA 
INTERDEPENDENTĂ (pratītya-samutpāda). Douăsprezece legături: 1) ignoranţa, 
2) formaţiunile karmice, 3) conştiinţa, 4) numele şi forma, 5) cele şase organe de 
simţ (sau facultăţile simţurilor şi obiectele lor), 6) contactul, 7) senzaţia, 8) 
nesaţul (jinduirea, tânjirea), 9) apucarea sau agăţarea, 10) devenirea, 11) 
(re)naşterea, 12) bătrâneţea, descompunerea şi moartea; ele cauzează tot ceea 
ce se întâmplă în această lume. Sau, mai general: o modalitate de descriere a 
fenomenelor, fiinţelor sau obiectelor (adică a tuturor dharmelor) pentru a 
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înţelege dependenţa şi interdependenţa lor şi implicit lipsa esenţei şi a realităţii 
lor fundamentale, a faptului că nu sunt produse (în sensul de „produs finit”), că 
sunt lipsite de esenţă, semne şi caracteristici adevărate, etc. 

CORPUL-FORMĂ (rūpa-kāya). Corpul material, fizic, corpul care poate fi văzut 
de ochiul fizic.  

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. 

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 flămândă, fiinţă din 
infern. În unele cazuri, este inclus şi destinul de titan sau de demon. 

DHARANI. Formule scurte care ne permit să ne amintim punctele esenţiale 
ale învăţăturii. 

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. 

DHARMA, CORP– (dharma-kāya). 1) colecţia învăţăturilor lui Buddha; 2) 
corpul absolut al Buddhaităţii, lipsit de orice caracteristici şi însuşiri. 

DHARMA, ELEMENT– (dharma-dhātu). 1) Dharma Absolută sau, simplu, 
Absolutul, 2) sfera religiei, 3) sfera obiectelor mentale. 

DIRECŢII (diś). Zece: cele patru puncte cardinale, cele patru direcţii 
intermediare, şi deasupra şi dedesubt. 

DISCIPOL, sau ASCULTĂTOR (śrāvaka). Cineva care ascultă. Tehnic, numai cei 
care au auzit (sau ascultat) Legea direct de la Buddha, însă în textele Mahāyāna 
se foloseşte asemenea şi pentru cei care urmează Hīnayāna. 

DIVIN (bhagavan). Un epitet al lui Buddha. De asemenea „Cel Binecuvântat”. 
FIINŢĂ (sattva). O entitate vie, simţitoare. Având conştiinţă. O fiinţă animată, 

prin contrast cu obiectele neanimate. Toate fiinţele cu conştiinţă sau minte, care 
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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, implicând o bună înzestrare spirituală, sau o bună poziţie socială, sau 
ambele. 

FORMA (rūpa). Primul dintre cele cinci agregate (skandha); materia şi 
energia, considerate ca nefiind diferenţiate. 

GNOZĂ (jñāna). În general, cunoaştere religioasă care duce la salvare. În 
Buddhism, realizarea şi cunoaşterea clară ce duce la Eliberare şi apoi la Trezire. 

IGNORANŢĂ (avidyā). Cauza finală, cea mai profundă, a transmigraţiei (a 
renaşterii), este corolarul negativ al gnozei, al cunoaşterii; prima dintre cele 
doisprezece legături ale producerii dependente. De asemenea, „neştiinţă”. Vezi 
ILUZIE. 

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 cuvântului 
„iluminare”. Vezi TREZIRE. 

ILUZIE (moha). A treia dintre cele trei rădăcini ale răului. Înşelăciune, fraudă, 
natura aparentă a fenomenelor. În fapt, ar trebui tradusă ca o expresie: 
„închipuiri greşite şi încăpăţânate, în ciuda evidenţei care le contrazice”. 
Înţelegere greşită, percepţie greşită, etc., proces de percepere şi concepere a 
ceea ce nu există, sau de înţelegere complet greşită a ceea ce există şi a modului 
său de existenţă. Deşi este folosită ca un sinonim pentru ignoranţă, nu este doar 
ignoranţă, adică lipsa cunoaşterii corecte, ci şi cunoaştere greşită. 

ÎNŢELEPCIUNE - CUNOAŞTERE (prajñā). Cea de-a cincea dintre cele cinci 
facultăţi. În buddhismul timpuriu, aceasta consta în contemplarea metodică a 
dharmelor şi în meditaţia interioară asupra modului de existenţă al acestora. Nu 
este doar înţelepciune, deşi este tradusă astfel, ci şi cunoaştere directă, 
nemijlocită, realizarea realităţii. Înţelepciune izvorâtă din realizarea directă, 
completă, profundă. Nu este aceeaşi cu înţelepciunea bazată pe experienţă, care 
este numai formaţiune mentală. Vezi PERFECŢIUNEA ÎNŢELEPCIUNII. 

ÎNVĂŢĂTOR (śāstar). Un Buddha. 
JINA. „Cuceritor”, „Victorios”. Epitet pentru 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 
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amalgam instantaneu al agregatelor către altul, fie în timpul vieţii unei fiinţe, fie 
după moartea sa, până când rezultatul (vipāka) fiecărei activităţi voliţionale a 
corpului, vorbirii sau gândirii a fost manifestat, s-a ajuns la el. 

KLEŚA. Tulburările, perturbările mentale, inclusiv o parte din cauzele şi 
efectele lor. Cele trei „otrăvuri ale minţii” sau tulburările fundamentale sunt 
considerate ignoranţa (sau iluzia), ataşarea şi aversiunea, care duc la 
nenumărate alte perturbări şi stări mentale. În Mahayana se mai consideră încă 
două fundamentale pe lângă acestea trei, şi anume mândria şi invidia, toate fiind 
numite „cele cinci otrăvuri”. În alte enumerări se mai socotesc încă două, şi 
anume îndoiala şi vederile greşite. 

LEGEA BUNĂ (saddharma). Învăţătura (sau doctrina) lui Buddha. 
LUMEA TRIPLĂ (traidhātuka). 1) lumea dorinţei pentru plăcerile simţurilor, 2) 

lumea formei, 3) lumea fără formă. 
MĂREAŢĂ FIINŢĂ (mahā-sattva). Epitet standard al unui Bodhisattva. De 

asemenea, „măreţ erou spiritual”, pentru că aspiraţiile sale sunt la scară eroică. 
MERIT (punya). Fructul faptelor bune şi condiţia pentru o fericire mai mare, 

sau pentru progresul spiritual. 
MURDĂRIE (kleśa). Impuritate sau corupere; „pasiune” sau „viciu”. 
NESTEMATE (ratnā). Trei: Buddha, Dharma şi Samgha (Sangha). 
NIRVANA. „Încetare”, „stingere”. Calm liniştit, sublim, existenţă reală, 

nedistorsionată. 
OCHI (caksus). Trei sau cinci dimensiuni ale vederii, parţial fizice, parţial 

spirituale: 1) ochiul fizic, 2) ochiul ceresc (divin), 3) ochiul înţelepciunii, 4) ochiul-
Dharma, 5) ochiul-Buddha.  

OTRĂVURI, sau MIZERII (kleśa). Zece, după Abhidharma: lăcomia, ura, iluzia, 
mândria, vederile greşite, îndoiala, lenea sau indiferenţa, agitaţia, neruşinarea şi 
nesăbuinţa. 

PARINIRVANA. NIRVANA completă, finală, fără rămăşiţe. 
PERFECŢIUNEA ÎNŢELEPCIUNII, sau ÎNŢELEPCIUNEA PERFECTĂ (prajña-

pāramitā). Cunoaştere perfectă transcendentă. A şasea perfecţiune. Cea mai 
importantă dintre perfecţiuni, în învăţătura Mahāyāna. Funcţia sa este pur 
spirituală şi duce la realizarea interioară că toate dharmele sunt „vide”, „goale”, 
inexistente în realitate, ne-produse, ne-apărute. Este atât cunoaştere, realizare 
directă şi nemijlocită, cât şi înţelepciunea naturală derivată din ea. Este uneori 
personificată ca o divinitate feminină, dar personificarea a apărut mult mai târziu 
decât Sutra. 

PERSOANĂ (pudgala). O entitate, un continuum care migrează de la o 
renaştere la alta. 

PISCUL VULTURULUI (Grdhra-kūta-parvata). Un munte lângă Rājagriha. 
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PLĂCERILE SIMŢURILOR, sau PLĂCERILE SENZUALE (kāma-guna). Cinci: 
derivate din văz, sunet, miros, gust şi atingere. 

PRICEPERE ÎN MIJLOACE (upāya-kauśalya). Priceperea, capacitatea unui 
Bodhisattva de a face ceea ce este necesar şi potrivit pentru salvarea fiinţelor 
simţitoare, atât a celorlalţi, cât şi a lui însuşi. 

RĀJAGRIHA. Capitala ţinutului Magadha. 
RĂDĂCINI ALE RĂULUI, TREI: Lăcomia, ura şi iluzia. 
REALIZARE. „Realizarea” nu înseamnă construirea, atingerea sau obţinerea a 

ceva, ci are un sens apropiat de expresia convenţională „a-ţi da seama direct, 
nemijlocit, de ceva”. „Realizarea Realităţii” înseamnă vederea clară, directă, 
înţelegerea de o profunzime infinită a stării de fapt. Aceste cuvinte, desigur, sunt 
incapabile să exprime foarte precis ceva ce nu ţine de cuvinte, de noţiuni. 
Desigur, se poate spune că „Realizarea Realităţii” este o realizare în sens 
obişnuit, în sensul că a necesitat efort şi resurse, şi că prin ea se „obţine” 
încetarea suferinţei şi eliberarea din Samsara, respectiv Trezirea perfectă. Totuşi, 
sensul cel mai apropiat de cel intenţionat în texte este cel de la începutul acestei 
definiţii. 

REALIZĂRI (samāpatti). În general, din „cele nouă opriri succesive”, adică cele 
patru concentrări sau meditaţii, cele patru realizări fără formă şi meditaţia 
încetării percepţiei şi simţurilor. 

REALIZĂRILE FĂRĂ FORMĂ (ārūpya-samāpatti). Patru: 1) spaţiul nesfârşit, 2) 
conştiinţa infinită, 3) absolut nimic, 4) nici percepţie şi nici non-percepţie. 

ROATA DHARMEI (dharma-cakra). Acesta este numele pentru predarea 
învăţăturilor (sau Dharmei) de către Măreţul Buddha Śakyamuni, comparată cu 
punerea în mişcare a unei roţi care se învârte şi în prezent, ajutând fiinţele să se 
elibereze de suferinţă. Canonul Buddhist consideră trei „învârtiri” ale Roţii 
Dharmei: prima a fost cu învăţăturile despre Cele Patru Adevăruri Nobile şi 
despre absenţa sinelui în fiinţe, a doua a fost cu învăţăturile despre vacuitatea 
fiinţelor şi a fenomenelor în general, şi cea de-a treia a fost cu învăţăturile despre 
luminozitate şi despre natura de Buddha (sau de Tathāgata). 

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

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

SINE (ātman). O entitate substanţială, care rămâne una, neschimbată, liberă 
şi necauzată. Imaginat şi afirmat în numeroase religii, în Buddhism este 
demonstrat ca inexistent. Tathāgatagarbha nu este un sine. 

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. În 
Samyutta Nikaya, se zice că Buddha a spus: „O «caleaşcă» există pe baza 
agregării părţilor şi, exact aşa, conceptul de «fiinţă» există atunci când cele cinci 
agregate sunt disponibile.” Bineînţeles, aceeaşi analiză se poate aplica şi părţilor 
caleştii. Deci, aşa cum caleaşca este de fapt o reificare, o considerare ca fiind real 
a ceva ce de fapt nu există ca atare, aşa este şi ideea de sine şi la fel şi toate 
dharmele. 

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. În 
această Sutra este descris ca fiind stadiul în care un Bodhisattva vede totul 
conform perfecţiunii înţelepciunii. 

STŪPA. Un relicvariu, o movilă, un altar, adesea în formă de clopot şi construit 
pe teren deschis, special pentru a conţine relicvele lui Buddha şi ale discipolilor 
săi, sau pentru a comemora locul unor acţiuni ale lor. 

SUFERINŢĂ, BOALĂ, RĂU (duhkha). Al doilea dintre cele trei semne. Primul 
Adevăr Nobil. Este de trei feluri: suferinţa evidentă, suferinţa schimbării, 
suferinţa atotpătrunzătoare. Sunt descrise mai pe larg în prefaţa ediţiei în limba 
română a Prajñāpāramitā Sutra, pe care o puteţi găsi pe aceeaşi pagină web cu 
această lucrare. 

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 
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Tripitaka (vezi dicţionarul), ce conţine Sutre referitoare la meditaţie (sau 
samadhi, vezi dicţionarul). 

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

TATHĀGATAGARBHA. Sămânţa sau embrionul de Tathāgata. 
TATHĀGATA, IMAGINEA LUI (tathāgata-vigraha). Figura sau forma unui 

Tathāgata sau, în alt context, modul absolut de a exista al lui Tathāgata. 
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 cuvântul „Iluminare”. Sensul cuvântului 
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”. 

TRIPITAKA. Literalmente, trei coşuri. Cuvintele Divinului Buddha. Imediat 
după MahāpariNirvana lui Buddha, cei mai Treziţi discipoli, împreună cu Ananda, 
care avea o memorie excepţională, s-au adunat şi au transcris învăţăturile orale 
care nu fuseseră încă transcrise. Acestea au fost scrise pe papirusuri, iar după 
terminarea procesului au fost depozitate în trei coşuri mari, conţinând trei 
categorii de învăţături: Vinaya, Abhidharma şi Sutra (vezi dicţionarul pentru 
fiecare dintre cele trei categorii). 

TRIPLA LUME sau TREI TĂRÂMURI. De jos în sus, Tărâmul dorinţei, Tărâmul 
formei, Tărâmul fără formă. 

TRIPLA NESTEMATĂ (tri-ratnā). 1) Buddha, 2) Dharma, 3) Samgha. Acestea 
sunt, de asemenea şi „refugiile” laicilor. 

VEHICUL(E) (yāna). Acelaşi cuvânt se foloseşte şi pentru cale şi pentru drum. 
Metode de salvare, aşa cum sunt analizate de Mahāyāna. Trei: 1) Discipoli, 2) 
Pratyekabuddhaşi; acestea două constituie Hīnayāna, vehiculul inferior sau mic; 
peiorativ pentru acei buddhişti care nu au acceptat noua învăţătură Mahāyāna. 
3) Mahāyāna, marele Vehicul; mişcarea din buddhism care a luat naştere pe la 
începutul erei creştine, adoptând doctrina Bodhisattva, scopul căreia este starea 
de Buddha sau suprema, perfecta Trezire, şi combinând-o cu o doctrină 
metafizică a Vacuităţii universale. 

VEHICULUL BODHISATTVAŞILOR. Sau Calea Bodhisattvaşilor. Alt nume pentru 
Mahāyāna, Marele Vehicul. În limba sanscrită, „vehicul”, „cale”, „călătorie”, etc. 
sunt denumite cu acelaşi cuvânt, „yana”, iar Maha înseamnă mare sau măreaţă. 

VENERABIL (āyusmat). Apelativ respectuos pentru un călugăr. 
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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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